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1. Introdución

Nos preliminares do currículo de grao elemental e medio pode lerse:

“A necesidade de asegurar unha formación musical co nivel de expresión artística propio duns estudos especializados, que 

teñen como meta o exercicio profesional e que por iso están destinados a aqueles alumnos que posúan aptitudes específicas e vontade 

para adicarse a eles, demanda un currículo que non se limita ao dominio puramente práctico das diferentes técnicas instrumentais e 

coñecementos académicos vinculados a ensinanza máis tradicional, senón que inclúa outros aspectos inherentes ao feito musical como 

fenómeno tanto histórico-cultural como estético ou psicolóxico e que posibiliten un desenvolvemento máis acorde co carácter humanista 

que esixe a formación integral do músico. En consecuencia, a finalidade e a coherencia educativa de ámbolos graos fundamentase no 

estudo dunha especialidade instrumental como eixe vertebrador do currículo cunha dobre finalidade de servir de  formación básica para 

acceder a estudos de especialización no grao superior dentro da opción instrumental elixida ou para outros itinerarios profesionais”.

Por tanto, e tendo en conta o final do parágrafo, considérase a especialidade instrumental como eixe vertebrador do currículo 

en dúas vertentes diferenciadas:

1.Acceder a estudos de especialización no grao superior, dentro da opción instrumental elixida.
2.Servir de fundamento para a apertura cara outros itinerarios profesionais.

Continuando a análise destes parágrafos iniciais, determínase que o currículo persegue un equilibrio entre:

1.O coñecemento teórico.
2.O desenvolvemento das destrezas instrumentais.
3.A aprehensión dos principios estéticos que determinan o fenómeno artístico-musical.

De todo isto dedúcese a importancia do instrumento; independentemente da súa mención específica no segundo punto, pode 

considerarse que posibilita tanto o coñecemento teórico como o desenvolvemento estético (a través da interpretación), especialmente no

grao elemental.
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Ademais, a aprendizaxe do instrumento como práctica de conxunto (clase colectiva, orquestra, música de cámara...) posibilita:

·         O desenvolvemento das capacidades de socialización do alumno.
·         O espertar do interese cara un repertorio máis amplo que o que lle ofrece o estudo do seu propio instrumento.
·         A necesaria formación para unha preparación ulterior en agrupacións orquestrais e de cámara.

Finalmente, a especialidade instrumental “ posibilita conxugar, desde o inicio do proceso de ensino-aprendizaxe, a comprensión e a 

expresión, o coñecemento e a realización. Este proceso complexo de educación artística debe de ter presente que os contidos esenciais

na formación dun músico que se expresa a través dun instrumento están presentes, case na súa totalidade, desde o inicio dos estudos, 

e que o seu desenvolvemento  realìzase non tanto pola adquisición de novos elementos, como polo afondamento permanente deles. 

Nesta traxectoria educativa, o grao de dificultade virá determinado pola natureza das obras que se seleccionen.”

2. Metodoloxía

Principios metodolóxicos

a) Ten que darse unha aprendizaxe significativa, na cal o alumno vai integrando novas experiencias, coñecementos e 
habilidades á súa bagaxe previa. A secuencia de contidos e as actividades propostas plantéxanse cun plan moi concreto que debe ser 
seguido sen alterar a orde, polo menos nos seus aspectos básicos. Soamente desta maneira construiremos unha técnica sólida sobre a 
que construír novas aprendizaxes.

b) O proceso de aprendizaxe-ensinanza das unidades ten que estar fundamentado pola necesidade de garantir a funcionalidade das 
aprendizaxes, entendendo que non soamente os contidos técnicos ou expresivos, de tipo teórico ou práctico, aplicaranse na unidade 
didáctica concreta, senón que serán necesarios e útiles para levar a cabo outras aprendizaxes posteriores, así como para afrontar con 
éxito novas actividades prácticas nas cales se poñerá de manifesto a comprensión e o dominio do aprendido.

c) O alumno é o axente suxeito da aprendizaxe, e non un simple receptor de información. Se os coñecementos e as habilidades 
manexadas non chegan a ser integrados nos seus patróns de comportamento interpretativo, o traballo realizado non serve de nada.

d) No proceso de desenvolvemento da U.D., o mestre é un mediador-dinamizador e un organizador do proceso de ensinanza dos seus 
alumnos, de acordo coa progresión de cada un deles, e fundamentalmente coa colaboración e coordinación do resto de profesores para 
acadar a meta marcada.

e) As accións motrices que se describen nas U.D. implican un alto grao de autoconciencia e control perceptivo do propio corpo e dos 
movementos corporais que implican determinadas accións técnicas.

A metodoloxía que se propón adáptase a grupos e situacións diferentes, procura  unha adecuada motivación para animar ao 

estudantado e tenta rendibilizar todo o posible os recursos dos que se dispón. Con esta metodoloxía:

·         Pártese do que o alumno xa sabe: Partir dos coñecementos musicais que o alumno ten (vistos en cursos anteriores, ou 
escolas de música) permite construír os novos contidos cunha base sólida, contribuíndo así a unha aprendizaxe significativa e 
a que os alumnos modifiquen as súas estructuras cognitivas. Por iso é moi importante realizar algún tipo de proba para 

Páxina 4 de 70
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

averiguar os coñecementos e as destrezas que os alumnos dominan. Tamén o faremos ao iniciar cada U.D. en relación aos 
conceptos e destrezas previas que son necesarias para entendelo axeitadamente. 

·            Aprovéitanse os erros en sentido positivo. Algúns erros, son indicadores de que non existe unha aprendizaxe 
significativa. O papel do profesor non é evitar o erro propoñendo só tarefas que os alumnos poidan resolver mecanicamente, ademais no
caso da música isto sería absurdo. Por iso, no desenvolvemento das unidades didácticas, proporanse tamén actividades cuxa resolución
necesite unha aprendizaxe comprensiva. Desta maneira, aprovéitanse os erros para averiguar onde está mal establecida unha relación, 
onde está a causa pola que o erro se produce, e así poder subsanalo. 

·            Propóñense actividades variadas. A metodoloxía contempla a realización de actividades variadas e uso de técnicas 
diferentes de traballo, de acordo coas tarefas a realizar: explicacións e intervencións do profesorado, traballos en pequeno grupo, 
exposicións por parte do alumnado, pequenas investigacións, interpretación vocal, audicións, etc. 

·            Aprovéitanse a interacción entre os alumnos. Ademais do traballo individual, (necesario para desenvolver certos tipo 
de destrezas e coñecementos), a interacción na aula de instrumento é un elemento importantísimo, proporcionando ocasións para que 
os alumnos falen entre si e compartan os coñecementos en pé de igualdade. Moitas das actividades son magníficas para conseguir este
tipo de diálogo, tamén mediante a realización de pequenas investigacións, traballos de grupo e titorías entre iguais, xa que ás veces o 
vocabulario dun compañeiro, ou simplemente o exemplo del, que está máis próximo ao alumno, facilita a comprensión. As actividades en
grupo e os debates ademais favorecen o desenvolvemento de actitudes positivas cara o instrumento como asignatura e como linguaxe 
social, xa que permiten coñecer e valorar puntos de vista e gustos distintos. 

·            Relaciónase a música con aspectos da vida. Existen  múltiples relacións entre a música e diversos aspectos da 
realidade social e mesmo natural. Por outra parte tamén teñen certa relación con outras áreas de coñecementos, como pode ser a 
matemática ou a física, así como a lingua (ben sexa estranxeira ou non). Aproveitar estas relacións no plantexamento de actividades 
para os alumnos posibilita que estes se dean conta da funcionalidade desta área de coñecemento. 

·            Aprovéitanse os recursos. Utilízase unha gran variedade de recursos que motivan ao alumnado na súa aprendizaxe, 
como se indica no apartado seguinte.

En base aos principios expostos, en cada unidade didáctica levaranse a cabo exposicións e exemplificacións por parte do 

profesor; desenvolveranse actividades prácticas de audición e análise; faranse actividades de interpretación de pezas próximas ao 

alumno; tamén se farán actividades individuais e en pequenos grupos, pequenas investigacións e debates...

3. Atención á diversidade
No caso de contar con alumnos con necesidades especiais, unha vez identificadas éstas, procederase á consulta dun 

especialista na materia que asesore ao departamento para a atención particular do caso. Asimesmo, adaptarase a programación ás 

posibilidades deste tipo de alumnos, do mesmo xeito que có resto do alumnado, aplicándose os recursos metodolóxicos e materiais que 

sexan precisos en cada caso.
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4. Temas transversais

4.1 Educación en valores

Tal como recolle o NOF do centro en relación coas normas de Convivencia, resulta imprescindible a formación do alumnado en 
tales normas básicas de convivencia para o axeitado funcionamento do centro e un  mellor aproveitamento dos recursos e as 
ensinanzas. Ditas normas pasan polo respecto aos dereitos e deberes de todos os segmentos da comunidade educativa e faise 
necesario formar ao alumnado no que respecta aos seus propios, que se poden resumir en estes: 

    - Dereitos dos alumnos: á igualdade de oportunidades; a que o centro garde absoluta reserva de toda aquela informacion de que 
dispona acerca das suas circunstancias persoais; á sua liberdade de conciencia, ás suas conviccions relixiosas ou ideoloxicas, así como
á sua intimidade respecto ás mesmas; a recibir a formacion academica que se establece nas programacions oficiais aprobadas en cada 
ano academico, de acordo co grado, curso, e materias nos que estea matriculado, e nas mellores condicions de calidade; a ser avaliado 
de xeito obxectivo e a reclamar as cualificacions cando estime que poidan non ser obxectivas, de acordo cos procedementos 
establecidos; a recibir orientacion academica e profesional axeitada para acadar o máximo desenvolvemento persoal, social e 
profesional, segundo ás suas capacidades, aspiracions ou intereses; a que a sua actividade academica se desenvolva nas debidas 
condicions de seguridade e hixiene; a que se lle respecte a sua integridade física e moral e a sua dignidade persoal, non podendo ser 
obxecto, en ningun caso, de tratos vexatorios ou degradantes, discriminacion por razon de nacemento, raza, relixion ou condicion 
sexual.

 - Obrigas dos alumnos: Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de 
estudo; respectar e cumprir cos horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do Centro; seguir as orientacions do 
profesorado respecto á sua aprendizaxe e amosar ao profesorado o debido respecto e consideracion; manter unha actitude correcta 
na clase, non permitiendose o uso de mobiles, outros dispositivos electronicos ou cualquera obxeto que poida perturbar o 
desenvolvemento da clase e da atencion debida; respectar o exercicio de dereito ao estudo dos companeiros/as; conecer e respectar
o carácter e funcion das ensinanzas que se imparten nun Conservatorio Profesional de Musica e darlle a prioridade que merecen, 
ademais da otorgada pola Lei ás ensinanzas de Rexime Xeral; cumprir cos obxectivos e tarefas encomendados, naqueles casos nos 
que se produzan faltas de asistencia por circunstancias que tenan sido xustificadas diante do docente responsable; respectar e 
cumprir as decision dos organos unipersoais e colexiados do centro adoptadas no exercicio das suas competencias e de acordo coa 
normativa.

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

Tendo en conta que a maioría da poboación ten nos nosos días relativo fácil acceso ás tecnoloxías da comunicación e da 
información, resulta evidente que as TIC´s, por constituíren unha fonte inesgotable de información e contidos, deben ser aproveitados 
tamén no proceso de ensinanza e aprendizaxe polo profesorado e o alumnado e deben estar presentes non soamente na formación 
académica do alumnado senon no mesmo funcionamento cotiá da vida do centro. 

 O centro ten a disposición un aula de informática, canón proxector, conexión a internet nas aulas, mesa de mezclas, 
instrumentos dixitais e dous cámaras de vídeo co fin de gravar a actividade académica. Pode ser de gran utilidade o visionado das 
audicións, as clases ou das actividades do centro coa finalidade de análise crítico da propia execución e da mellora continua da 
interpretación e da posta en escea. Asemade, a páxina web do Centro está en constante evolución, informando das actividades na cos 
alumnos participan activamente coma parte integrante das ensinanzas artísticas. O Centro tamén implantou a aplicación “Tokapp 
School”, que facilita a comunicación directa entre profesores, titores e familias.
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5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas
Estas actividades cumpren varias funcións:

- Completar a formación dos alumnos.

-  Servir de actividades de formación e avaliación.

- Dinamizar e implicar ao alumnado na vida cultural do centro e o seu entorno.

- Como factor de motivación polo carácter funcional ás aprendizaxes realizadas na aula.

Poderán ser organizadas polo departamento, de xeito interdisciplinar con outros departamentos, en colaboración coa ANPA e 
con outras institucións externas ao Centro. Deben ser programadas ao comezo do curso e consistirán en:

-  Audicións, exposicións, proxeccións, concursos ou conferencias

- Organización de agrupacións de alumnos.

- Intercambio con outros centros ou viaxes de estudos.

- Cursos de formación.

- Asistencia a concertos fora do centro.

6. Secuenciación do curso

6.1 Curso:

6.1.1 Obxectivos 

1º de grao elemental
1) Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes e o seu mantemento.
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2) Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e  favoreza os movementos e a 

coordinación de ambos os dous brazos.

3) Lograr unha boa produción de son a través dunha correcta suxeición e condución do arco.

4) Colocar o brazo esquerdo de xeito que permita os movementos de articulación, desprazamento horizontal e lateral dos 

dedos da man esquerda.

5) Interpretar e memorizar diferentes textos musicais con boa afinación, son e medida.

6) Conseguir o suficiente autocontrol para poder interpretar en público con naturalidade.

7) Acadar hábitos correctos de estudo e ser consciente da importancia do traballo diario.

 2º de grao elemental

(Obxectivos)

1) Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes e o seu mantemento.

2) Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e 

coordinación de ambos brazos.

3) Lograr unha boa produción de son a través dunha correcta sujección e condución do arco.

4) Colocar o brazo esquerdo de xeito que permita os movementos de articulación, desprazamento horizontal e lateral dos 

dedos da man esquerda.

5) Interpretar e memorizar diferentes textos musicais con boa afinación, son e medida.

6) Conseguir o suficiente autocontrol para poder interpretar en público con naturalidade.
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7) Acadar hábitos de estudo e ser consciente da importancia do traballo diario.

 3º de grao elemental

(Obxectivos)

1) Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes e o seu mantemento. 

2) Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e a 

coordinación de ambos brazos. 

3) Lograr unha boa produción do son a través dunha correcta suxeición e condución do arco. 

4) Colocar o brazo esquerdo de xeito que permita os movementos de articulación, desprazamento horizontal e lateral dos 

dedos da man esquerda. 

5) Interpretar e memorizar diferentes textos musicais con boa afinación, son e medida. 

6) Conseguir o suficiente autocontrol para poder interpretar en público con naturalidade. 

7) Acadar hábitos correctos de estudo e ser consciente da importancia do traballo diario. 

4º de grao elemental

(Obxectivos)

1. Afondar nas posibilidades sonoras do instrumento. 
2. Perfeccionar unha postura corporal que permita un perfecto equilibrio do instrumento que favoreza os movementos e

a coordinación de ambos brazos. 
3. Lograr unha boa produción do son a través dunha correcta sujección e condución do arco. 
4. Colocar o brazo esquerdo de xeito que permita os movementos de articulación, desprazamento horizontal e lateral 

dos dedos da man esquerda. 
5. Interpretar e memorizar diferentes textos musicais con boa afinación, son e medida. 
6. Conseguir o suficiente autocontrol para poder interpretar en público con naturalidade. 
7. Acadar hábitos correctos de estudo e ser consciente da importancia do traballo diario. 

1º de grao profesional

(Obxectivos)

1. Adquirir hábitos de estudo que permitan desenvolver as capacidades técnico-artísticas, aplicando progresivamente e 
con autonomía os coñecementos musicais; valorando o propio rendemento e o tempo empregado no estudo. 

2. Desenvolvemento da técnica do instrumento tanto do arco coma da man esquerda. 
3. Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar continuamente a calidade sonora. 
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4. Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos, dunha 
dificultade adecuada ao nivel. 

5. Adquirir a experiencia necesaria para actuar en público coma solista e en conxunto, fomentando a memorización do 
repertorio. 

6. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
7. Fomentar o hábito de escoitar música para adquirir progresivamente criterios interpretativos. 

 2º de grao profesional

(Obxectivos)

1. Adquirir hábitos de estudo que permitan desenvolver as capacidades técnico-artísticas, aplicando progresivamente e 
con autonomía os coñecementos musicais; valorando o propio rendemento e o tempo empregado no estudo. 

2. Desenvolvemento da técnica do instrumento tanto do arco coma da man esquerda. 
3. Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar continuamente a calidade sonora. 
4. Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos, dunha 

dificultade axeitada ao nivel. 
5. Adquirir o autocontrol necesario a través da experiencia de actuar en público coma solista e en conxunto, 

fomentando a memorización do repertorio. 
6. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista tanto no repertorio de solista como no de conxunto. 
7. Fomentar o hábito de escoitar música para adquirir progresivamente criterios interpretativos. 

3º de grao profesional

(Obxectivos)

1. Manter hábitos de estudo que permitan desenvolver as capacidades técnico-artísticas, aplicando progresivamente e 
con autonomía os coñecementos musicais; valorando o propio rendemento e o tempo empregado no estudo. 

2. Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do instrumento, tanto do arco coma da man esquerda: articulación, 
fraseo, dixitación, etc. 

3. Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar continuamente a calidade sonora. 
4. Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos, dunha 

dificultade axeitada ao nivel. 
5. Iniciar a aplicación dos coñecementos harmónicos, formais e históricos, en aras dunha interpretación artística de 

calidade. 
6. Adquirir o autocontrol necesario a través da experiencia de actuar en público como solista e en conxunto, 

fomentando a memorización do repertorio. 
7. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
8. Fomentar o hábito de escoitar música para adquirir progresivamente criterios interpretativos. 

 4º de grao profesional

(Obxectivos)

1. Manter hábitos de estudo que permitan desenvolver as capacidades técnico-artísticas, aplicando progresivamente e 
con autonomía os coñecementos musicais; valorando o propio rendemento e o tempo empregado no estudo. 

2. Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do instrumento, tanto do arco como da man esquerda: articulación, 
fraseo, dixitación, etc. 

Páxina 10 de 70
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

3. Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar continuamente a calidade sonora. 
4. Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos, dunha 

dificultade axeitada ao nivel. 
5. Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, formais e históricos, en aras dunha interpretación artística de

calidade. 
6. Adquirir o autocontrol necesario a través da experiencia de actuar en público como solista e en conxunto, 

fomentando a memorización do repertorio. 
7. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
8. Fomentar o hábito de escoitar música para adquirir progresivamente criterios interpretativos. 

 5º de grao profesional

(Obxectivos)

1. Afondar no desenvolvemento técnico-artístico do instrumento. 
2. Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar a calidade sonora. 
3. Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras de diferentes épocas e estilos, incluíndo repertorio 

contemporáneo. 
4. Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, formais e históricos en aras dunha interpretación artística de 

calidade. 
5. Manter hábitos de estudo que desenvolvan as capacidades técnico-artísticas, e mostrar autonomía na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. 
6. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e a improvisación. 
7. Formar unha cultura musical e establecer conceptos estéticos que permitan desenvolver e fundamentar os propios 

criterios interpretativos adquirindo o hábito de escoitar música. 

 6º de grao profesional

(Obxectivos)

1. Afondar no desenvolvemento técnico-artístico do instrumento. 
2. Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar a calidade sonora. 
3. Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras de diferentes épocas e estilos, incluíndo repertorio 

contemporáneo. 
4. Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, formais e históricos en aras dunha interpretación artística de 

calidade. 
5. Manter hábitos de estudo que desenvolvan as capacidades técnico-artísticas, e mostrar autonomía na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. 
6. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e a improvisación. 
7. Fundamentar as súas interpretacións. 

6.1.2 Contidos

1º de grao elemental

1) Posición xeral do corpo e do instrumento
2)Posición do arco sobre as cordas e correcta condución do mesmo
3)Produción de son en cordas ao aire, pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e lonxitudes do arco.
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4) Introducción a afinción do instrumento
5)Iniciación dos golpes de arco básicos: detaché e legato; así como dos diferentes patróns rítmicos sobre as escalas de Re e 
Sol M nunha oitava e Do M en duas oitavas.
6)Correcta articulación dos dedos da man esquerda para definir os diferentes intervalos  
7)Coordinación e independencia de ambos brazos.
8)Lectura da clave de do en terceira línea
9)Relación entre a escritura musical e a súa execución instrumental. Comprensión de estruturas formais como motivos, frases,
etc ; así como elementos básicos de dinámica e agóxica.
10)Adestramento permanente e progresivo da memoria auditiva, muscular e visual cos diferentes exercicios, estudos e obras 
do repertorio.
11)Sistematizar a afinación e desenvolver o oído interno.
12)Exercicios para interiorizar o tempo interno

Curso: 2º de grao elemental

(Contidos)

1) Correcta posición do instrumento o corpo e do arco na execución.
2) Afinación do propio instrumento
3)Produción de son en cordas ao aire, pisadas e dobres cordas, poñendo atención ao peso, velocidade e punto de contacto, 
para conseguir a máxima calidade de son.
4)Continuación do traballo con golpes de arco básicos: detaché, legato e introducción ao martellé
5)Cambios de corda e variolajes
6)Aplicación de diferentes patróns rítmicos e articulacións.
7)Correcta articulación dos dedos da man esquerda para definir os diferentes intervalos.
8)Coordinación e independenza de ambos brazos.
9)Relación entre a escritura musical e a súa execución instrumental. Comprensión de estruturas formais como motivos, 
semifrases, frases, etc.;
10)Estudos da dinámica e agóxica para conseguir un fraseo adecuado.
11)Adestramento permanente e progresivo da memoria con diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio.
12)Golpes de arco legato, detaché e matelé nas diferentes zonas do arco.
13)Iniciación ás dobres cordas.
14)Sistematización do semitón na man esquerda segundo a tonalidade por medio da escala  en unha e dous oitavas e 
exercicios complementarios sobre os arpegios
15)Inicio á terceira posición 
16)Práctica de grupo escoitando tanto as outras voces como a sua propia dentro da agrupación
17) Desenvolver a lectura a primeira vista.

Curso: 3º de grao elemental

(Contidos)

1)Posición do instrumento e do arco: control muscular.

2) Produción de son en cordas ao aire, pisadas e dobres cordas, poñendo atención ao peso, velocidade e punto de contacto, 

para acadar a máxima calidade de son.

3)Continuación do traballo con golpes de arco básicos: detaché, legato, martellé e iniciación ao staccato.
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4)Cambios de corda e bariolages

5)Aplicación de diferentes patróns rítmicos e articulacións.

6) Correcta articulación dos dedos da man esquerda para definir os diferentes intervalos.

7)Primeira e terceira posición e inicio da segunda así como dos cambios de posición entre as mesmas sobre as escalas e 

estudos

8) Relación entre a escritura musical e a súa execución instrumental. Comprensión de estruturas formais como motivos, 

semifrases, frases, etc.; así como aspectos de dinámica e agóxica para acadar un fraseo axeitado.

9) Adestramento permanente e progresivo da memoria con diferentes exercicios, estudos e obras do repertorio.

10)Lectura a primeira vista

11) Analise e comprensión formal das obras a interpretar.

Curso: 4º de grao elemental

(Contidos)

1. Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
2. Diferentes posicións da man ezquerda, 1ª, 2ª, 3ª e media posición e cambios de posición entre as mesmas sobre as 

escalas e os estudos 
3. Produción de son en cordas ao aire, pisadas e dobres cordas, poñendo atención ao peso, velocidade e punto de 

contacto, para acadar a máxima calidade de son. 
4. Continuación do traballo con golpes de arco básicos: detaché, martellé, staccato e legato 
5.  Cambios de corda e acordes 
6. Aplicación de diferentes patróns rítmicos e articulacións. 
7. Correcta articulación dos dedos da man esquerda para definir os diferentes intervalos. 
8. Escalas, exercicios en dobre corda, etc., Control permanente da afinación. 
9. Cambios de posición. 
10. Harmónicos naturais 
11. Trinos, mordentes e apoyaturas 
12. Relación entre a escritura musical e a súa execución instrumental. Comprensión de estruturas formais como motivos,

semifrases, frases, etc.; así como aspectos de dinámica e agóxica para acadar un fraseo axeitado. 
13. Adestramento permanente e progresivo da memoria con diferentes exercicios, estudos e obras do repertorio. 

Curso: 1º de grao profesional

(Contidos)

1. Continuación do traballo sobre os cambios de posición e vibrato. 
2. Dobres cordas e iniciación aos acordes de tres e catro notas. 
3. Iniciación aos harmónicos naturais. 
4. Desenvolvemento da velocidade a través de exercicios de mecanismo, escalas de dos e tres oitavas, trinos, etc. 

Control da afinación. 
5. Continuación do traballo con golpes de arco á corda, e inicio dos saltados: spiccato e saltillo, prestando atención ao 

peso, velocidade e punto de contacto. 
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6. Traballo de fraseo tendo en conta os diferente estilos, así como aspectos de dinámica e agóxica. 
7. Continuación do adestramento da memoria e inicio da lectura a primeira vista. 
8. Audicións comparadas de obras barrocas e románticas con diferentes intérpretes para analizar de maneira crítica as 

características das súas diferentes versións. 

Curso: 2º de grao profesional

(Contidos)

1. Continuación e desenvolvemento dos contidos dos cursos anteriores. 

2. Traballo sobre os cambios de posición adecuados a este nivel. 

3. Estudio sistemático das escalas e arpegios. 

4. Introducción progresiva do estudo das dobres cordas. 

5. Continuación y desenvolvemento dos exercicios para a articulación da man esquerda. 

6. Notas de adorno y trinos. 

7. Exercicios de velocidade e precisión na articulación. 

8. Perfeccionamento dos golpes de arco básicos y desenvolvemento do spiccato e o saltillo. 

9. Harmónicos naturais. 

10. Exercicios para mellorar a calidade sonora. 

11. Sistematización das nociós de fraseo, articulación, vibrato ... e da adecuación aos diferentes estilos. 

12. Control da afinación. 

13. Acordes de tres e catro notas. 

14. Práctica da lectura a primeira vista e da lectura noutras claves. 

15. Entrenamiento progresivo e permanente da memoria. 

16. Continuación do traballo sobre os cambios de posición e vibrato. 

17. Desenvolvemento da velocidade a través de exercicios de mecanismo, escalas de dos e tres oitavas, trinos, etc. 

Control da afinación. 

18. Consolidación de golpes de arco á corda e saltados. Aplicación de diferentes patrones rítmicos, articulacións e 

combinacións de diferentes golpes de arco. 

19. Continuación do adestramento da memoria. 

20. Audicións comparadas de obras barrocas e románticas con diferentes intérpretes para analizar de maneira crítica as 

características das súas diferentes versións. 

Curso: 3º de grao profesional

(Contidos)

1. Traballo sobre a calidade de son, tendo en conta tanto o peso, velocidade e punto de contacto como os distintos 
tipos de vibrato. 
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2. Escalas en posición fixa, sobre unha corda, en tres oitavas, cromáticas, etc. Arpegios e exercicios con diferentes 
intervalos. 

3. Inicio das dobres cordas en terceiras, sextas e oitavas. 
4. Harmónicos naturais e artificiais. 
5. Aplicación de diferentes patróns rítmicos, articulacións e diferentes golpes de arco. 
6. Traballo do fraseo tendo en conta os diferente estilos, a harmonía, a agóxica e a dinámica. 
7. Continuación do adestramento da memoria e da lectura a primeira vista. 
8. Audicións comparadas de obras barrocas, clásicas, románticas, nacionalistas, etc. de diferentes intérpretes para 

analizar de maneira crítica as características das diferentes versións. 
9. Continuación e desenvolvemento dos contidos dos cursos anteriores. 
10. Continuación e desenvolvemento do traballo sobre os cambios de posición 
11. Desenvolvemento da articulación da man esquerda. 
12. Notas de adorno e trinos. 
13. Desenvolvemento da velocidade. 
14. Perfeccionamento dos golpes de arco básicos e desenvolvemento do spiccato. 
15. Traballo do bariolage e desenvolvemento da combinación de diferentes golpes de arco. 
16. Armónicos naturais. 
17. A calidade sonora. 
18. Desenvolvemento das nocións de fraseo, articulación, vibrato ... e a súa adecuación aos diferentes estilos. 
19. Control da afinación. 
20. Desenvolvemento do estudo da dinámica, da precisión na realización das

diferentes indicacións que a elas se refiren e do equilibrio dos niveis e
calidades do son resultante. 

21. Acordes de tres e catro notas. 
22. Profundización no coñecemento do repertorio do período barroco. 
23. Iniciación ao coñecemento do repertorio clásico-romántico mediante a

interpretación e tamén mediante lecturas e audicións comentadas, introducindo
ademais obras doutros períodos. 

24. Práctica da lectura a primeira vista e da lectura noutras claves. 
25. Adestramento progresivo e permanente da memoria. 

Curso: 4º de grao profesional

(Contidos)

1. Traballo sobre a calidade de son, tendo en conta tanto o peso, velocidade e punto de contacto como os distintos 

tipos de vibrato. 

2. Escalas, arpegios e exercicios en diferentes intervalos en posición fixa, sobre unha corda, en tres oitavas, etc. 

3. Escalas en dobres cordas: terceiras, sextas, oitavas: combinación destes e outros intervalos. 

4. Exercicios con harmónicos naturais e artificiais. 

5. Aplicación de diferentes patróns rítmicos, articulacións e  diferentes golpes de arco, tanto á corda como saltados. 

6. Traballo do fraseo tendo en conta os diferente estilos, a harmonía, a agóxica e a dinámica. 

7. Continuación do adestramento da memoria e da lectura a primeira vista. 

8. Audicións comparadas de obras barrocas, clásica, románticas, nacionalistas, etc., de diferentes intérpretes para 

analizar de maneira crítica as características das súas diferentes versións. 

Páxina 15 de 70
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

9. Continuación e desenvolvemento dos contidos dos cursos anteriores. 

10. Continuación e desenvolvemento do traballo sobre os cambios de posición. 

11. Estudo sistemático de escalas e arpegios. Introdución ao estudo das escalas cromáticas e en dobres cordas. 

12. Desenvolvemento da articulación da man esquerda. 

13. Notas de adorno e trinos. 

14. Desenvolvemento da velocidade. 

15. Perfeccionamento dos golpes de arco básicos e desenvolvemento do spiccato. Traballo do bariolage e 

desenvolvemento da combinación de diferentes golpes de arco. 

16. Armónicos naturais. 

17. A calidade sonora. 

18. Desenvolvemento das nocións de fraseo, articulación, vibrato ... e a súa adecuación aos diferentes estilos. 

19. Control da afinación. 

20. Desenvolvemento do estudo da dinámica, da precisión na realización das

diferentes indicacións que a elas se refiren e do equilibrio dos niveis e

calidades do son resultante. 

21. Acordes de tres e catro notas. 

22. Profundización no coñecemento do repertorio clásico-romántico mediante a

interpretación e tamén mediante lecturas e audicións comentadas, introducindo

ademais obras doutros períodos. 

23. Práctica da lectura a primeira vista e da lectura noutras claves. 

24. Adestramento progresivo e permanente da memoria. 

         25. Aplicación dos coñecementos adquiridos á interpretación de pezas a só, dúo,
en grupo e/ou con acompañamento de piano adecuadas a este nivel.

Curso: 5º de grao profesional

(Contidos)

1. Traballo sobre a calidade de son, tendo en conta tanto o peso, velocidade e punto de contacto como os distintos 

tipos de vibrato. 

2. Escalas, arpegios e exercicios en diferentes intervalos en posición fixa, sobre unha corda, en tres e catro oitavas, 

etc. 

3. Escalas en dobres cordas: terceiras, coartas, quintas, sextas: combinación destes e outros intervalos. 

4. Exercicios con harmónicos naturais e artificiais. 

5. Aplicación de diferentes patróns rítmicos, articulacións e diferentes golpes de arco, tanto á corda como saltados. 

6. Traballo do fraseo tendo en conta os diferente estilos, a harmonía, a agóxica e a dinámica. 
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7. Continuación do adestramento da memoria e da lectura a primeira vista. 

8. Audicións comparadas de obras de todas as épocas, de diferentes intérpretes para analizar de maneira crítica as 

características das diferentes versións. 

9. Continuación e desenvolvemento dos contidos dos cursos anteriores. 

10. Perfeccionamento dos diferentes aspectos da técnica (tipo de son, golpes

de arco, vibrato, digitaciones...) e capacidade de aplicación ao estudo dos diferentes estilos musicais e as súas 

peculiaridades, para poder abarcar a totalidade dos problemas técnicos e musicais que poden aparecer nas obras do

repertorio solista, orquestral e camerístico. 

11. Dar a coñecer o repertorio do período clásico, romántico e do século XX, mediante a interpretación, audición e 

análise de diferentes obras. 

12. Desenvolvemento da lectura a primeira vista e traballo sobre fragmentos orquestrais, a nivel elemental. 

13. Aplicación dos coñecementos adquiridos á interpretación de obras adecuadas a este terceiro ciclo. 

14. Estudo de aspectos elementais referentes á historia do instrumento,

instrumentistas, repertorio, etc. 

Curso: 6º de grao profesional

(Contidos)

1. Traballo sobre a calidade do son, tendo en conta tanto o peso, velocidade e punto de contacto como os distintos 

tipos de vibrato. 

2. Escalas, arpegios e exercicios en diferentes intervalos en posición fixa, sobre unha corda, en tres e catro oitavas, 

etc. 

3. Escalas en dobres cordas: terceiras, coartas, quintas, sextas, oitavas, (en violín: sétimas, novenas, décimas); 

combinacións destes e outros intervalos. 

4. Iniciación a harmónicos artificiais e pizzicatos de man esquerda. 

5. Aplicación de diferentes patróns rítmicos, articulacións e  diferentes golpes de arco, tanto á corda como saltados. 

6. Traballo do fraseo tendo en conta os diferente estilos, a harmonía, a agóxica e a dinámica. 

7. Continuación do adestramento da memoria e da lectura a primeira vista. 

8. Audicións comparadas de obras de todas as épocas, de diferentes intérpretes para analizar de maneira crítica as 

características das diferentes versións. 

9. Continuación e desenvolvemento dos contidos dos cursos anteriores 

10. Perfeccionamento dos diferentes aspectos da técnica (tipo de son, golpes

de arco, vibrato, dixitacións...) e capacidade de aplicación ao estudo dos diferentes estilos musicais e as súas 

peculiaridades, para poder abarcar a totalidade dos problemas técnicos e musicais que poden aparecer nas obras do

repertorio solista, orquestral e camerístico. 
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11. Dar a coñecer o repertorio do período clásico, romántico e do século XX, mediante a interpretación, audición e 

análise de diferentes obras.

12. Desenvolvemento da lectura a primeira vista e traballo sobre fragmentos orquestrais, a nivel elemental. 

13. Aplicación dos coñecementos adquiridos á interpretación de obras adecuadas a este terceiro ciclo. 

14. Estudo de aspectos elementais referentes á historia do instrumento,

instrumentistas, repertorio, etc. 

6.1.3 Avaliación

Criterios de avaliación

1º de grao elemental

1)Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: partes e mantemento.

2)Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e a 

coordinación de ambos brazos.

3) Asimilar conceptos técnicos, tanto de brazo dereito: suxeición, condución e golpes de arco á corda; como de man esquerda:

articulación.

4)Interpretar fragmentos ou pezas cortas empregando os conceptos técnicos acadados; así como memorizar e interpretar as 

devanditas pezas en público.

5) Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo acadados.

6) Interpretar con afinación e fraseo axeitados.

Curso: 2º de grao elemental

(Criterios de avaliación)

1)Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: partes e mantemento.
2) Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e a 
coordinación de ambos brazos.
2) Asimilar conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución e golpes de arco á corda; coma da man esquerda:
articulación.
3) Interpretar fragmentos ou pezas cortas empregando os conceptos técnicos acadados; así como memorizar e interpretar as 
devanditas pezas en público.
4)Mostrar en cada clase a capacidade da aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo acadados.
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Curso: 3º de grao elemental

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: partes, historia, mantemento e saber afinalo. 

2. Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e a 

coordinación de ambos brazos. 

3. Asimilar conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución e golpes de arco á corda; como da man 

esquerda: articulación, glisandos, e cambios de posición e vibrato. (En terceiro curso sen vibrato). 

4. Interpretar obras de diferentes estilos empregando a técnica adquirida; así como memorizar e poder tocar en público 

ditas pezas. 

5. Mostrar en cada clase a capacidade da aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo acadados. 

Curso: 4º de grao elemental

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: partes, historia, mantemento e saber afinalo. 
2. Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e a 

coordinación de ambos brazos. 
3. Asimilar conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución e golpes de arco á corda; como da man 

esquerda: articulación, glisandos, cambios de posición e vibrato. 
4. Interpretar obras de diferentes estilos empregando a técnica adquirida; así como memorizar e poder tocar en público 

as devanditas pezas. 
5. Mostrar en cada clase a capacidade da aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo acadados. 

Curso: 1º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes, historia, mantemento e saber afinalo. 
2. Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución, golpes de arco á

corda e inicio dos saltados, acordes, etc.; como de man esquerda: articulación, cambios de posición, vibrato,  dobres 
cordas, etc., así como coordinación de ambos brazos. 

3. Adoptar unha postura corporal que permita a correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos de 
coordinación de ambos brazos. 

4. Interpretar un repertorio que inclúa estudos e pezas para solista, e con acompañamento de piano, empregando a 
técnica adquirida, así como memorizar e interpretar en público as devanditas pezas. 

5. Mostrar en cada clase a capacidade da aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo adquiridos. 
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Curso: 2º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes, historia, mantemento e saber afinalo. 

2. Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujeición, condución, golpes de arco á 

corda e inicio dos saltados, acordes, etc.; como de man esquerda: articulación, cambios de posición, vibrato, inicio 

de dobres cordas, etc., así como coordinación de ambos brazos. 

3. Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e 

coordinación de ambos brazos. 

           4. Interpretar un repertorio que inclúa estudos e pezas para solista, e con acompañamento de piano, empregando a 
técnica adquirida, así como memorizar e interpretar en público as devanditas pezas.
             5. Mostrar en cada clase a capacidade da aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo adquiridos.

Curso: 3º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes, características, historia e mantemento. 
2. Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución, golpes de arco á

corda e desenvolvemento dos saltados, acordes, etc.; como de man esquerda: articulación, cambios de posición, 
vibrato, desenvolvemento de dobres cordas, etc., así como coordinación de ambos brazos. 

3. Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e 
coordinación de ambos brazos. 

4. Interpretar un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas, etc., empregando a técnica 
adquirida e os criterios estéticos aprendidos, así como memorizar e interpretar en público ditas pezas. 

5. Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresivo e os hábitos de estudo adquiridos, así como 
autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Curso: 4º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes, características, historia e mantemento. 

2. Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución, golpes de arco á
corda e desenvolvemento dos saltados, acordes, etc.; como de man esquerda: articulación, cambios de posición, 
vibrato, desenvolvemento de dobres cordas, etc., así como coordinación de ambos brazos. 

3. Adoptar unha postura corporal que permita unha correcta colocación do instrumento e favoreza os movementos e 
coordinación de ambos brazos. 

Páxina 20 de 70
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

4. Interpretar un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas, etc. Empregando a técnica 
adquirida e os criterios estéticos aprendidos, así como memorizar e interpretar en público ditas pezas. 

5. Mostrar en cada clase a capacidade da aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo adquiridos, así como 
autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Curso: 5º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes, características, historia e mantemento.
2. Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución, golpes de arco á corda 

e desenvolvemento dos saltados, acordes, etc.; como de man esquerda: articulación, cambios de posición, vibrato, 
desenvolvemento de dobres cordas, etc., así como coordinación de ambos brazos.

3. Demostrar sensibilidade auditiva e estética na afinación e no uso das posibilidades sonoras do instrumento.
4.Interpretar un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas, etc. Empregando a técnica adquirida e os 
criterios estéticos aprendidos, e interpretar en público ditas obras.
5. Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo adquiridos, así como 
autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos.

Curso: 6º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

1. Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco: as súas partes, características, historia e mantemento. 
2. Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: sujección, condución, golpes de arco á

corda e desenvolvemento dos saltados, acordes, etc.; como de man esquerda: articulación, cambios de posición, 
vibrato, desenvolvemento de dobres cordas, etc., así como coordinación de ambos brazos. 

3. Demostrar sensibilidade auditiva e estética na afinación e no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 
4. Interpretar un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas, etc. Empregando a técnica 

adquirida e os criterios estéticos aprendidos, e interpretar en público as devanditas obras. 
5. Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva e os hábitos de estudo adquiridos, así como 

autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

 Mínimos esixibles

Grao elemental

O alumno deberá deberá amosar:

 Unha correcta posición do corpo e do instrumento. 

 Correcta toma do arco así como correcta dirección deste, paralelo á ponte. 

 Correcta utilización das catro cordas. 

 Calidade sonora 

 Boa posición da man esquerda. 
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 Dominio da afinación. 

 Interpretación en tempo sen notas falsas. 

Ademáis,deberá tocar un mínimo de tres escalas e 6 obras ou estudos por curso. Deberá participar nas audicións propostas polo 

departamento ao longo do curso e interpretar al menos 1 movemento de memoria.

Os contidos mínimos son excluíntes. Un alumno que, p. ex., non toca o repertorio ou que non interpreta as obras correspondentes de 

memoria ,non aproba.

Grao profesional (agás 6º curso)

(Mínimos esixibles)

Consideraranse como contidos mínimos os contidos específicos do curso correspondente.

O alumno deberá tocar un mínimo de tres escalas, tres obras o movementos de obras e seis estudos por curso. Deberá 

participar nas audicións propostas polo departamento ao longo do curso e interpretar al menos 1 movemento de memoria.

O alumno deberá amosar:

 Unha correcta posición do corpo e do instrumento e da man esquerda. 

 Correcta toma do arco así como a correcta dirección deste, paralelo á ponte. Capacidade para o saltillo e o spiccato. 

 Calidade sonora 

 Dominio da afinación. 

 Precisión rítmica 

Os contidos mínimos son excluíntes. Un alumno que, p. ex., non toca o repertorio ou que non interpreta as obras correspondentes 

de memoria non aproba.
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6º de grao profesional

(Mínimos esixibles)

O alumno deberá tocar un mínimo de tres escalas, de seis estudos e tres obras ou movementos de obra por curso. O 

alumno deberá participar nas audicións que se desenvolvan polo departamento ao longo do curso e tocar de memoria como 

mínimo nunha das obras que interprete. Consideraranse como contidos mínimos os contidos específicos do curso que 

aparecen anteriormente.

Os contidos mínimos son excluíntes. Un alumno que, p. ex., non toca o repertorio ou que non interpreta as obras 

correspondentes de memoria non aproba.

PROGRAMA GRAO PROFESIONAL POR CURSO

Todos os alumnos terán que realizar un mínimo de tres escalas, tres obras o movementos de obra ( unha   das cales será para viola soa) e

seis estudos de diferentes estilos e diferentes dificultades técnicas por cada curso, a elexir entre as propostas no material curricular desta

programación didáctica ou de dificultade e características similares. O profesor resérvase o dereito a decidir que obras ou estudos son de

dificultade ou características apropiadas.

 Procedementos e ferramentas de avaliación

Tendo como máximo expoñente a formación continua e integradora do alumnado, o proceso de avaliación levarase a cabo de 
distintos xeitos

-Avaliación inicial: Deberemos ter en conta os coñecementos previos do alumnado para que a aprendizaxe sexa significativa e 
se guíe por criterios construtivistas.

· Avaliación semanal: na clase individual, na que se terá en conta o grao de aproveitamento dos coñecementos aprendidos na clase 
anterior así como a calidade e máis o tempo empregado no traballo en casa. 

· Avaliación mensual: posta en común, dentro do proceso de autoavaliación dos membros do departamento, dos adiantos e dificultades 
dos docentes co alumnado, o seu interese pola materia e a súa progresiva independencia no seu desenvolvemento, así como o 
correcto seguemento da programación.

· Avaliación trimestral: celebración das audicións da avaliación no que se reflicten todos os progresos técnicos e musicais do alumnado 
así como as súas carencias. Estas audicións cualificaranse coa táboa da páxina 26 desta programación.

· Avaliación final do curso: comprobación e certificación de que o alumno cumpriu os obxectivos e contidos mínimos da programación 
para o curso no que se atopa. 
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Criterios de cualificación

Cómo imos puntuar o curso a un alumno que cumpra cos contidos mínimos:

PONDERACIÓN CRITERIOS AVALIACIÓN (1)
nota

rexistros

Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura.
-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos acordes co 
nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición corporal axeitada.
- Calidade do son.
- Afinación

Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de dinámica e articulación. 

3
--Libro prof.
 
-táb. cotexo

Fluidez, Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un pulso 
estable e interpretar con precisión rítmica. 1

-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación. Variedade de articulación, golpes de 
arco, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións do texto, diferencias de articulación así 
como de facelo con independencia entre ambas as mans. Todo aquilo que resta monotonía á interpretación
e lle confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.

2
-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Memoria.
1

-Libro prof.

Participación en audicións, concertos e outras actividades.
2

-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Actitude e asistencia a clase e cumprimento dos obxectivos da clase, regularidade no estudo semanal. 
Progresiva adquisición de autonomía na aprendizaxe. 1

-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Os 3 primeiros apartados (técnica, ritmo e musicalidade) cualificaránse por medio da media obtida no traballo diario de clase.

A cualificación final será o resultado da ponderación das cualificacións obtidas en cada un dos trimestres, sendo necesario 
acadar un 5 no terceiro trimestre para proceder á dita ponderación, sendo a que segue: 20% 1º trimestre, 30% 2º trimestre, 50% 3º 
trimestre.

Táboas para probas de aula e/ou audicións:
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 Calibración

 
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.
 
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. Para dita calibración, levarase a cabo seguindo o seguinte cadro:
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Alumno/a: Curso:
Obra: Profesor/a:

Técnica
Articulación, afinación, son, relaxación 
muscular e posición corporal. 40%

Ritmo
Fluidez, tempo, respiración, pulso estable, 
precisión rítmica. 30%

Musicalidade
Naturalidade, expresión e carácter, 
variedade na interpretación, indicacións do
texto.

30%

Resultado final da proba

Táboas de cotexo

Criterios de cualificación por cursos.

Os seguintes criterios achegarán o 60% da cualificación a través do traballo diario nas clases.

Curso: 1º de grao elemental. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º
Coñece de forma xeral o instrumento e o arco: partes e mantemento. 
Adopta unha postura corporal correcta
Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.

Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes de

arco á corda.
Ten control da man esquerda, para a articulación. 
Interpreta  fragmentos  ou  pezas  cortas  empregando  os  conceptos  técnicos

acadados.
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público
Amosa en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva
Ten hábitos de estudo prefixados.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados. 
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Curso: 2º de grao elemental . Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Coñece de forma xeral o instrumento e o arco: partes e mantemento. 

Adopta unha postura corporal correcta

Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.
Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes de

arco á corda.
Ten control da man esquerda, para a articulación. 
Interpreta  fragmentos  ou  pezas  cortas  empregando  os  conceptos  técnicos

acadados.
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público

Amosa en  cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva
Ten hábitos de estudo prefixados.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados. 

Curso: 3º de grao elemental . Táboa de cotexo. 1º 2º 3º
Coñece de forma xeral o instrumento e o arco: partes e mantemento. 
Adopta unha postura corporal correcta
Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.

Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes de

arco á corda.
Ten  control  da  man  esquerda,  para  a  articulación.  glisandos,  e  cambios  de

posición
Interpreta  fragmentos  ou  pezas  cortas  empregando  os  conceptos  técnicos

acadados.
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público

Amosa en  cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva
Ten hábitos de estudo prefixados.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados. 
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Curso: 4º de grao elemental. Táboa de cotexo 1º 2º 3º
Coñece de forma xeral o instrumento e o arco: partes e mantemento. 

Adopta unha postura corporal correcta

Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.

Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes de

arco á corda.
Ten  control  da  man  esquerda,  para  a  articulación.  glisandos,  e  cambios  de

posición
Sabe realizar o vibrato nas pezas traballadas.

Interpreta  fragmentos  ou  pezas  cortas  empregando  os  conceptos  técnicos

acadados.
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público

Amosa en en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva

Ten hábitos de estudo prefixados.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados. 

Curso: 1º de grao profesional. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º
Coñece  de  forma  xeral  o  instrumento  e  o  arco:  a  súa  historia,  partes  e

mantemento. 
Sabe afinar o instrumento.

Adopta unha postura corporal correcta

Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.
Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes

de arco á corda,  inicio dos saltados, acordes.
Ten  control  da  man esquerda,  para  a  articulación.  glisandos,  e  cambios  de

posición, vibrato e inicio das dobres cordas.
Interpreta  un  repertorio  que  inclúa  estudos  e  pezas  para  solista,  e  con

acompañamento de piano empregando a técnica adquirida
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público
Amosa en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva
Ten hábitos de estudo prefixados.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados.
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Curso: 2º de grao profesional . Táboa de cotexo. 1º 2º 3º
Coñece  de  forma  xeral  o  instrumento  e  o  arco:  a  súa  historia,  partes  e

mantemento. 
Sabe afinar o instrumento.

Adopta unha postura corporal correcta

Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.

Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes

de arco á corda,  inicio dos saltados, acordes.
Ten control  da man esquerda,  para  a  articulación.  glisandos,  e  cambios  de

posición, vibrato e inicio das dobres cordas.
Interpreta  un  repertorio  que  inclúa  estudos  e  pezas  para  solista,  e  con

acompañamento de piano empregando a técnica adquirida
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público

Amosa en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva

Ten hábitos de estudo prefixados.
Interpreta con afinación e fraseo axeitados.

Curso: 3º de grao profesional. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Coñece  de  forma  xeral  o  instrumento  e  o  arco:  a  súa  historia,  partes  e

mantemento. 
Sabe afinar o instrumento.
Adopta unha postura corporal correcta
Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.
Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes

de arco á corda,  inicio dos saltados, acordes
Ten control da man esquerda, para a articulación. glisandos, e cambios de

posición, vibrato e desenvolvemento das dobres cordas.

Interpreta  un  repertorio  que  inclúa  estudos,  obras  para  solo,  concertos,

sonatas para solista, e con acompañamento de piano empregando a técnica

adquirida

Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público
Amosa  en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva
Ten hábitos de estudo prefixados.

Amosa autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados.
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Curso: 4º de grao profesional . Táboa de cotexo.
1º 2º 3º

Coñece  de  forma  xeral  o  instrumento  e  o  arco:  a  súa  historia,  partes  e

mantemento. 
Sabe afinar o instrumento.

Adopta unha postura corporal correcta

Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.

Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes

de arco á corda,  inicio dos saltados, acordes.

Ten control  da man esquerda,  para a  articulación.  glisandos,  e cambios de

posición, vibrato e desenvolvemento das dobres cordas.

Interpreta un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas

para solista, e con acompañamento de piano empregando a técnica adquirida.

Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público

Amosa en en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva

Ten hábitos de estudo prefixados.

Amosa autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados
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Curso: 5º de grao profesional . Táboa de cotexo. 1º 2º 3º
Coñece  de  forma  xeral  o  instrumento  e  o  arco:  a  súa  historia,  partes  e

mantemento. 
Sabe afinar o instrumento.
Adopta unha postura corporal correcta

Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.
Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes de

arco  á corda,saltados e acordes.
Ten control da man esquerda, para a articulación. glisandos, e cambios de posición,

vibrato e desenvolvemento das dobres cordas.

Interpreta un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas

para solista, e con acompañamento de piano empregando a técnica adquirida.
Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público

Amosa  en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva

Ten hábitos de estudo prefixados.

Amosa autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos.

Interpreta con afinación e fraseo axeitados
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Curso: 6º de grao profesional. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Coñece  de  forma  xeral  o  instrumento  e  o  arco:  a  súa  historia,  partes  e

mantemento. 
Sabe afinar o instrumento.
Adopta unha postura corporal correcta
Coloca ben o instrumento e coordina ambos brazos.

Ten asimilado e sabe realizar  no brazo dereito: suxeición, condución e golpes

de arco á corda,  inicio dos saltados, acordes.
Ten control  da man esquerda,  para a articulación.  glisandos,  e cambios de

posición, vibrato e desenvolvemento das dobres cordas.
Interpreta un repertorio que inclúa estudos, obras para solo, concertos, sonatas

para solista, e con
 acompañamento de piano empregando a técnica adquirida

Memoriza e interpreta as pezas traballadas en público
Amosa en cada clase a capacidade de aprendizaxe progresiva
Ten hábitos de estudo prefixados.
Amosa autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos.
Interpreta con afinación e fraseo axeitados
Amosa sensibilidade auditiva e estética na afinación.
Coñece e sabe aplicar as distintas posibilidades sonoras do instrumento.

 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Cando o titor/a do alumno estime que o mesmo posúe os coñecementos e habilidades descritas nos obxectivos e criterios 
deavaliación da programación do curso,aquel poderá propor ao devandito alumno para ampliación ao seguinte curso, previo informe 
favorable da totalidade dos profesores das restantes materias do currículo.

6.1.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e na que se realiza unha avaliación continua do alumnado a través dos criterios de avaliación 
expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á clase non xustificadas terán unha valoración de 1 punto nesa clase. O alumnado 
que non asista en reiteradas ocasións as clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento da maioría ou totalidade dos 
contidos do curso. Ademáis, isto redundará para o docente nuhna imposiblididade da aplicación axeitada da avaliación continua 
debido á falta de rexistros.

Nos casos nos que un alumno supere o nº de faltas (2 faltas en ausencias ou 4 impuntualidades non xustificadas dentro do 

mesmo mes natural ou consecutivas, ou 4 faltas ou 8 impuntualidades trimestrais non xustificadas) e, polo tanto, é imposible aplicarlle de 

forma axeitada a avaliación continua, terá dereito a un exame alternativo ó final de curso (finais do mes de maio ou comezos de xuño), 

onde será examido da parte ou partes non superadas por mor destas faltas de asistencia. Valorarase esta proba seguindo os mesmos 

criterios de cualificación ca proba extraordinaria de setembro, sendo os seguintes: Técnica: 40%, Ritmo: 20%, Musicalidade 30% e 

Memoria: 10%.
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Isto será aplicable en cada trimestre onde sexa imposible aplicar axeitadamente a avaliación continua. Posteriormente, no caso 

de obter unha puntuación de 5 ou superior, aplicaranse as porcentaxes establecidos para cada trimestre, obtendo así a valoración final: 

20% 1º trimestre, 30% 2º trimestre, 50% 3º trimestre.

Probas extraordinarias de setembro

No caso dos alumnos que non acadasen os contidos mínimos do curso, terán dereito a realizar unha proba específica en 

setembro na que se amosen superados os devanditos contidos mínimos. Nesta proba extraordinaria, ao non ser posible cualificar tódolos

parámetros (coma audicións e actitude), a ponderación realizarase do seguinte xeito:

. Técnica: 40%

. Ritmo: 20%

. Musicalidade: 30%

. Memoria: 10%

6.1.5 Recursos didácticos

Hai distintos tipos de actividades didácticas dependendo do momento da súa realización e do obxectivo.

-             Actividades de iniciación e motivación.

-             Actividades de desenvolvemento e aprendizaxe.

-             Actividades de reforzo e ampliación.

-             Actividades de síntese.

-             Actividades de avaliación.

Tamén podemos clasificar as actividades atendendo a cómo se desenvolven na práctica educativa. Así teriamos:

-             Actividades de tipo expositivo con exemplificación por parte do profesor, podendo utilizar apoio gráfico, audiovisual, 

informático, etc.
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-             Actividades de tipo argumentativo, inductivo o deductivo.

-             Actividades de investigación.

-             Actividades de análise comparativo de diferentes modelos.

-             Actividades de resolución ou práctica de supostos.

-             Actividades de aplicación práctica: ensaios, practicas de grupo, recitais, etc.

-             Actividades de práctica e posta en escea de exercicios técnicos ou de interpretación.

-             Actividades de análise técnico-instrumental.

-             Actividades de reflexión e debate a partires de gravacións.

A selección dun tipo de actividades terá en conta ao alumno e as características dos contidos que se pretende traballar.

 Recursos e Materiais para a Aula

Os recursos didácticos son o conxunto de estratexias, medios e axudas que teñen como finalidade facilitar os procesos de 
ensinanza-aprendizaxe, e polo tanto o acceso a información, a adquisición de actividades, destrezas, e a formación en actitudes e 
valores. Os materiais didácticos son as diferentes ferramentas ou instrumentos empregados polo profesor e os alumnos no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, sendo desta maneira, parte dos recursos didácticos. Todos eles deberán reunir as seguintes características:

a) Deben ser variados e flexibles, adaptándose as distintas necesidades do alumno en cada momento.

b) Deberán recoller as propostas didácticas en relación sempre cos obxectivos que se tentan acadar.

c)Teñen que manterse en todo momento en concordancia cos contidos que se queren transmitir ao alumno.

d) Deben de respectar o principio básico da atención aos distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos.

e)No relativo á avaliación, deberán incluír información relativa a qué avaliar e os procedementos para facelo.

Atendendo as características dos materiais e recursos que se poden empregar, podemos agrupalos nas seguintes categorías:

1)      Recursos e materiais da aula: Entrarían nesta categoría os espazos (aulas, cabinas de estudo, salas de proxección, 

auditorios...) o mobiliario (cadeiras e mesas, atrís, armarios...) e o acondicionamento acústico.
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2)      Materiais impresos, discográfico e audiovisual: Métodos, partituras, bibliografía da especialidade, e hemerografía variada 

(láminas, fichas, transparencias, carteis), cd´s, dvd´s, etc.

3)      Recursos audiovisuais e informáticos: Equipo de música, equipo gravador con micrófonos, televisión e reproductor de 

vídeo e DVD, ordenador e proxector de transparencias, diapositivas, etc.

4)      Outro material escrito:

·Fotocopias de partituras, actividades, exercicios...  elaboradas polo profesor ou polo departamento.

· Libros divulgativos de música. 

· Publicacións musicais.

· Exemplificacións curriculares.

· Recortes de xornais ou revistas que falen directamente dalgún aspecto musical.

 Á hora de elaborar unha programación didáctica, inclúense exercicios, estudos e obras. Esto require un proceso de reflexión, 

necesario para a correcta elección dos mesmos, tendo como finalidade a maior eficacia da programación. O repertorio elixido debe de 

axustarse perfectamente aos contidos para axudar á consecución dos obxectivos propostos. Por tanto, os obxectivos condicionarán o 

repertorio segundo a complexidade dos mesmos.

Unha vez debidamente articulados os obxectivos e contidos por cursos, procédese á elección do material que resulte idóneo 

para acadar os fins propostos. Será a avaliación do proceso e dos resultados obtidos a que nos indique se realmente a elección do 

repertorio resultou axeitada. Polo tanto podemos deducir que os criterios á hora de efectuar a elección dun repertorio serían:

a)      Adaptación aos contidos propostos na programación.

b)      Terá como finalidade axudar a acadar e superar os obxectivos da programación.

c)      Os obxectivos condicionarán a complexidade do repertorio elixido.

d)      O repertorio deseñarase unha vez determinados os obxectivos e contidos do curso.

e)      O repertorio debe ser motivador e variado, sendo así unha ferramenta verdadeiramente eficaz en canto a súa capacidade 

de adaptación ás diversas situacións da práctica diaria.

f)       O repertorio sempre partirá do nivel de coñecementos previos do alumno, para que a aprendizaxe sexa verdadeiramente 

significativa.
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g)      O repertorio proposto será obxecto de reflexión e avaliación constante, de xeito que se modifiquen aspectos ineficaces 

para anos vindeiros.

7. Procedementos de avaliación e seguimento da 
programación didáctica

Tendo como máximo expoñente a formación continua e integradora do alumnado, o proceso de avaliación levarase a cabo de 
distintos xeitos:

-Avaliación inicial: Deberemos ter en conta os coñecementos previos do alumnado para que a aprendizaxe sexa significativa e 
se guíe por criterios construtivistas.

           · Avaliación semanal: na clase individual, na que se terá en conta o grao de aproveitamento dos coñecementos aprendidos na 
clase anterior así como a calidade e máis o tempo empregado no traballo en casa. 

· Avaliación mensual: posta en común, dentro do proceso de autoavaliación dos membros do departamento, dos adiantos e 
dificultades dos docentes co alumnado, o seu interese pola materia e a súa progresiva independencia no seu desenvolvemento.

· Avaliación trimestral: celebración das audicións da avaliación no que se reflicten todos os progresos técnicos e musicais do 
alumnado así como as súas carencias. Nas audicións cualificaráse ao alumno coa táboa exposta máis abaixo.

· Avaliación final do curso: comprobación e certificación de que o alumno cumpriu os obxectivos e contidos mínimos da 
programación para o curso no que se atopa. 
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8. Procedementos para realizar a avaliación interna do 
departamento
A avaliación interna do departamento levarase a cabo nas reunións de departamento (das que levantarase acta) mediante o 

seguimento das programacións didácticas, análise dos resultados de avaliación do alumnado e propostas de revisión e modificación, se 
procede, das programacións didácticas.

          A maiores, realízase de xeito anual unha calibración entre os profesores que imparten un mesmo curso da mesma materia que se 
utiliza como unha ferramenta para homoxeneizar os criterios de cualificación de todos os membros do Departamento implicados. 

Ao remate do curso o departamento realizará unha avaliación interna mediante un cuestionario que deberá encher  cada 
profesor de forma individualizada do cal se extraerán as conclusións pertinentes e se tomarán as conseguintes medidas para a súa 
mellora, dado o caso.O cuestionaria incluirá as seguintes preguntas:

SÍ NON

¿Informou aos pais e/ou alumnos dos obxectivos e contidos da 
programación?

¿ Realizouse mensualmente unha xuntanza de departamento para
comprobar a consecución dos obxectivos e contidos da 
programación?

¿Tivo solicitudes de titorías por parte dos pais e/ou  alumnos?

¿Empregou con aproveitamento as horas de reforzo educativo?

¿ Satisfixo as peticións de cambio de profesor?

¿Realizou audicións trimestrais?

¿Participaron alumnos seus en actividades extraescolares 
organizadas por algún dos órganos do centro?

Observacións:
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9. ANEXOS

9.1 Probas de acceso 1º de grao profesional

Contidos

–Interpretaranse 3 obras de estilos diferentes.

–Como mínimo unha das obras deberá ser interpretada de memoria.

– As obras que así o requiran, deberán ser acompañadas con piano.

LISTA ORIENTATIVA DE OBRAS

BARROCO:

Sonatas:

G. F. Haendel, Do M (1º e 2º movementos)

B. Macello, Do M (1º e 2º movementos)

B. Marcello, Sol M (1º e 2º movementos)

Concertos:

S. Suzuki, Seitz do volume IV.

O. Rieding, Concerto Op. 36 (1º movemento)

ROMÁNTICO E CONTEMPORÁNEO:

Obras:

R. Alis, Balada para 4 cordas.

J.V. Kalliwoda, G. Nocturnos.
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H. Sitt, Album Leaves, Op. 39.

B. Hummel, Sonatina 1971, Nº 1.

H. Classens, L’Alto Classique B e C.

Estudos:

F. Wohlfahrt

E. Kayser. Nº 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 12.

Hoffmann.

 

Criterios de avaliación:

1.- Ter unha posición axeitada que lle permita tocar con comodidade, seguridade e relaxación. 

2.- Posuír unha técnica de man dereita e esquerda axeitada ao seu curso. 

3.- Empregar con solvencia as arcadas básicas do detaché en distintas seccións do arco, legato, staccatto e 

martellé. 

4.- Tocar en 1ª, 2ª e 3ª posición, tanto en posicións fixas como usando cambios de posición. 

5.- Empregar o vibrato en estudos e obras. 

6.- Demostrar sensibilidade na afinación e en calidade do son. 

 7.- Interpretar fragmentos estudos ou pezas utilizando matices e dinámicas elementais, así como os elementos 

básicos do fraseo. 

Criterios de cualificación

(Táboa para cualificar probas de acceso a calquera curso)
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9.2 Probas de acceso a outros cursos

PROBA DE ACCESO A 2º CURSO DE GRAO ELEMENTAL

Contidos 

O alumno deberá levar 2 obras de libre elección, poidendo escoller entre as que a continuación se citan ou outras de semellante

nivel. Deberá, asemade, interpretar un fragmento a primeira vista elixido polo tribunal.

NOTA: O ALUMNO DEBERÁ VIR CON PIANISTA ACOMPAÑANTE NAS OBRAS QUE ASÍ O REQUIRAN E INTERPRETAR DE 

MEMORIA COMO MÍNIMO UNHA DAS OBRAS.

Criterios de avaliación:

1.- Correcta colocación do instrumento e do arco e coordinación de ambos os brazos conseguindo tocar con seguridade e 

relaxación. 

2.- Emprego de todo o arco e dos catro dedos da man esquerda. 

3.- Correcta afinación. 

4.- Produción dun son de calidade. 

5.- Interpretar fragmentos ou pezas curtas de memoria empregando os conceptos    técnicos adquiridos.

PROBA DE ACCESO A 3º CURSO DE GRAO ELEMENTAL

Contidos

O alumno deberá levar 2 obras de libre elección, poidendo escoller entre as que a continuación se citan ou outras de semellante

nivel. Deberá, asemade, interpretar un fragmento a primeira vista elixido polo tribunal.

SUZUKI – Libro 2:     

  · Gavotte from “Mignon” nº 9.

  · Gavotte nº 10.

 Wohlfahrt “60 estudios” (calquera estudio do nº 9 ao 15). 
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 Concerto Rieding en Si m, op. 35 (1º mov.). 

 Concerto Seitz nº 2 (1º mov.). 

NOTA: O ALUMNO DEBERÁ VIR CON PIANISTA ACOMPAÑANTE NAS OBRAS QUE ASÍ O REQUIRAN E INTERPRETAR DE 

MEMORIA COMO MÍNIMO UNHA DAS OBRAS.

Criterios de avaliación:

1.- Ter unha posición axeitada do instrumento que lle permita tocar con comodidade, seguridade e relaxación. 

2.- Empregar con solvencia as arcadas básicas do detaché en distintas seccións do arco e legato. 

3.- Asimilar conceptos técnicos, tanto do brazo dereito: suxeción, condución e golpes de arco á corda; como de man esquerda: 

articulación. 

4.- Demostrar sensibilidade na afinación e en calidade do son. 

5.- Interpretar fragmentos estudos ou pezas utilizando matices e dinámicas elementais, así como os elementos básicos do 

fraseo. 

PROBA DE ACCESO A 4º CURSO DE GRAO ELEMENTAL

Contidos

O alumno deberá levar 2 obras de libre elección, poidendo escoller entre as que a continuación se citan ou outras de semellante

nivel. Deberá, asemade, interpretar un fragmento a primeira vista elixido polo tribunal.

SUZUKI – Libro 3:     .

       ·      Bourré nº 7.

 Wohlfahrt “60 estudios” (do nº 15 en adiante). 

 Concerto Vivaldi en La m (1º ou 3º mov.). 

 Concerto Vivaldi en Sol M (1º mov.). 

 Concerto Seitz nº 5 (1º mov.). 
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NOTA: O ALUMNO DEBERÁ VIR CON PIANISTA ACOMPAÑANTE NAS OBRAS QUE ASÍ O REQUIRAN E INTERPRETAR DE 

MEMORIA COMO MÍNIMO UNHA DAS OBRAS.

Criterios de avaliación:

1.- Ter unha posición axeitada que lle permita tocar con comodidade, seguridade e relaxación. 

2.- Posuír unha técnica de man dereita e esquerda axeitada ao seu curso. 

3.- Empregar con solvencia as arcadas básicas do detaché en distintas seccións do arco, legato e martellé. 

4.- Tocar en 1ª, 2ª e 3ª posición, tanto en posicións fixas como usando cambios de posición. 

5.- Desenvolvemento do vibrato. 

6.- Demostrar sensibilidade na afinación e en calidade do son. 

7.- Interpretar fragmentos estudos ou pezas utilizando matices e dinámicas elementais, así como os elementos básicos do 

fraseo.

PROBA DE ACCESO A 2º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Contidos

- Interpretaranse 3 obras de estilos diferentes.

- Como mínimo unha das obras deberá ser interpretada de memoria.

- As obras que así o requiran, deberán ser acompañadas con piano.

Criterios de avaliación:

1.- Amosar unha autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos propios do seu curso. 

2.- Amosar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto de brazo dereito: suxeción, condución, golpes de arco á corda e

desenvolvemento dos saltados, acordes, etc. Da man esquerda : articulación , cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 

das dobres cordas, etc; así como a coordinación de ambos os brazos. 

3.- Ter unha posición axeitada que lle permita ademáis a correcta colocación do instrumento, tocar con comodidade, liberdade e

seguridade. 
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 4.- Interpretar un repertorio que inclúa estudos e pezas para solistas ou con acompañamento de piano, empregando a técnica 

adquirida

LISTA ORIENTATIVA DE OBRAS

BARROCO:

Sonatas:

B. Marcello, Mi m – La m (1º e 2º movementos)

H. Eccles (1º e 2º movementos)

Fiocco, Allegro.

Concertos:

G. P. Telemann, Sol M (1º e 2º movementos)

G. P. Telemann, Dúas violas (1º e 2º movementos)

Seitz e Rieding, Concertinos.

ROMÁNTICO E CONTEMPORÁNEO:

Obras:

J. V. Kalliwoda, 6 Nocturnos.

H. Sitt, Album Leaves, Op. 39.

B. Hummel, Sonatinas 1 e 2 (1º e 2º movementos)

F. Bridge, 4 Pezas.

H. Ferguson, 4 Pezas.
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Estudos:

B. Bruni. Nº 1 – 3 – 13 – 14.

A. Palaschko, Op. 55. Nº 1 – 2 – 3.

R. Kreutzer. Nº 1 – 2 – 5 – 8.

PROBA DE ACCESO A 3º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Contidos

- Interpretaranse 3 obras de estilos diferentes.

- Como mínimo una das obras deberá ser interpretada de memoria.

- As obras que así o requiran, deberán ser acompañadas con piano.

                 Criterios de avaliación:

1.- Amosar unha autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos propios do seu curso. 

2.- Amosar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto de brazo dereito: suxeción, condución, golpes de arco á corda e

desenvolvemento dos saltados, acordes, etc. Da man esquerda : articulación , cambios de posición, vibrato, desenvolvemento das 

dobres cordas, etc; así como a coordinación de ambos os brazos. 

3.- Ter unha posición axeitada que lle permita ademáis a correcta colocación do instrumento, tocar con comodidade, liberdade e

seguridade. 
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4.- Interpretar un repertorio que inclúa estudos e pezas para solistas ou con acompañamento de piano, empregando a técnica 

adquirida.

LISTA ORIENTATIVA DE OBRAS

BARROCO:

Obras:

G.P. Telemann, Fantasias, Viola Solo.

J. S. Bach, Suites para Viola Solo (dous movementos)

G. F. Haendel, Sonata Sol m. (1º e 2º movementos)

Concertos:

G. P. Telemann, Sol M (2 movementos)

G. F. Haendel, Si m (1º movemento)

J. Ch. Bach, Do m (1º movemento)

G. P.Telemann, Sol M, 2 violas.

ROMÁNTICO E CONTEMPORÁNEO:

Obras:

M. de Falla, Romanza.

M. de Falla, Melodía.

F. Bridge, 4 Pezas.

S.W. Rachmaninov, Voconlise.
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H. Wieniawski, Reverie.

Estudos:

B. Bruni. Nº 5 – 7 – 11.

Palaschko, Op. 55. Nº 4 – 5.

R. Kreutzer. Nº 3 – 4 – 7 – 10 – 11 – 16 – 21 – 22 – 27.

P. Kayser. Nº 20 ao 23 – 25 – 26.

 

 

PROBA DE ACCESO A 4º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Contidos

- Interpretaranse 3 obras de estilos diferentes.

- Como mínimo una das obras deberá ser interpretada de memoria.

- As obras que así o requiran, deberán ser acompañadas con piano

Criterios de avaliación:

1.- Amosar unha autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos propios do seu curso. 

2.- Amosar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto de brazo dereito: suxeción, condución, golpes de arco á corda e

desenvolvemento dos saltados, acordes, etc. Da man esquerda : articulación , cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 

das dobres cordas, etc; así como a coordinación de ambos os brazos. 

3.- Saber empregar o vibrato con variedade e bo gusto en estudo e obras. 

4.- Demostrar sensibilidade na afinación e na calidade do son. 

5.- Interpretar un repertorio que inclúa estudos e obras para solista ou con acompañamento de piano, empregando a técnica e 

os criterios estéticos adquiridos. 
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LISTA ORIENTATIVA DE OBRAS

BARROCO E CLÁSICO:

Obras:

G.P. Telemann, Fantasias para viola sola.

J. S. Bach, Suites para Viola Sola (dous movementos)

J. S. Bach, Partitas para Violín Solo, en transcrición para viola (dous movementos)

J. S. Bach, Sonata Nº 1 Viola e Piano (1º e 2º movementos)

J. K. Vanhal, Sonata Mib M, Viola e Piano (2 movementos)

W. F. Bach, Nardini, Stamitz – Dúos.

Concertos:

J. Ch. Bach, Concerto Do m.

G. Benda, Concerto Fa M.

I. Handoshkin, Concerto Viola.

ROMÁNTICO E CONTEMPORÁNEO:

Obras:

D. Glazunow, Elexía (Viola – Piano)

E. Carter, Elexía (Viola – Piano)

P. Hindemith, Trauermusik.
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P. Hindemith, Meditación.

E. Bloch, Meditación e Procesional.

PROBA DE ACCESO A 5º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Contidos

- Interpretaranse 3 obras de estilos diferentes.

- Como mínimo una das obras deberá ser interpretada de memoria.

- As obras que así o requiran, deberán ser acompañadas con piano

 

                 Criterios de avaliación:

1.- Amosar unha autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos propios do seu curso. 

2.- Amosar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto de brazo dereito: suxeción, condución, golpes de arco á corda e

desenvolvemento dos saltados, acordes, etc. Da man esquerda : articulación , cambios de posición, vibrato, desenvolvemento das 

dobres cordas, etc; así como a coordinación de ambos os brazos. 

3.- Saber empregar o vibrato con variedade e bo gusto en estudo e obras. 

4.- Demostrar sensibilidade na afinación e na calidade do son. 

5.- Interpretar un repertorio que inclúa estudos e obras para solista ou con acompañamento de piano, empregando a técnica e 

os criterios estéticos adquiridos.

LISTA ORIENTATIVA DE OBRAS

BARROCO E CLÁSICO:

Obras:
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G.P. Telemann, Fantasias para Viola Solo.

J. S. Bach, Suites para Viola Sola (dous movementos)

J. S. Bach, Partitas para Violín Solo (dous movementos)

J. S. Bach, Sonatas Viola e Piano (1º e 2º movementos)

J. K. Vanhal, Sonata Mib M para Viola e Piano (dous movementos)

J.N Hummel, Sonata para viola e Piano en Mib M.

F.A. Hoffmeister, Estudos . Nº 3 – 6 – 10.

Concertos:

J. Ch. Bach, Concerto Do m (1º e 2º movementos)

G. Benda, Concerto Fa M.

I. Handoshkin, Concerto Fa M.?????

J. Schubert, Concerto Do M.

ROMÁNTICO E CONTEMPORÁNEO:

Obras:

M. Bruch, Romanza Viola e Piano.

M. Glinka, Sonata Viola e Piano.

E. Bloch, Meditación e Procesional
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PROBA DE ACCESO A 6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Contidos

- Interpretaranse 3 obras de estilos diferentes.

- Como mínimo una das obras deberá ser interpretada de memoria.

- As obras que así o requiran, deberán ser acompañadas con piano

Criterios de avaliación:

1.- Amosar unha autonomía na resolución de problemas técnicos e interpretativos propios do seu curso. 

2.- Amosar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto de brazo dereito: suxeción, condución, golpes de arco á corda e

desenvolvemento dos saltados, acordes, etc. Da man esquerda : articulación , cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 

das dobres cordas, etc; así como a coordinación de ambos os brazos. 

3.- Saber empregar o vibrato con variedade e bo gusto en estudo e obras. 

4.- Demostrar sensibilidade na afinación e na calidade do son. 

5.- Interpretar un repertorio que inclúa estudos e obras para solista ou con acompañamento de piano, empregando a técnica e 

os criterios estéticos adquiridos. 

LISTA ORIENTATIVA DE OBRAS

BARROCO E CLÁSICO:

Obras:

J. S. Bach, Suites Viola Sola.

J. S. Bach, Partitas para Violín Solo.

C. PH. E. Bach, Sonata Viola e Piano.

C. Stamitz, Sonata Viola e Piano.
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Concertos:

F.A. Hoffmeister, Sib M.

K.F. Zelter, Re M.

J. Schubert, Do M.

ROMÁNTICO:

Obras:

M. Glinka, Sonata Viola e Piano.

F. Mendelssohn, Sonata Do m, Viola e Piano.

R. Schumann, Adagio e Allegro.

Criterios cualificación (Ver táboa para cualificar probas de acceso. Páx.42)

9.2 Criterios para a obtención dos premios fin de grao

Segundo a Orde do 10 de marzo,o requisito para que un alumno/a de sexto curso de grao profesional poda optar ao 
premio fin de grao, é oter unha cualificación media de 8, cando menos, e presentarse a unha proba de carácter práctico. Os 
criterios para a realización e valoración de ditas probas serán os seguintes:

1º. Cada departamento instrumental deberá propor unha lista de obras, unha obrigada e outra/s a escoller, para 
pesentarse á proba. O candidato/a poderá presentar outra obra que non estea na lista, sempre e cando, esta sexa 
previamente aceptada e aprobada polo departamento correspondente.

2º. A proba calificarase apto ou non apto. O acordo d tribunal poderá ser por maioría ou por unanimidade.

3º. O alumno/a deberá traer o seu propio pianista acompañante, se precisara.

4º. O alumno/a tocará de memoria cando menos, unha das obras presentadas.

5º. O programa terá unha duración mínima de 30 minutos, e interpretará, cando menos, dúas obras que correspondan e 
estilos diferenciados. Unha delas será a obra obrigadaproposta polo departamento.

Criteros comúns de valoración da proba:

1.     Evidenciar unha madurez técnica e musical sobresaliente para interpretar un recital de, alomenos 30 minutos, con 
obras de estilos variados, cunha dificultade técnica e musical meritoria dun galardón á excelencia, mantendo unha 
extraordinaria calidade interpretativa ao longo de todo o recital.
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2.     Trascender os aspectos técnicos para acadar unha transmisión musical, a través dun discurso musical emanado do 
propio intérprete e tendo como base o texto.

3.     Interpretar de memoria algunha das obras do programa.

4.     Interpretar o programa có acompañamento requerido para cada obra.

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

LISTADO DE OBRAS PFG 2020

OBRIGADA:

CONCERTO EN REM  (1º mov. con cadencia)..................K. PH. STAMITZ

OBRAS DE LIBRE ELECCIÓN:

SONATA I PARA VIOLÍN SÓ…………………..J.S. BACH

SUITE Nº2 E Nº3 PARA CELLO SÓ……………J.S. BACH

SUITE Nº1…………………………………………..M. REGER

CONCERTO EN REM………………………………..HOFFMEISTER

SONATA ARPEGGIONE…………………………..F. SCHUBERT

SONATA EN Rem…………………………………….GLINKA

9.4  Repertorio orientativo de obras por cursos.
                 1º de grao elelmental:

 Escalas de Re, Sol y Do M en una octava, cos seus exercicios complementarios (terceras, arpegios e diferentes 
golpes de arco) 

 Escala de Do M en duas oitavas e iniciación a outras de parecida dificultade. 
 All for strings, vol.1: Anderson,G e Frost,R.
 The String Builder, vol.1: Applebaum,S.
 Viola Time Joggers: Blackwell, D&K.
 Viola School:. Vol.1: Carse,A.
 Stepping Stones. Colledge, K&H
 Superstudies, Book 1. Cohen, M.
 El joven violista. Do Minh,T.
 Elementary progressive Studies, Set 1 (24 estudios en primera posición). Kinsey, H.
 La viola, iniciación a la música. Mateu,E. E Oliver,A.
 B.Volmer Vol 1 
 P. Rolland, Vol. 1 
 S. Suzuki, Vol. 1. pezas de mais dificultade que no primeiro curso 
 Superestudies Vol 1 de M. Cohen 
 Método Bruno Garley e Jean_François Gonzales 
 L' alto classique Vol. A . Classens, H.
 La clase colectiva. Ibañez Cursá 
 Outros métodos que conteñan obras e estudos para principiantes de nivel similar como: S. Nelson, M. Rush, M. etc 

                 2º de grao elemental
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 Escalas de Re, Sol y Do M en unha oitava, cos seus exercicios complementarios (terceras, arpegios e diferentes 
golpes de arco) 

 Escala de Do M en duas oitavas e iniciación a outras de dificultade semellante.
 All for strings, vol.1 e 2. Anderson & Frost.
 Viola School vol. 1 e 2. Carse,A.
 L´alto classique vol. A. Classen, H.
 Superstudies, Book 1. Cohen, M.
 Wagoon Wheels. Colledge, K & H.
 Fast Forward. Colledge, K &H
 El joven violista. Do Minh, T.
 Primeros estudios, op. 86. Hoffman
 Easy progressive studies, set 1 and 2. Kinsey, H.
 Elementary progressive studies, set 1 and 2. Kinsey, H.
 Concertino op. 11. Küchler, F.
 Escalas y arpegios. Mateu, E.
 La viola, iniciación a la música. Mateu, E. e Oliver,A.
 Young String in action, vol.1. Sevcik, O.
 Estudios op. 45. Wohlfahrt, F.
 B.Volmer Vol 1 
 P. Rolland, Vol. 1. 
 S. Suzuki, Vol. 1 e 2 
 Método Bruno Garley e Jean_François Gonzales 
 La clase colectiva. Ibañez Cursá 
 Outros métodos que conteñan obras e estudos para principiantes de nivel semellante como: S. Nelson, M. Rush, M. 

Cohen, etc 

                 3º de grao elemental

 Escalas e exercicios complementarios adaptadas as necesidades do alumno 
 All for strings, vol. 2. Anderson & Frost.
 44 dúos para dos violas. Bartok, B.
 Concertino en Mim, op. 47. Beer, L.J.
 Viola School of progressive studies, book 2 and 3. Carse, A.
 L´alto classique vol. A e B. Classens, H.
 Supeerstudies, book 1 and 2. Cohen, M.
 Sonata. Corrette, M.
 Sonatina n. 2. Hummel, B.
 6 piezas fáciles, Elgar, E.
 Método de viola, vol. 2. Garley &Gonzales.
 Sonata en DoM. Haendel,G.F.
 Suzuki Vol 2 e 3
 B. Volmer vol. 1 (dende o nº 59) e 2.
 Estudios op. 45. Wohlfahrt, F (1,2,4,5,6,8,16,17)
 Fifty elementary studies. Woof, R.
 O. Sevcik “Escola da Técnica”; Op.1, op. 2 parte 1,op 3... 
 H. Schradieck. Exercicios. 
 N. Mackay Position changing for the viola 
 Berta Volmer II. 
 F. Wohlfahrt Op. 45, Vol. 1, Nº 3 – 4 – 6 – 16 – 17. 
 H. E. Kayser 36 estudos Op. 43, Nº 1 – 2 – 3. 
 36 estudios, op. 20. Kayser.
 Easy progressive studies, vol.1. Kinsey, H.
 Concertino op. 11. Küchler, F.
 Hoffmann Op. 85. e op. 60

CMUS Profesional “Manuel Quiroga” de
Pontevedra

Páxina 57 de 70



 Sonata en DoM e en SolM. Marcello, B.
 Escalas e arpegios. Mateu, E.
 Danza española. Moskowski, M.
 Technitunes. Nelson, S.
 Concertino en Sim, op.35 e en ReM op. 36. Rieding, O.
 Concertinetto n.3. Roche, R. e Doury, P.
 Young string in action, vol.2. Roland, P.

 

 

Obras con acompañamento de piano:

 Sonatas do barroco: Marcello, Ecless, Corrette e outras do mesmo nivel de dificultade 
 S. Suzuki, Vol. II e III. 
 M. Moskowski, Danza española. 

                 4º de grao elemental

 Escalas e exercicios adaptadas a este nivel de dificultade 
 Métodos de Polo e H. Sitt. De dobres cordas 
 Sevcik: “Escola da técnica” op. 1, op. 2, op.3, op. 8, etc 
 Bratschenschule, Berta Volmer. 2ª parte. 
 All for strings, vol. 2 e 3. Anderson & Frost.
 44 dúos para dos violas. Bartok, B.
• Estudos de : R. Hofmann, Op. 86, H. E. Kayser, Op. 43 , F. Wohlfahrt, Op. 45 , H.

• L´alto classique, vol. B. Classens, H.

• Superstudies, book 2. Cohen, M.

• Technique takes off!. Cohen, M.

• 36 estudios, op.20. Kayser

• Escalas y arpegios. Mateu, E.

• Young string in action, vol. 2. Roland, P.

• Easy progressive studies, set 2. Kinsey, H.

• Elementary progressive studies, set. 1, 2 and 3. Kinsey, H.

• A first book of scales and arpegios for viola players. Forbes, W.

 Sitt entre outros.
 Primeros estudios, op. 60 e op. 86. Hoffman, R.
 Sonatas do barroco: G.F. Haendel, Sonata Do M, B. Marcello, Sonatas en Sol M e Do M. Outras sonatas de Corrette 

ou Vivaldi dun nivel similar. 
 Sonatina n. 2. Hummel, B.
 Concertos de Telemann en Sol M, O. Rieding Op. 35 ou Seitz .
 Concertino en Mim, op. 47. Bee L.J. 
 J. V. Kaliwoda, 6 Nocturnos Op. 186. 
 R. Alis, Balada das catro cordas. 
 H. Sitt, Album leaves (IMC) 
 S. Suzuki Viola Scholl Bool IV. 
 Roche e Doury, Concertine Tto. Nº 5 – 6 – 7. 
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 Seitz, concertos. 
• H. Classens (Philippo – Combre) Tres Concertinos para viola.

                 1º de grao profesional   

Técnica:

 Escalas en 3 oitavas: Do maior cos seus arpegios maior e menor. 

 Escalas en 2 oitavas co seu respectivo arpegio: La M, ou Mi  M, Fa menor natural, melódica e harmónica (en 2ª 

posición) e Sol menor. 

 Do maior en 2 oitavas en 1ª posición con todos os arpegios 

 O. Sevcik, Op. 1 e Op. 2. 

 E. Polo, Sitt. Dobres cordas. 

 N. Mackay Position changing for viola 

Estudos e obras:

 Hofmann, Op. 87. Nº 7 – 8 – 9 – 13 – 14 – 16. 

 H. Sitt, Op. 32. Nº 83 – 84 – 85 – 86. 

 R. Kreutzer. Nº 1 – 2 – 5 – 7 – 8. 

 H. Sitt, Op. 116. Nº 3 – 4 – 5 – 7 – 8. 

 B. Bruni. Nº 1 – 3 – 13 – 14. 

 Palaschko, Op. 55. Nº 1 – 2 – 3. 

 Berta Volmer. Nº 33 – 34 – 39. 

 Corrette, M.: Sonata para dúas violas en Do M. (Corrette, M.: Zwei

Sonaten. Schott VAB 39) 

 Bach, J.S.: 6 Suites para violoncello solo (trans. Viola). N.1.

  Telemann, G. P.: Concerto para dous violas en Sol M 

(Telemann,G.P.: Concerto en Sol para dous violas e orquestra*. Schott 

 G. P. Telemann. Concerto en Sol m 

 G. P. Telemann. Concerto dúas violas 

 Sonatas de G. F. Händel (Sol m.), Marcello (Mi m.) 

 Sitt, Op. 39. Album leaves 

 Allegro fiocco. 

 B. Hummel. Sonatina (1971) 

  Hummel, B.: Sonatina nº1 ó nº2 (Hummel, B.: Sonatina* Nr. 1,

Nr. 2. Simrock.) 

  Schumann, R.: Revêrie (Varios : L´Alto Classique*, Vol B. Combre.) 

 Seitz, F.: Concertino nº 5  ou Concertino nº 2 (Suzuki, S.: Suzuki

Viola School*. Vol. 3. Warner Bross Publ. Inc.) 
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  Cambini, G.: 6 konzertante Duos für zwei violen. Amadeus. 

 Carse, A.: Viola school of progresive studies. Stainer & Bell. 

  Cohen, M.: Technique takes off!. Faber 

 Corrette, M.: Sonata en Sib para viola y contínuo*.. Amadeus 

 Corrette, M.: Zwei Sonaten. Schott VAB 39 

  Forbes, W.: A first book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

 Hoffmann, R. Estudios Op. 86. Peters. 

  Hummel, B.: Sonatina* Nr. 1. Simrock. 

 Hummel, B.: Sonatina* Nr. 2. Simrock. 

 Kalliwoda, J. W.: Drei Sehr Leichte und Konzertante Duos Opus 178. Peters 

 Kalliwoda, J.W.: 6 Nocturnes* Op186. Peters. 

 Kayser, H.E.: 36 Elementary and Progressive Studies for the viola. Schirmer. 

 Kinsey, H.: Elementary Progressive Studies (Set III, Twenty – four studies in the 

 third, second and fifth positions). ABRSM 

  Mackay, N.: Easy positios tunes for viola. OUP 

 Mackay, N.: Position changing for the viola. Oxford University Press. 

  Marino, C.: Sonata D für viola und continuo*. Doblinger 

 Mozart, L.: Konzert für viola*. Kunzelmann. 

 Pleyel, I.: 6 Duos Op 8 para dos violas. Peters. 

  Rolland, P.: Young Strings in Action. Boosey & Hawkes. 

 Schradieck, H.: Escuela de la técnica para la viola. Cranz. 

 Sevcik, O.: The celebrated Sevcik studies arranged for viola. Bosworth. 

 Sitt, H.: 20 Estudios de dobles cuerdas, Op 32. Kunzelmann. 

 Sitt, H.: Album leaves*. Peters. 

 Suzuki, S.: Suzuki Viola School*. Warner Bross Publ. Inc. 

 Telemann, G.P.: Sonata Bdur für Viola und basso continuo*. Schott. 

 

 Telemann,G.P.: Concierto en Sol para viola y orquesta*. Bärenreiter. 

  Telemann,G.P.: Concierto en Sol para dos violas y orquesta*. Schott. 

 Uhl, A.: DreiBig Etüden für viola. Schott VAB 44 

 Varios.: L’Alto Classique*, Vol B. Combre. 

 Vivaldi, A.: Sonata en mi menor* RV 40. IMC. 

 Volmer, B.: Bratschenschule. Vol 2. Schott. 

  Whistler, H. S.: Introducing the positions Vol I. Rubank.Inc. 

 Wilkinson, M.: Viola scales and arpeggios (Book II y III). ABRSM 

  Wohlfahrt, F.: Estudios Op. 45. Peters. 
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                   2º de grao profesional

Técnica:

 Escalas en 3 oitavas: Do M con seus arpegios M e m. 

 Escalas en 2 oitavas co seu respectivo arpegio: La b M (con cambio a 4ª

posición), mi m , la m  (con cambio a 4ª posición). 

 Do maior en 2 oitavas cambiando a 3ª posición con todos os arpegios 

 C. Flesch. Escalas e arpegios. 

 O. Sevcik, Op. 2 parte 2. 

 O. Sevcik, Op.8. 

 Schradieck parte L. 

Estudos e obras

 P. C. Kayser. Nº 20 ao 23. Nº 25 ao 26 
 R. Kreutzer. Nº 3 – 4 – 7 – 10 – 11 – 16 – 21 – 22 – 27. 
 F. Fiorillo. Nº 1 – 3 – 6 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16. 
 B. Bruni. Nº 5 – 7 – 11. 
 Pacaschko, Op. 55. Nº 4 – 5. 
 Berta Volmer. Nº 3 – 12 – 13 – 14 – 16 – 19 – 33 – 35 – 41 entre outros 
 Palaschko: Estudios op. 55
 Polo, E.: Estudios de dobles cuerdas.

 Telemann, G. P.: Concerto en Sol M. (Telemann,G.P.:

Concerto en Sol para viola e orquestra*. Bärenreiter. 

 Corrette, M.: Sonata para dúas violas en Re M. (Corrette, M.: Zwei

Sonaten. Schott VAB 39) ou Nardini, P. Dúos nº 3, 5 ó 6 (Nardini, P.: Sechs Duette. Schott.) 

 Ferguson, H.: 4 pequeñas piezas (nº 1: Prelude). (Ferguson, H.: 4 kleine stücke*, Op 6.Boosey & Hawkes) 

 Sitt, H.: Album leaves nº 1 ó nº 3 (Sitt, H.: Album leaves*. Peters) 

 Bridge, F.: Berceuse o Cradle Song (Bridge, F.: Four Pieces for Viola and Piano*. 

Faber Music)

 J. S. Bach, Suite Nº 1 

 G. F. Händel, Concerto en Si m. 

 G. P. Telemann, Fantasias viola solo. 

 J. B. Eccles, Sonata Sol m. (Peters) 

 J. V. Kalliwoda, 6 Nocturnos. 

 S. W. Rachmaninov, Vocalisse. 

 H. Wieniawski, Reveríe. 

 Bach, J.S: Suite º 1 para violoncelo, transcrita para viola. Chester Music. 

 Blumenstengel, A.: Twenty-four studies, Op 33. IMC 

  Bridge, F.: Four Pieces for Viola and Piano*. Faber Music 
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  Cambini, G.: 6 konzertante Duos für zwei violen. Amadeus. 

  Carse, A.: Viola school of progresive studies. Stainer & Bell. 

  Cohen, M.: Technique takes off!. Faber 

  Corrette, M.: Sonata en Sib para viola y contínuo*.Amadeus. 

  Corrette, M.: Zwei Sonaten. Schott VAB 39 

  Dancla, Ch.: 15 Etüden Op.68. Peters. 

  Ferguson, H.: 4 kleine stücke*, Op 6. Boosey & Hawkes. 

  Flackton, W.: Sonatas para viola y contínuo*: C, c, G. Schott, Doblinger. 

  Forbes, W.: A second book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

  Forbes, W.: A first book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

  Kalliwoda, J.W.: 6 Nocturnes* Op186. Peters. 

  Kayser, H.E.: 36 Elementary and Progressive Studies for the viola. Schirmer. 

  Kinsey, H.: Elementary Progressive Studies (Set III, Twenty – four studies in the 

third, second and fifth positions). ABRSM

  Marino, C.: Sonata D für viola und continuo*. Doblinger 

  Mazas, F.: Estudios Especiales Op.36. Masters Music Publications, Inc. 

  Nardini, P.: Sechs Duette. Schott. 

  Rolland, P.: Young Strings in Action. Boosey & Hawkes. 

  Schradieck, H.: Escuela de la técnica para la viola. Cranz. 

  Sevcik, O.: The celebrated Sevcik studies arranged for viola. Bosworth. 

  Sitt, H.: 20 Estudios de dobles cuerdas, Op 32. Kunzelmann. 

  Sitt, H.: Album leaves*. Peters 

  Sterkel, F.X.: Drei Duette für Bratschen. Hofmeister. 

  Suzuki, S.: Suzuki Viola School*. Warner Bross Publ. Inc. 

 Telemann G.P.: 12 Fantasien, orig für vln. McGinnis. 

 Telemann, G.P.: Sonata Bdur für Viola und basso continuo*. Schott. 

  Telemann,G.P.: Concierto en Sol para viola y orquesta*. Bärenreiter. 

  Telemann,G.P.: Concierto en Sol para dos violas y orquesta*. Schott. 

  Uhl, A.: DreiBig Etüden für viola. Schott VAB 44 

  Varios.: L’Alto Classique*, Vols B y C. Combre. 

  Vivaldi, A.: Sonata en mi menor* RV 40. IMC. 

  Volmer, B.: Bratschenschule. Vol 2. Schott. 

  Whistler H. S.: Introducing the positions Vol I. Rubank.Inc. 

  Wilkinson, M.: Viola scales and arpeggios (Book II y III). ABRSM 

  Wohlfahrt, F.: Estudios Op. 45. Peters. 
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                 3º de grao profesional:

Técnica

 Escalas de Do menor en 3 octavas con los arpegios 

 Escalas de La b menor natural, melódica y armónica en 2 octavas (con cambio a 4ª 

posición) con su respectivo arpegio.

 Do # mayor en 2 octavas en media posición con los arpegios mayor y menor. 

  Escala cromática empezando en la cuerda do, sol o re (al aire) a elegir, con 

desplazamiento de dedos y digitada.

 Escalas en dobles cuerdas: Mi b mayor (una octava) en sextas con preparación y Sol mayor (una octava) en octavas 

con preparación. 

 C. Flesch, Sistema de escalas. 

 O. Sevcik, Op. 2. 

 O. Sevcik, Op. 8. 

 O.Sevcik, Op. 9. 

Estudos e obras:

 B. Campagnoli B 1- 2 – 3 – 4 – 6 – 9. 
 R. Kreutzer. Nº 6 – 14 – 15 – 17 – 19 – 24 – 26 – 29. 
 F. Fiorillo. Nº 9 – 28 – 29. 
 B. Bruni. Nº 15 – 16 – 17 – 25. 
 J. Palaschko, Op. 55. Nº 8.J. Ch. Bach, Concerto Do m. 
 G. Benda, Concerto en Fa M. 
 J. S. Bach, Suite Nº 2. 

 J. S. Bach, Concerto Nº 6 Brandenburgo. 

 J. S. Bach, Sonata Nº 1 viola e piano. 

 D. Glazunow, Elexía viola e piano. 

 P. Hindemith, Traermusik (Schott) 

 D. Milahaud, La parisienne (Heugel) 

 M. Falla, 7 Canciones populares. 

 J. A. Vanhal, Sonata en mi b M. 

 Dont, J. (nº 4) o Mazas, F. (nº 13) (Volmer B.: Etüden.Schott) 

 Mazas, F.: nº 2, 5 ó 6 (Mazas, F.: Estudios Especiales Op.36. Masters Music 

Publications, Inc.)

 Kinsey, H. nº 3 (Kinsey, H.: vol.3 Elementary Progressive Studies. 

ABRSM) o Kayser, H.E. nº 9 (Kayser, H.E.: 36 Elementary and Progressive

Studies Op.20. Schirmer)
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 Sitt, H.: Etude nº 63 (Whistler H. S.: Introducing the positions Vol II. Rubank.Inc.) 

 Telemann, G. P.: Fantasia VII o IX (Telemann G.P.: 12 Fantasien, orig für vln. 

McGinnis.)

 Ferguson, H.: 4 pequenas pezas (nº 2: Scherzo o nº3: Pastoral). (Ferguson, H.: 4 

kleine stücke*, Op 6. Boosey & Hawkes)

 Kalliwoda, J.W: Nocturno nº 1, 2 ó 4 (Kalliwoda, J.W.: 6 Nocturnes* Op186. 

Peters)

  Zelter, K. F.: Concierto para vla. (primer movemiento sen cadenza). (Zelter, K.F.: 

 Concerto para vla. H.L.Grahl o Kunzelmann) 

 Bach, C. P. E.: Sonata für viola und cembalo*, g minor. Schott. 

  Bach, J. S.: Six Suites for Solo Violoncelo, Edition for Solo Viola. Peters. 

 Bloch, E.: Processional*. Schirmer. 

 Bruni, A. B.: Metodo per viola seguito da 25 Studi. Ricordi. 

 Dancla, Ch.: 15 Etüden Op.68. Peters. 

 Ferguson, H.: 4 kleine stücke*, Op 6. Boosey & Hawkes. 

 Forbes, W.: A third book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

 Forbes, W.: A second book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

 Glazunow, A.: Elegia* Op 44. Belaieff. 

  Graun, J.G.: Sonate Nr. 1 für viola und cembalo*, B-dur. Breitkopf. 

 Haendel-Casadesus.: Concerto en si mineur*. Eschig. 

 Hindemith, P.: Meditation*. Schott. 

 Joubert C. H.: Dix duos pour altos. Editions Robert Martin 

 Kalliwoda, J.W.: 6 Nocturnes* Op186. Peters. 

 Kayser, H.E.: 36 Elementary and Progressive Studies for the viola. Schirmer. 

 Kinsey, H.: Elementary Progressive Studies (Set III, Twenty – four studies in the 

third, second and fifth positions). ABRSM

  Mazas, F.: Estudios Especiales Op.36. Masters Music Publications, Inc. 

  Nardini, P.: Sechs Duette. Schott. 

  Schradieck, H.: Escuela de la técnica para la viola. Cranz. 

 Sevcik, O.: The celebrated Sevcik studies arranged for viola. Bosworth. 

 Sitt, H.: 20 Estudios de dobles cuerdas, Op 32. Kunzelmann. 

 Stamitz, C.: Sechs duette für zwei violen. Schott. 

 Telemann G.P.: 12 Fantasien, orig für vln. McGinnis. 

 Telemann, G.P.: 6 Sonate-Canon. IMC 

  Uhl, A.: DreiBig Etüden für viola. Schott VAB 44 
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  Volmer, B.: Viola studies. Schott. 

  Vanhal, J.B.: Konzert in C* (1º y 2º mvtos.). IMC 

 Wilkinson, M.: Viola scales and arpeggios (Book II y III). ABRSM 

 Zelter, K.F.: Concierto para vla. H.L.Grahl o Kunzelmann 

 

                 4º de grao profesional

Técnica:

 Escalas de Re maior en 3 oitavas con todos os arpegios. 

 Escala cromática en dúas oitavas en primeira posición empezando na nota re (IV

corda), con desprazamento de dedos e digitada. 

 Escalas en dobres cordas: Do maior en sextas sen preparación (unha oitava), en terceiras con preparación (dúas 

oitavas) e en oitavas con preparación (unha oitava). 

 C. Flesch, Galamian. Estudo das escalas 

 O. Sevcik, Op. 2, 4 e 5. 

 Mazas, F.: nº 17 (Mazas, F.: Estudos Especiais Op.36. Masters Music

Publications, Inc.) 

 Spicatto: Mazas, F.: nº 42 / Volmer B.: nº 49 (Mazas, F.: Estudos Brillantes Op.36.

Masters Music Publications, Inc. / 

 Volmer, B.: Viola studies. Schott.) ou Kayser,

H.E.: nº28 (Kayser, H.E.: 36 Elementary and Progressive Studies Op.20.

Schirmer) 

 Kayser H.E.: Etude nº 115 ó nº 118 (Whistler, H. S.: Introducing the positions Vol

II. Rubank. Inc.). 

 Kinsey, H.: nº 23 (Kinsey, H. vol.3 Elementary Progressive Studies. ABRSM) ou de Beriot, Ch.: Shifting Etude nº 150 

(Whistler H. S.: Introducing the positions Vol II.

Rubank. Inc.). 

 R. Kreutzer. Nº 12 – 25 – 28 – 30 – 32 – 33 – 34 – 36 – 37. 

 F. Fiorillo. Nº 4 – 17 – 18 – 32. 
 B. Campagnoli. Nº 5 – 10 – 11 – 12 – 13. 
 Berta Volmer, Bratschenschule. Nº 6 – 14 – 15 – 16 – 25 – 29 – 32 – 34 – 37. 
 F. A. Hoffmeister. , estudos 
 F. A. Hoffmeister, Concerto Nº 1, Fa M. 
 J. N. Hummel, Fantasia, viola orquestra. 
 M. Bruch. Ch., Romanza. 
 M. Glinka, Sonatas, inacabada. 
 F. Mendelssohn, Do m. 
 J. N. Hummel, Sonata Mi b M. 
 G.P. Telemann, 12 fantasías. 
 J. S. Bach, Suite Nº 3. 
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 Bach J.S.: Suite nº1 Prelude e Allemande ou Prelude e Courante (Bach, J.S.: Six

Suites for Só Violoncelo, Edition for Só Viola. Peters) 

 Haendel-Casadesus.: Concerto en se menor (primeiro movemento) (Haendel-

Casadesus.: Concerto en se mineur*. Eschig. ) ou Vanhal J.B.: Concerto en do

maior. (Vanhal J.B.: Concerto in C major*. IMC) 

  Kalliwoda, J.W.: Nocturno nº 6 (Kalliwoda, J.W.: 6 Nocturnes* Op186. Peters) e

Reger M: Romanza (Reger M.: Romanze für Viola und Klavier*.Ed. Breikopf.) 

 Dvorak A.: Sonatina (primeiro movemento) (Dvorak A.: Sonatina*. Viola World) 

 Bach, J.S.: Sonaten für viola und obligates cembalo*. Schott. 

 Bloch, E.: Processional*. Schirmer. 

 Boccherini, L.: Sonata für viola und basso continuo*. Schott. 

 Brunetti, G.: Sonate in D dur für viola und basso continuo*. Amadeus. 

 Bruni, A.B.: 3 Sonatas. Schott. 

 Bruni, A.B.: Metodo per viola seguito dá 25 Studi. Ricordi. 

 Bruni A.B.: Drei Duos für Zwei Violen. Edition Kunzelmann. 

 Dancla, Ch.: 15 Etüden Op.68. Peters. 

 Dvorak, A.: Sonatina*. Viola Wordl 

 Forbes, W.: A third book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

 Forbes, W.: A second book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

 Genzmer, H.: Sonatina für viola und klavier*. Peters. 

 Glazunow, A.: Elegia* Op44. Belaieff. 

 Haendel-Casadesus.: Concerto en se mineur*. Eschig. 

 Hindemith, P.: Meditation*. Schott. 

 Hindemith, P. Trauermusik

 Joubert C. H.: Dix duos pour altos. Editions Robert Martin 

 Kalliwoda, J.W.: 6 Nocturnes* Op186. Peters  

 Kinsey, H.: vol.3 Elementary Progressive Studies. ABR

 Mazas, J.F.: Estudos Brillantes Op.36. libro I e II. IMC ou Masters Music Publications

Inc 

  Reger, M.: Romanze für Viola und Klavier*.Ed. Breikopf. 

  Schradieck, H.: Escola da técnica para viólaa. Cranz. 

 Sevcik, Ou.: The celebrated Sevcik studies arranged for viola. Bosworth. 

  Sitt, H.: 20 Estudos de dobres cordas, Op 32. Kunzelmann. 

  Telemann G.P.: 12 Fantasien, orig für vln. McGinnis. 

 Telemann, G.P.: 6 Sonate-Canon. IMC 
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 Varios: Das studium der viola, segundo volume. Bärenreiter. 

  Volmer, B.: Viola studies. Schott. 

 Whistler, H. S.: Introducing the positions Vol II. Rubank.Inc. 

 Wilkinson, M.: Viola scales and arpeggios (Book II e III). ABRSM 

 Zelter, K.F.: Konzert für viola* D Dur. Grahl ou Kunzelmann 

 

                 5º de grao profesional

Técnica

 Escalas deste nivel segundo os métodos que se detallan a continuación ou outros de nivel similar 
 C. Flesch. Escalas 
 Mogill Advanced Scales e Double Stops 

Estudos e obras:

 R. Kreutzer. Nº 35 – 38 – 39 – 40 – 42. 
 F. A Hoffmeister. Nº 2 – 5 – 6. 
 Palascho, 10 Estudos, Op. 49. Nº 2 – 4 – 9 – 10. 
 Palascho, 24 Estudos melódicos, Op. 77. 
 B. Campagnoli, 41 Caprichos, Op. 22 (Durand) 
 J. S. Bach, Sonatas e Partitas. 
 J. S. Bach, Suites. 
 G. P Telemann, 12 Fantasías para viola. (Ed. Mac Ginnis&Marx) 
 J. Vanhal, Fa M. 
 J. Vanhal, Do m. 
 K. D. Ditersdorf, Fa M. 
 K. F. Zelter, Re M. 
 Bruch, M. Kol Nidrei.
 Bruch,M. Romanza
 Del Campo, C. Romanza
 Falla, M. Siete canciones populares.
 Glinka, M. Sonata en Rem.
 J. Schubert. 
 C.M. Weber, Andante e Rondo Ungarese. 
 R. Schumann, Adagio e Allegro. 
 J. Turina, Escena Andaluza (Ed. Salabert) 
 C. Stamitz, Sonata en Si M (Ed. Schott) 
 E. Bloch, Suite Hebraique (Schirmer) 
 F. Liszt, Romance Oubliee (Sikorski) 

  Forbes, W.: A third book of scales and arpegios for viola pleyers. OUP 

 Sevcik, Ou.: The celebrated Sevcik studies arranged for viola. Bosworth. 

 Schradieck, H.: Escola da técnica para viólaa. Cranz. 

 Sitt, H.: 20 Estudos de dobres cordas, Op 32. Kunzelmann. 

  Volmer, B.: Viola studies. Schott. 
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 Campagnoli, A.B.: 42 Capricen for viola. Peters. 

 Hoffmeister, F.A.: 12 Viola Etuden. Belwin, Peters. 

 Kreutzer, R.: 42 Estudos transcritos para viola. Ricordi. 

 Varios: Das studium der viola, segundo volume. Bärenreiter. 

 Mazas, J.F.: Études Spéciales, Op36, libro I. IMC. 

  Rode, P.: Capricen. Schott 

  Leclair, J.M.: 6 Sonaten, Op12 für zwei violen. Schott. 

  Stamitz, C.: Sechs duette für zwei violen. Schott. 

  Bruni, A.B.: 3 Sonatas. Schott. 

 Stamitz, C.: Sonate für viola und klavier*, B dur. Schott. 

 Vanhal, J.: Sonate für viola und klavier*, F. Schott. 

 Hummel, J.N.: Sonate für viola und klavier*, E dur. Schott. 

  Genzmer, H.: Sonatina für viola und klavier*. Peters. 

  Bloch, E.: Meditation and Processional*. Schirmer. 

 Bach, J.S.: Suite º 3 para violoncelo, transcrita para viola. Chester Music. 

 Bach, J.S.: Suite º 4 para violoncelo, transcrita para viola. Chester Music. 

 Telemann G.P.: 12 Fantasien, orig für vln. McGinnis. 

 Schubert, J.: Konzert*, in C. Schott. 

  Benda, G.: Konzert*, in F. Schott. 

 Hummel, J.N.: Fantasie*. Mus. Rara, Kunzelmann. 

 Hindemith, P.: Trauermusik*. Schott. 

 Bach, J.C.- Casasedus: Konzert*, in c. Salabert. 

 Händel, G.F.- Casadesus: Konzert*. Salabert. 

6º de grao profesional

Técnica

 Escalas deste nivel segundo os métodos que se detallan a continuación ou outros de nivel similar 
 C. Flesch – Galamian. Estudo das escalas. 

Estudos e obras:

 B. Campagnoli, 42 Caprichos, Op. 22. Nº 14 - 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 29 – 31 – 33 –35. 
 Hoffmaister, F.A.: 12 estudios
 Mazas: Estudios especiales op. 36 vol.1.
 P. Rode, 24 Caprichos. 
 R. Kreutzer. Estudos: Nº 11 – 13 – 19 – 21 – 24 – 26 – 28 – 30 – 31 – 33. 
 Palascho, 10 Estudos, Op. 49. 
 Palascho, 24 Estudos melódicos, Op. 77. 
 J. S. Bach, Sonatas e Partitas. 
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 J. S. Bach, Suites. 
 Del Campo, C. Romanza
 M. Reger, Suites. 
 F. A. Hoffmeister, Re M. 
 Mendelssohn, F. Sonata en Dom
 Milhaud, D. Sonata op. 240 n.1.
 C. Stamitz, Re M. 
 K. F. Zelter, Re M. 
 Z. Kodaly, Adagio. 
 Briten, Lacrimae. 
 H. Vieuxtemps, Capricho V. Solo (Schott) 
 R. Schumann, Marchenbilder, Op. 113. 
 F. Schubert, Sonata Arpeggione (Schott) 
 H. Vieuxtemps, Sonata Si b M, Op. 36. 
 Weber, C. M. Von: Andante y rondó húngaro.

Ou obras e estudos dun nivel similar
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