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1. Introdución 

 

Grao Elemental: 

 

Dentro da actual organización do sistema de estudos, o grao elemental 

representa unha fase de importancia capital, xa que debería sentar as 

bases da educación posterior do alumno. 

O estudo de viola de gamba e pioneiro en Galicia, polo que requirirá dun 

certo tempo de aclimatación ao coñecemento por parte do alumnado das 

particularidades do seu estudo así como o conxunto con outros 

instrumentos antigos e modernos. 

Os catro cursos que compón o grao elemental configuran unha etapa de 

suma importancia para o desenvolvemento do futuro instrumentista, xa 

que ao longo deste período han de quedar sentadas as bases dunha 

técnica correcta e eficaz. Así mesmo irán adquiríndose uns conceptos 

musicais que cristalicen, mediante o tempo necesario para a maduración 

de todo iso, nunha auténtica conciencia de intérprete. 

O feito de que case toda a literatura escrita para viola sexa do século 

XVIII cara atrás, require do alumno certos coñecementos de historia que 

ata bacharelato non se estudan, polo que será necesaria unha 

introdución do profesor a cada unha das pezas de estudo e unha 
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concreción das particularidades das partituras no que difiren do estudo 

clásico de linguaxe musical. 

Grao Profesional: 

 

Nestes seis cursos o alumno consolida as bases técnicas e musicais 

que lle facultarán para a súa formación de músico independente, con 

criterios propios para a execución da música que desenrole no conxunto 

da súa vida profesional. 

O estudo da viola de gamba é pioneiro en Galicia, polo que requirirá dun 

certo tempo de aclimatación ó coñecemento por parte do alumnado das 

particularidades do seu estudo así como o conxunto con outros 

instrumentos antigos e modernos. 

O feito de que case toda a literatura escrita para a viola sexa do século 

XVIII cara atrás, fará que sexa necesaria unha reciprocidade cos 

estudios de ensinanza secundaria obrigatoria. No caso de adultos un 

recordatorio das circunstancias históricas, certamente afastadas do 

momento actual, que son imprescindibles para abordar o repertorio 

específico do grao. 

A formación complementaria que adquire o alumno nas materias 

centradas no coñecemento das distintas técnicas compositivas, deberá 

ser aproveitada de forma que permita ó alumno xulgar coa perspectiva 

necesaria a música pertencente ós distintos períodos históricos, para o 
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que serán de gran utilidade tanto o análise como o estudo estilístico 

práctico. 

 

2. Metodoloxía 

 

Grao Elemental: 

 

A longa duración dos estudos musicais, fai que sexan iniciados en fases moi 

temperás do desenvolvemento da personalidade, obrigando a simultánea los 

cos estudos de ensino obrigatorio e bacharelato, polo que se vai construíndo a 

interpretación musical á vez que o carácter. 

O profesor debe guiar ao alumno nesa formación tendo en conta a 

personalidade propia que se vai formando, deixando unha programación aberta 

que será en parte distinta para cada alumno, en parte común a todos eles. Por 

iso a adaptación do currículo ao ritmo de cada alumno será necesaria. 

As circunstancias inflúen no desenvolvemento musical. Entre elas o ambiente 

familiar e a cooperación dos pais. 

A experiencia debe de preceder á teoría. Isto é moi importante na música, xa 

que é un feito práctico que se desenvolve no tempo a través dun medio 

material, o son. Así é adecuado empezar facendo música, para logo reflexionar 

sobre o que se fixo. 
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A aprendizaxe situarase nun contexto significativo, é necesario que o alumno 

entenda para que serve o que está aprendendo. É bo compartir cos alumnos os 

obxectivos e os retos da aprendizaxe, enlazar os coñecementos xa aprendidos 

cos novos, entender cales son as súas funcións, para que serven, e poder 

polos en práctica aplicándoos a circunstancias reais. 

Fomentar a creatividade e evitar estereotipos. Estimular a sensibilidade do 

alumno, dar opcións sempre que sexa posible. Evitar a repetición de modelos 

en actividades, repertorio, etc. 

Promover unha cultura musical participativa, non só a práctica da música 

individual, senón a súa integración no grupo. 

 

Grao Profesional: 

 

O profesor debe actuar primeiro como un observador, que oe, ve e sente, 

controlando o son no seu dobre aspecto de calidade sonora e de interpretación 

musical, e tamén os aspectos técnicos, posturais e de respiración que deban 

ou poidan ser revisados. A súa función aquí é a de detectar problemas ou 

dificultade concretas e facer tomar conciencia ao alumno/a de que existen e a 

que se deben, e a continuación propor solucións concretas, explicando e 

xustificando con argumentos o porqué dunha corrección. 

Pero cando se trate de aspectos máis xerais e abertos procuraremos dar 

opcións e non impoñer criterios, orientar e dar información e non conducir a 
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resultados predeterminados; as recomendacións ou correccións que se fan ós 

alumnos/as deben sempre se explicar, indicando as vantaxes e inconvintes 

dunha opción respecto a outra; con frecuencia non existe ante unha dificultade 

unha solución "correcta", que funcione para todo o mundo, senón que depende 

das características físicas e da personalidade do alumno/a, e habemos de 

estimular a súa capacidade de elección e de resposta ante a interpretación, no 

seu dobre aspecto de resolver problemas técnicos e de conseguir un bo fraseo 

e calidade de son. 

O proceso de ensinanza ha de estar orientado ao desenvolvemento da 

sensibilidade e personalidade propias do alumno/a, xa que interpretar é un 

proceso que parte da adquisición duns coñecementos e destrezas para os que 

poñe ó servizo da expresión/comunicación, que sempre require un compoñente 

persoal e subxectivo. 

A técnica non debe ser nunca un acto mecánico e repetitivo; o seu estudo 

require toda a concentración mental no son e na propia conciencia corporal. 

Soamente unha vez que os procedementos técnicos foron vivenciados 

interiormente poderán se poñer ao servizo da interpretación. O profesor debe 

orientar ao alumno nos seus hábitos de estudo para que os exercicios técnicos 

sexan estimulantes e teñan finalidades concretas, e non os experimenta como 

algo aburrido que se fai por obriga. 

As ensinanzas instrumentais están organizadas en clases semanais dunha 

hora de duración en sesións individuais, o que facilita evidentemente a 
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formación personalizada. As unidades didácticas serán unha sínteses parcial 

dos diferentes obxectivos e contidos que deberá cristalizar na interpretación do 

repertorio proposto. 

 

3. Atención á diversidade 

 

Dado que os estudos que se realizan no conservatorio non son obrigatorios, e, 

ademais para ingresar ao mesmo hai que pasar unha proba de aptitudes, non se 

adoitan expor problemas de base con deficiencias aptitudinais graves. 

Con todo, hai circunstancias concretas que é necesario ter en conta e saber que 

tipo de resposta adoptaremos ante elas. 

Pódense producir situacións: 

De déficit formativo: hai algunha área ou aspecto que o alumno non domina ao 

nivel adecuado ao seu curso. 

Enfermidade: pode ser unha enfermidade común, como a gripe, ou unha que 

afecte á condición do intérprete como unha fractura de brazo ou unha tendinite. 

Discapacidades: que non sexan un impedimento para o desenvolvemento 

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

Altas habilidades: alumnos superdotados. Para eles se o ritmo de ensino resulta 

lento, é posible que se aburran e finalmente déixeno. 
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Para iso, as respostas que daremos ante estas situacións serán: 

Intensificar a relación persoal. Mostrar interese polo alumno, recompilar datos da 

súa situación particular, axudando a autoestima do alumno. 

Titoría, apoio, asesoramento. Relacionado co anterior, pero concretado nas 

accións, consellos, procura de solucións individuais. 

Implicar aos pais para coñecer en maior profundidade a súa realidade. 

Reforzo educativo, puntual. 

4. Temas transversais 

 

4.1. Educación en valores 

 

A ensinanza de música contribuirá a fomentar no alumnado actitudes co fin de 

ensinar o respecto mutuo e o compañeirismo, a solidariedade cando e a hora de 

tocar xuntos, a escoita do conxunto e non só de uno mesmo, comprendendo os 

distintos e válidos puntos de vista interpretativos para un mesmo texto musical. 

 

4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC´s) 

 

As distintas posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, poden ser una 

fantástica fonte de recursos para mellorar a calidade da ensinanza. 
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Programas de recoñecemento de intervalos, memoria, como Oído Perfecto y 

similares axudarán a fixar a plasmación do sonido nun medio escrito coma 

unha partitura. Edición de partituras con programas como Finale, Sibelius, 

Encore, etc, poden axudar a arranxar obras o a trasladar facsímiles con pouca 

visibilidades ou en claves antigas e facilitar a compresión lectora. 

Por outra banda recursos de internet de dominio público como IMSLP, con una 

inxente de recursos de partituras para accedes a materiais moitas veces des 

catalogados, ou para contrastar cos facsímiles manuscritos ou primeiras 

edicións, aumentarán exponencialmente os recursos da biblioteca do centro de 

forma sinxela. 

Acceso a vídeos de interpretación ou gravacións de grandes intérpretes poder 

axudar aos alumnos a atopar seu propio estilo musical. 

5. Actividades culturais e de promoción das 

ensinanzas 

 

Sempre con carácter voluntario, informarase ós alumnos dos concertos de 

música antiga, especialmente de viola que se realicen na localidade. 

Unha vez ó trimestre a clase colectiva dedicarase a escoita comparada de 

fragmentos sonoros ou en vídeo de grandes intérpretes. 

Na medida do posible se intentará realizar concertos cos alumnos en 

colaboración coas distintas institucións da cidade e a comarca, para que a 
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labor desenrolada no conservatorio no quede entre as paredes do centro, es se 

de a coñecer un instrumento aínda extraíno por moitos. 

 

6. Secuenciación do curso 

 

6.1 CURSO 1º ELEMENTAL 

 

6.1.1 Obxectivos 

 

• Buscar unha posición corporal estable e equilibrada e unha boa colocación 

do instrumento, adecuada á constitución do alumno. 

• Correcta colocación do arco entre os dedos da man dereita e debida 

utilización do brazo coas súas articulacións: cóbado e boneca. 

• Coordinar o movemento do arco en relación a unha pulsación, cunha 

medida correcta dos valores de duración. 

• Adquirir unha boa posición da man e brazo esquerdos, e coñecer a 

dixitación en media posición cos dedos índice, medio e anular, nas cordas 

centrais de viola.  

• Coñecer a estrutura das formas musicais máis simples. 

•  Ser capaz de interpretar en público dúas pezas. 
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6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Adaptación do instrumento ás características físicas de cada alumno. 

• Coñecemento das características interpretativas dos diferentes estilos 

traballados. 

• Exame do carácter das obras ou fragmentos destas. 

• Formación e desenvolvemento da sensibilidade a través de escoita 

atenta. 

 

Procidementais: 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda.  

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 

• Utilización de diversidade de dinámicas. 

• Diferenciación dos planos sonoros. 

• Procura de diferentes timbres. 

• Calidade do son, especialmente na primeira corda. 

• Aplicación de diferentes técnicas de memorización. 

• Lectura en diversas claves. 

• Habito de lectura a primeira vista. 
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• Coñecemento e análise das formas musicais das obras interpretadas e a 

súa localización cronolóxica aproximada. 

• Uso de técnicas de relaxación. 

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores e menores ata 

dúas diferenzas. 

 

Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo adecuados. 

 

Contidos mínimos 

• Coñecemento dos principios básicos no manexo do instrumento no 

ámbito postural e de movemento de brazos, boneca e dedos. 

• Lectura das claves de do en terceira e fa en cuarta. 

• Comprensión das estruturas musicais das obras estudadas. 

• Obtención dunha boa calidade sonora en todos os rexistros de viola. 

 

1. Técnicas de posición do corpo e do instrumento. Colocación do corpo 

equilibrada e estable, sen tensións. Manter fluidez na respiración. 

2. Suxeición do instrumento. Disposición dos brazos, mans e dedos. Correcta 

colocación dos dedos sobre as cordas. Independencia no movemento dos 

dedos. 
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3. Lectura da clave de sol. 

4. Escalas de Sol e Do maior (Do e Fa M na viola tenor) con patróns rítmicos 

simples. 

5. Interpretación de pezas de fácil execución cunha básica análise dos 

elementos primarios musicais. 

6. Técnicas e exercicios de memorización sobre pezas de fácil execución. 

Estudos: Exercicios e cancións adaptados ou inventados polo profesor 

 

6.1.3 Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A avaliación será, en esencia, individual.  

Continua e sistemática. Non se terá en conta exclusivamente as audicións ou o 

resultado final, senón o traballo de cada día e a progresión. 

Formativa e orientadora. De maneira que o alumno estea informado de onde se 

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

dos obxectivos. 

Obxectiva: referirase ao cumprimento dos obxectivos. 

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

particular o propio labor do profesor, da súa programación e xeito de 

desenvolvela.  
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Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 

1. Lectura correcta en clave de sol. 

2. Tocar o instrumento cunha adecuada posición do corpo. 

3. Emitir un son correcto: estable e co timbre e o volume adecuados. 

4. Interpretar en público dúas pezas de repertorio do curso. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 

Levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

 

Avaliación continua ou de progreso 
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Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima 

que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os mínimos 

esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso do metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 
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Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Actividades de autoavaliación do profesorado 

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro.  

 

Criterios de cualificación 

 

Ponderación das ferramentas de avaliación 
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A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado do departamento 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 
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Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

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

de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do repertorio, pero en 

xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para remontar os erros sen 

pararse ou repetir, no cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 
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Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. Non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 
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6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

Probas extraordinarias de setembro 

Ao ser viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é improbable 

que o estudo independente en academias e profesores de música póidase dar 
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a marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non tería relación directa 

co instrumento. 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación da viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura a 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) as necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 
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1. Técnicas de posición do corpo e do instrumento. Colocación do corpo 

equilibrada e estable, sen tensións. Manter fluidez na respiración. 

2. Suxeición do instrumento. Disposición dos brazos, mans e dedos. Correcta 

colocación dos dedos sobre as cordas. Independencia no movemento dos 

dedos. 

3. Lectura da clave de sol. 

4. Escalas de Sol e Do maior con patróns rítmicos simples. 

5. Interpretación de pezas de fácil execución cunha básica análise dos 

elementos primarios musicais. 

6. Técnicas e exercicios de memorización sobre pezas de fácil execución. 

Estudos: Exercicios e cancións adaptados ou inventados polo profesor. 

 

6.1.5 Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 29 de 242 

 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 
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Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 2º ELEMENTAL 

 

6.1.1  Obxectivos 

1. Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

2. Conseguir unha posición corporal e do instrumento que permita tocar con 

soltura todas as cordas. 

3. Control da relación velocidade e peso no arco. 

4. Afianzar a media posición e traballar a primeira posición introducindo o dedo 

medique. 

5. Desenvolver a axilidade e independencia dos dedos, cunha correcta 

colocación sobre as cordas. 

6. Introducir a lectura en clave de fa en 4ª. 

7. Ser capaz de interpretar a escala de Re e Fa maior (Sol e Sib M na viola 

tenor) con dúas oitavas de extensión, ascendente e descendente, en 

combinación con varios golpes de arco, con patróns rítmicos que conteñan 

valores asimétricos. Arpexios nestas tonalidades. 

8. Controlar o uso da ligadura de arco en combinacións simétricas. 

9. Controlar a recuperación do arco tras unha pausa. 
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10. Interpretar pezas a dúas voces, ou con acompañamento, mantendo un 

pulso estable e unha medida correcta dos valores rítmicos. 

11. Ser capaz de interpretar en público tres pezas. 

 

 

6.1.2  Contidos 

 

Conceptuais   

• Adaptación do instrumento ás características físicas de cada alumno. 

• Coñecemento das características interpretativas dos diferentes estilos 

traballados. 

• Exame do carácter das obras ou fragmentos destas. 

• Formación e desenvolvemento da sensibilidade a través de escóitaa 

atenta. 

 

Procidementais: 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda.  

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 

• Utilización de diversidade de dinámicas. 

• Diferenciación dos planos sonoros. 

• Procura de diferentes timbres. 

• Calidade do son, especialmente na primeira corda. 
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• Aplicación de diferentes técnicas de memorización. 

• Lectura en diversas claves. 

• Habito de lectura a primeira vista. 

• Coñecemento e análise das formas musicais das obras interpretadas e a 

súa localización cronolóxica aproximada. 

• Uso de técnicas de relaxación. 

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores e menores ata 

dúas diferenzas. 

 

Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo adecuados. 

Exercicios con e sen viola para mellorar a posición corporal e o control do 

movemento do brazo dereito ao conducir o arco. 

• Realizar exercicios de arco en tire e pousse levantando o arco nunha 

traxectoria elíptica. 

• Traballar a posición dos dedos da man dereita insistindo na necesidade 

de manter os dedos colocados sobre a corda mentres sexa posible. 

Desenvolver a independencia dos dedos. 

• Introducir novos golpes de arco, con motivos rítmicos asimétricos para 

aprender a dosificar a cantidade de arco de xeito adecuado. Control do 
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arco no aire e precisión no ataque. Introducir notas ligadas en grupos 

simétricos e na mesma corda. 

• 5. Interpretación de estudos e pezas de fácil execución, en primeira ou 

media posición, cunha básica análise dos elementos primarios musicais. 

Estudos: 

P. Biordi/V. Ghielmi: Método completo e progresivo per viola dá gamba, vol. I, 

Ut Orpheus Edizioni 

J. L. Charbonnier: Jouer et aprendre viólea de gambe, Ed. Alphonse Leduc & 

Cie., Paris 

First sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A avaliación será, en esencia, individual.  

Continua e sistemática. Non se terá en conta exclusivamente as audicións ou o 

resultado final, senón o traballo de cada día e a progresión. 

Formativa e orientadora. De maneira que o alumno estea informado de onde se 

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

dos obxectivos. 

Obxectiva: referirase ao cumprimento dos obxectivos. 
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Integral, sometendo a avaliación a todos os elementos do sistema educativo, en 

particular o propio labor do profesor, da súa programación e xeito de 

desenvolvela.  

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 

2. Ler correctamente en clave de sol e fa en 4ª. 

3. Tocar o instrumento cunha adecuada posición do corpo. 

4. Emitir un son correcto: estable e co timbre e o volume adecuados. 

5. Interpretar en público dúas pezas de repertorio. 

6. Cumprimento dos obxectivos mínimos do curso, seguindo os criterios da 

avaliación continua. 

7. Realizar ao menos dúas audicións no curso. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 

Levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 
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Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

Avaliación continua ou de progreso 

Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 36 de 242 

 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Actividades de autoavaliación do profesorado 

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro.  
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Criterios de cualificación 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

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

de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do repertorio, pero en 

xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para remontar os erros sen 

pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 
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3-4: o alumno mostra unha comprensión limitada e capacidade elemental para 

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 
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O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

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

de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que lle imparte 

materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno deberá 

demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa 

matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta 

programación.  O alumno deberá realizar o programa completo establecido para 

o curso correspondente. 
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6.1.4  Medidas de recuperación 

Procedementos de recuperación ordinarios 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

 

Probas extraordinarias de setembro 

Ao ser viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é improbable 

que o estudo independente en academias e profesores de música póidase dar 
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á marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non tería relación directa 

co instrumento. 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os esixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a sabe. 
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. Exercicios con e sen viola para mellorar a posición corporal e o control do 

movemento do brazo dereito ao conducir o arco. 

2. Realizar exercicios de arco en tire e pousse levantando o arco nunha 

traxectoria elíptica. 

3. Traballar a posición dos dedos da man dereita insistindo na necesidade de 

manter os dedos colocados sobre a corda mentres sexa posible. Desenvolver a 

independencia dos dedos. 

4. Introducir novos golpes de arco, con motivos rítmicos asimétricos para 

aprender a dosificar a cantidade de arco de xeito adecuado. Control do arco no 

aire e precisión no ataque. Introducir notas ligadas en grupos simétricos e na 

mesma corda. 

5. Interpretación de estudos e pezas de fácil execución, en primeira ou media 

posición, cunha básica análise dos elementos primarios musicais. 

Estudos: 

P. Biordi/V. Ghielmi: Metodo completo e progresivo per viola dá gamba, vol. I, 

Ut Orpheus Edizioni 

J. L. Charbonnier: Jouer et aprendre vióle de gambe, Ed. Alphonse Leduc & 

Cie., Paris 

First sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

 

6.1.5 Recursos didácticos 
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Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atril para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 
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3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas, cando sexa posible facelas, empregaranse sobre todo na 

música en conxunto, tanto na iniciación ao consort de violas como con outros 

instrumentos do departamento de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 3º ELEMENTAL 

6.1.1 Obxectivos 

 

Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

2. Escalas de La M/m, Re M/m e Fa M (Re M/m, SolM/m e Sib M na viola tenor) 

en dúas oitavas. Arpexios nestas tonalidades. 

3. Conseguir unha posición estable do instrumento, ben integrado no corpo 

nunha postura equilibrada e relaxada, para que o movemento da man 

esquerda, non o desestabilice. 

4. Introducir a lectura en clave de Do en 3ª. 

5. Cambio de media a primeira posición e viceversa. 
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6. Introdución da extensión en primeira posición. 

7. Desenvolver a conciencia da relación das dinámicas do son e da 

acentuación coa velocidade e peso do arco. 

8. Control do arco en figuras rítmicas asimétricas. 

9. Controlar o uso da ligadura de arco en figuras rítmicas asimétricas. 

10. Introducir a interpretación do baixo continuo. 

11. Ser capaz de interpretar en público tres pezas. Interpretar en público polo 

menos dúas pezas de dúo ou trío de violas, adaptándose ao pulso dos demais. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Adaptación do instrumento ás características físicas de cada alumno. 

• Coñecemento das características interpretativas dos diferentes estilos 

traballados. 

• Exame do carácter das obras ou fragmentos destas. 

• Formación e desenvolvemento da sensibilidade a través de escóitaa 

atenta. 

 

Procidementais: 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda.  

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 46 de 242 

 

• Utilización de diversidade de dinámicas. 

• Diferenciación dos planos sonoros. 

• Procura de diferentes timbres. 

• Calidade do son, especialmente na primeira corda. 

• Aplicación de diferentes técnicas de memorización. 

• Lectura en diversas claves. 

• Habito de lectura a primeira vista. 

• Coñecemento e análise das formas musicais das obras interpretadas e a 

súa localización cronolóxica aproximada. 

• Uso de técnicas de relaxación. 

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores e menores ata 

dúas diferenzas. 

 

Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo adecuados. 

 

Contidos mínimos 

• Coñecemento dos principios básicos no manexo do instrumento no 

ámbito postural e de movemento de brazos, boneca e dedos. 

• Lectura das claves de do en terceira e fa en cuarta. 

• Comprensión das estruturas musicais das obras estudadas. 
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• Obtención dunha boa calidade sonora en todos os rexistros de viola. 

1. Exercicios con notas longa que desenvolvan a conciencia interior da relación 

das calidades sonoras co movemento do arco. 

2. Introducir novos golpes de arco, con motivos rítmicos asimétricos para 

aprender a dosificar a cantidade de arco de xeito adecuado. Control do arco no 

aire e precisión no ataque. 

3. Introducir notas ligadas en grupos asimétricos e na mesma corda. 

4. Interpretación de estudos e pezas de fácil execución, en primeira ou media 

posición, cunha básica análise dos elementos primarios musicais. 

5. Interpretar baixos fáciles de sonatas, destacando a importancia da 

acentuación e articulación rítmica nesta práctica, e a necesidade de seguir e 

adaptarse ao que toca a parte superior. 

6. Interpretación de dúos de viola de gamba, nas que as dúas partes teñen o 

mesmo papel. 

7. Interpretación de pezas de fácil execución destinadas ao conxunto de violas, 

talles como danzas ou cancións renacentistas a trío ou cuarteto. 

Estudos: 

Bishop, Martha: Diary exercites. Ed. Dovehouse. 

Biordi, Paolo: Scale e arpeggi per Viola de gamba. Ed. Ut Orpheus Edizioni. 

Biordi, Paolo e Ghielmi, Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola da 

gamba, vol. I, Ut Orpheus Edizioni. 

Duftschmid, Lorenz: Gambenschule. 
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J. L. Charbonnier: L´Art de Jouer a Basse de Viole, Ed. Alphonse Leduc & Cie., 

Paris Vióle de gambe pour lles commençants, Ed. Zurfluh 

Obras orientativas:  

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas sobre a Spagna. Ed. Bärenreiter. 

Crum, Allison. First sos for bass viol. Ed. Herts. Corda Music Publications 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

A avaliación será, en esencia, individual.  

Continua e sistemática. Non se terá en conta exclusivamente as audicións ou o 

resultado final, senón o traballo de cada día e a progresión. 

Formativa e orientadora. De maneira que o alumno estea informado de onde se 

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

dos obxectivos. 

Obxectiva: referirase ao cumprimento dos obxectivos. 

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

particular o propio labor do profesor, da súa programación e xeito de 

desenvolvela.  

Mínimos esixibles 

1. Escalas de Re M/m e Fa M (Sol e Sib M na tenor) en dúas oitavas. 
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2.  Conseguir unha posición estable do instrumento, ben integrado no corpo 

nunha postura equilibrada e relaxada, para que o movemento da man 

esquerda, non o desestabilice. 

3.  Introducir a lectura en clave de Do en 3ª. 

4. Cambio de media a primeira posición e viceversa. 

5. Introdución da extensión en primeira posición. 

6. Desenvolver a conciencia da relación das dinámicas do son e da 

acentuación coa velocidade e peso do arco. 

7. Control do arco en figuras rítmicas asimétricas. 

8. Controlar o uso da ligadura de arco en figuras rítmicas asimétricas. 

9. Introducir a interpretación do baixo continuo. 

10. Ser capaz de interpretar en público tres pezas. Interpretar en público polo 

menos dúas pezas de dúo ou trío de violas, adaptándose ao pulso dos demais. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 

Levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 
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Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

Avaliación continua ou de progreso 

Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 
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Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Actividades de autoavaliación do profesorado 

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro.  
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Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos exixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 
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Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 
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Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 
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6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

Probas extraordinarias de setembro 

Ao ser viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é improbable 

que o estudo independente en academias e profesores de música póidase dar 
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á marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non tería relación directa 

co instrumento. 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 
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Exercicios con notas longa que desenvolvan a conciencia interior da relación 

das calidades sonoras co movemento do arco. 

2. Introducir novos golpes de arco, con motivos rítmicos asimétricos para 

aprender a dosificar a cantidade de arco de xeito adecuado. Control do arco no 

aire e precisión no ataque. 

3. Introducir notas ligadas en grupos asimétricos e na mesma corda. 

4. Interpretación de estudos e pezas de fácil execución, en primeira ou media 

posición, cunha básica análise dos elementos primarios musicais. 

5. Interpretar baixos fáciles de sonatas, destacando a importancia da 

acentuación e articulación rítmica nesta práctica, e a necesidade de seguir e 

adaptarse ao que toca a parte superior. 

6. Interpretación de dúos de viola de gamba, nas que as dúas partes teñen o 

mesmo papel. 

7. Interpretación de pezas de fácil execución destinadas ao conxunto de violas, 

talles como danzas ou cancións renacentistas a trío ou cuarteto. 

 

Estudos: 

Bishop, Martha: Diary exercites. Ed. Dovehouse. 

Biordi, Paolo: Scale e arpeggi per Viola de gamba. Ed. Ut Orpheus Edizioni. 

Biordi, Paolo e Ghielmi, Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola dá 

gamba, vol. I, Ut Orpheus Edizioni. 

Duftschmid, Lorenz: Gambenschule. 
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J. L. Charbonnier: L´Art de Jouer a Basse de Viole, Ed. Alphonse Leduc & Cie., 

Paris 

Vióle de gambe pour lles commençants, Ed. Zurfluh 

 

Obras orientativas:  

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas sobre a Spagna. Ed. Bärenreiter. 

Carl Friedrich Abel: Six Easy Sonatas para viola de gamba e baixo continuo, 

Ed. Güntersberg. Faksimile. G501. 

 

Crum, Allison. First sos for bass viol. Ed. Herts. Corda Music Publications 

 

6.1.5 Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 
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Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 
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6.1 CURSO 4º ELEMENTAL 

6.1.1  Obxectivos 

 

1. Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

2. Conseguir unha posición estable do instrumento, ben integrado no corpo 

nunha postura equilibrada e relaxada, para que o movemento da man 

esquerda, non o desestabilice. 

3. Ler a primeira vista nas claves de Fa en 4ª e Do en 3ª pasaxes sen 

dificultade técnica. 

4. Dominar a extensión en primeira posición. 

5. Utilización correcta das tenües e da dixitación. 

6. Empregar con soltura a posición frontal e as posicións de acordes simples. 

7. Control do legato no cambio de corda. Ligadura de arco en cambios de 

corda. 

8. Golpes de arco con dous tire ou pousse seguidos. 

9. Saltos de corda cunha corda intermedia. 

10. Interpretación de pezas de maior envergadura que en cursos anteriores 

abordando fórmaa sonata e a forma suite barroca. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Adaptación do instrumento ás características físicas de cada alumno. 
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• Coñecemento das características interpretativas dos diferentes estilos 

traballados. 

• Exame do carácter das obras ou fragmentos destas. 

• Formación e desenvolvemento da sensibilidade a través de escóitaa 

atenta. 

 

Procidementais: 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda.  

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 

• Utilización de diversidade de dinámicas. 

• Diferenciación dos planos sonoros. 

• Procura de diferentes timbres. 

• Calidade do son, especialmente na primeira corda. 

• Aplicación de diferentes técnicas de memorización. 

• Lectura en diversas claves. 

• Habito de lectura a primeira vista. 

• Coñecemento e análise das formas musicais das obras interpretadas e a 

súa localización cronolóxica aproximada. 

• Uso de técnicas de relaxación. 

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores e menores ata 

dúas diferenzas. 
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Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo adecuados. 

 

Contidos mínimos 

• Coñecemento dos principios básicos no manexo do instrumento no 

ámbito postural e de movemento de brazos, boneca e dedos. 

• Lectura das claves de do en terceira e fa en cuarta. 

• Comprensión das estruturas musicais das obras estudadas. 

• Obtención dunha boa calidade sonora en todos os rexistros de viola. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 
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5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do século XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

Estudos: 

P. Biordi/V. Ghielmi: Metodo completo e progresivo per viola dá gamba, vol. I, 

Ut Orpheus Edizioni: cap. 9-15 

Bishop: Diary exercites 

 

Obras: 

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas. Ed. Bärenreiter. 

Carl Friedrich Abel: Six Easy Sonatas para viola de gamba e baixo continuo, 

Ed. Güntersberg. Faksimile. G501. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

French Music for Viols, Ed. Ian Gammie, Corda Music Publications 

9 Duetti per 2 viole dá gamba, Ut Orpheus Edizioni. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

Telemann, G. P.: Sonata en Sol Maior do Der Getreue Music.Meister Ed. 

Amadeus.  
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Abel Carl Friedrich: Só para viola en Sol Maior WKO 149, manuscrito, ca. 1782. 

Edición moderna: Dovehouse, Knape ad Portam. 

Boismortier, Joseph Bodin de: Pezas para viola e baixo op. 31, París, Boivin, lle 

Clerc, 1730. Edición moderna: Dovehouse, Minkoff. 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A avaliación será, en esencia, individual.  

Continua e sistemática. Non se terá en conta exclusivamente as audicións ou o 

resultado final, senón o traballo de cada día e a progresión. 

Formativa e orientadora. De maneira que o alumno estea informado de onde se 

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

dos obxectivos. 

Obxectiva: referirase ao cumprimento dos obxectivos. 

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

particular o propio labor do profesor, da súa programación e xeito de 

desenvolvela.  

 

Mínimos esixibles 
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1. Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

2. Conseguir unha posición estable do instrumento, ben integrado no corpo 

nunha postura equilibrada e relaxada, para que o movemento da man 

esquerda, non o desestabilice. 

3. Ler a primeira vista nas claves de Fa en 4ª e Do en 3ª pasaxes sen 

dificultade técnica. 

4. Dominar a extensión en primeira posición. 

5. Utilización correcta das tenües e da dixitación. 

6. Empregar con soltura a posición frontal e as posicións de acordes simples. 

7. Control do legato no cambio de corda. Ligadura de arco en cambios de 

corda. 

8. Golpes de arco con dous tire ou pousse seguidos. 

9. Saltos de corda cunha corda intermedia. 

10. Interpretación de pezas de maior envergadura que en cursos anteriores 

abordando fórmaa sonata e a forma suite barroca. 

11. Ser capaz de interpretar en público unha sonata ou unha suite con baixo 

continuo para viola de gamba. 

12. Interpretar pezas de conxunto nas voces de tenor e baixo. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 
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Levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

 

Avaliación continua ou de progreso 

Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 
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mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Actividades de autoavaliación do profesorado 

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 
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adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos exixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 
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O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 70 de 242 

 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 
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Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

 

6.1.4. Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 
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profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

 

Probas extraordinarias de setembro 

Ao ser viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é improbable 

que o estudo independente en academias e profesores de música póidase dar 

á marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non tería relación directa 

co instrumento. 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 
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As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 

5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 
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Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 
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Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 1º PROFESIONAL 

6.1.1  Obxectivos 

 

Afianzar os aspectos técnicos requiridos no grao elemental en pasaxes de 

maior dificultade. 

Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás esixencias 
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técnicas e expresivas da execución instrumental, mantendo un bo equilibrio 

postural e o grao de relaxación necesario para evitar crispacións que conduzan 

a unha perda de control na execución. 

Desenvolvemento da audición interna en relación a conciencia corporal e a 

sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades sonoras e 

recursos do instrumento. 

Dominar a cuarta posición sen extensión. 

Adquirir coñecemento do batedor entre as posicións media e cuarta. 

Practicar golpes de arco asimétricos. 

Adquirir coñecementos das características estilísticas das obras interpretadas e 

sensibilidade e imaxinación ó lo aplica á interpretación.  

Conseguir un fraseo coherente, cunha articulación adecuada 

Vivenciar a dualidade tensión-distensión que se dá en todo texto musical como 

algo imprescindible para unha comprensión interior do pulso, do fraseo e 

doutros matices interpretativos, e la integra na nosa concienciación corporal 

sen que produza tensións innecesarias nin hábitos posturas inadecuados. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

Adaptación do instrumento ás características físicas de cada alumno. 

Coñecemento das características interpretativas dos diferentes estilos 

traballados. 
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Exame do carácter das obras ou fragmentos destas. 

Formación e desenvolvemento da sensibilidade a través de escoita atenta. 

• Realizar exercicios e estudios para afianzar a extensión en primeira 

posición. 

• Realizar exercicios e estudios para conseguir unha boa posición da man 

dereita e dos dedos en cuarta posición; conseguir un bo control da 

afinación con exercicios cunha corda ó aire como referencia. 

• Realizar cambios de primeira a cuarta posición. 

• Tocar escalas de tres oitavas ata dúas diferenzas, con distintos golpes 

de arco. 

• Realizar progresións en primeira posición con distintos deseños 

melódicos e diferentes golpes de arco nas tonalidades de Do, Re e Sol 

maior. 

• Analizar a obra para decidir o tempo e o fraseo: golpes de arco, 

acentuación, control da cantidade de arco empregada en cada 

momento, dixitación, tenües, alternancia de legato/staccato. 

 

Procidementais 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda.  

• Manexo consciente de dous diferentes golpes de arco: legato-staccato 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 

• Utilización de diversidade de dinámicas. 
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• Diferenciación dos planos sonoros. 

• Procura de diferentes timbres. 

• Calidade do son, especialmente na primeira corda. 

• Lectura en claves de sol en segunda, do en terceira e fa en cuarta. 

• Poñer as bases para comezar o hábito de lectura a primeira vista 
 

• Uso de técnicas de relaxación. 

• Estudo de escalas e arpexios das tonalidades de Sol, Re e Do maior. 

 

Contidos mínimos 

Coma carácter xeral os contidos mínimos rexeranse seguen estes 

criterios: 

Interpretación do repertorio solista mínimo. 

Traballo en toda a extensión do mástil e desenvolvemento de tódolos recursos 

que permitan o xogo polifónico propio do instrumento.  

Práctica de acompañamento, música de cámara, conxunto das violas e 

conxunto mixto.  

Realización de acordes segundo baixos cifrados. 

Nocións de temperamentos históricos e da súa aplicación ós instrumentos de 

trastes. 

Práctica de improvisación histórica. Introdución  ós ornamentos e á diminución. 

Desenvolvemento da improvisación. 

Adestramento permanente e progresivo da memoria.  
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Práctica da lectura a vista.  

Práctica de conxunto. 

Saber discernir en audicións comparadas de grandes intérpretes e analizar de 

maneira crítica as características dos seus diferentes versións. 

• Colocación correcta do instrumento e movemento adecuado da man 

esquerda o longo do mástil, mantendo o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución. 

• Desenvolvemento da audición interna en relación a conciencia corporal e 

a sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades sonoras 

e recursos do instrumento. 

• Dominar ata la cuarta posición sen extensión. 

• Adquirir coñecemento do batedor entre as posicións media e cuarta. 

• Capacidade de producir golpes de arco asimétricos. 

• Ter un mínimo de  coñecementos das características estilísticas das obras 

interpretadas e sensibilidade e imaxinación ó lo aplica á interpretación. 

• Conseguir un fraseo coherente, cunha articulación adecuada. 

Obras 

• Biordi/Ghielmi: Metodo completo e progresivo per a viola dá 

gamba, vol. II de Ut Orpheus Edizioni. 

• Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music 
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Publicatons 

• Carl Friedrich Abel: Six Easy Sonatas para a viu de gamba e baixo 

continúo, Ed. Güntersberg. Faksimile. G501. 

• Digo Ortiz: Tratado de glosas acerca de cláusulas…(Roma, 1553), 

Ed. moderna: Bärenreiter Ausgabe (Kassel, 1961). 

• Dúos de Senaillé, Somis, Benda… Königliche Gambenduos, vol I-

III, Ed. Güntersberg 

• Guignon, Jean-Pierre: seis sonatas para dúas as violas de gamba. 

Ed Güntersberg 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A información que subministra a avaliación debe servir como punto de 

referencia para a actuación pedagóxica. Por elo, a avaliación é un proceso que 

debe se levar a cabo de forma continúa e personalizada, na medida en que se 

refire ó alumno no seu desenvolvemento peculiar, lle aportando información 

sobre o que realmente progresou respecto das súas posibilidades, sen 

comparacións con supostas normas preestablecidas de rendemento. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto tanto os aprendizaxes dos 

alumnos como os procesos mesmos de ensinanza. Os datos subministrados 
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pola avaliación serven para que o profesor dispoña de información relevante co 

fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 

decisións ó respecto. 

1. Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución.-Con este criterio preténdese avalia-lo dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos 

musculares e o grao de relaxación que require a execución 

instrumental necesario. 

2.  Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desliga-

los aspectos técnicos dos musicais.-Este criterio avalía a capacidade 

de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios 

para alcanzar unha interpretación adecuada-. 

3.  Demostrar o desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia  corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso 

das posibilidades sonoras do instrumento.-Mediante este criterio 

preténdese avalia-lo coñecemento das características e do 

funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades e recursos. 

4. Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en 
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grupo, dentro do repertorio dos séculos XVI ó XVIII.-Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumno posúe das características 

estilísticas das obras interpretadas, así como o grao de sensibilidade 

e imaxinación para lo aplica á interpretación. Demostra-la autonomía 

necesaria para abordar a interpretación dentro dos marxes de 

flexibilidade que permita o texto musical. 

5.  Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación 

dentro dos marxes de flexibilidade que permita o texto musical.-Este 

criterio avalía a personalidade e liberdade do alumno/a na 

interpretación dentro do contexto da obra. 

6.  Amosar autonomía progresivamente maior na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos.-Con este criterio quérese 

comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanzou en canto ós 

hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 

7. Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel 

demostrando capacidade comunicativa e calidade artística.-Mediante 

este criterio preténdese avaliar a capacidade de autocontrol e grao 

de madurez da súa personalidade como músico. 

 

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 
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• Dominar a extensión en primeira posición. 

• Ter unha boa posición da man dereita e dos dedos en cuarta posición; 

conseguir un bo control da afinación con exercicios cunha corda ó aire 

como referencia. 

• Poder facer cambios de primeira a cuarta posición. 

• Ser capaz de tocar escalas de dúas octavas ata dúas diferenzas, con 

distintos golpes de arco. 

• Poder realizar progresións en primeira posición con distintos deseños 

melódicos e diferentes golpes de arco nas tonalidades de Do, Re, Fa e 

Sol maior. 

• Analizar a obra para decidir o tempo e o fraseo: golpes de arco, 

acentuación, control da cantidade de arco empregada en cada momento, 

dixitación, tenües, alternancia de legato/staccato. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

 

a. Momentos de avaliación 
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Haberá tres momentos representados polas audicións públicas que servirán 

para o control do progreso do alumno en caso da perda por falta de asistencia 

da avaliación continua ao longo do ano. En caso de alumnos con asistencia 

regular, servirán para completar as referencias do profesor. 

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

levará a cabo un exame de nivel do curso no mes de Xuño, de carácter público, 

cun programa a acordar entre o profesor e o alumno. 

 

• Avaliación de diagnóstico ou inicial 

levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

• Avaliación continua ou de progreso 
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Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima 

que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os mínimos 

esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

• Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 
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• Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos exixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 
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actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 
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aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 
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deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

 

6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 
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Probas extraordinarias de setembro 

a. Aspectos xerais las proba de acceso 

Ó ser a viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é 

improbable que o estudo independente en academias e profesores de música 

póidase dar ó marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non terá 

relación directa co instrumento. 

Nalgúns casos, ó provir doutros instrumentos afines como a guitarra ou 

o violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas 

técnicos, que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista 

por excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a 

instrumentos máis pequenos como as viu soprano ou tenor durante o 

grao elemental, se producindo a substitución dalgúns aspectos (estudo 

dun baixo, lectura a octava ou quinta dalgunhas claves,…) ás 

necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de 

acompañante terá que lo conseguir el mesmo, se aceptando calquera 

instrumentista cun instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Este non 

será un requisito obrigatorio. 

 

b. Contidos específicos da proba 
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As probas realizaranse con algún membro da familia das violas de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso se aceptarán instrumentos 

afines como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ó que queira 

acceder o alumno. 

As obras serán totalmente libres, aínda que a modo orientatevo recoméndanse:  

 

• Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas. Ed. Bärenreiter.  

Abel, Carl Friedrich: Six Easy Sonatas para viola de gamba e baixo 

continuo, Ed. Güntersberg. Faksimile. G501.  

 

• Abel Carl Friedrich: Só para viola en Sol Maior WKO 149, manuscrito, 

ca. 1782. Edición moderna: Dovehouse, Knape ad Portam, Güntersberg.  

 

• Boismortier, Joseph Bodin de: Pezas para viola e baixo op. 31, París, 

Boivin, lle Clerc, 1730. Edición moderna: Dovehouse, Minkoff.  

 

• Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music 

Publicatons  
 

• Telemann, G. P.: Sonata en Sol Maior do Der Getreue Music.Meister Ed. 

Amadeus.  

 

 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 
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producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os esixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 
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exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 

5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 
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Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 2º PROFESIONAL 
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6.1.1  Obxectivos 

 

• Afianzar os aspectos técnicos requiridos no curso anterior en pasaxes de 

maior dificultade. 

• Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, mantendo 

un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario para evitar 

crispacións que conduzan a unha perda de control na execución. 

• Controlar a afinación e o son en dobres cordas. 

• Comezar a coñecer os principais ornamentos 

• Desenvolvemento da audición interna en relación a conciencia corporal 

e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades 

sonoras e recursos do instrumento. 

• Coñecemento das características estilísticas das obras interpretadas e 

sensibilidade e imaxinación ó lo aplica á interpretación. 

• Dominar os cambios de posición entre primeira e cuarta posición. 

• Practicar golpes de arco con alternancia entre dúas cordas contiguas. 

• Conseguir un fraseo coherente, cunha articulación adecuada en relación 

co análise musical da peza. 

• Desenrolar hábitos de estudo  reflexivos que lle acostumen a utiliza-las 

indicacións dadas cunha comprensión interiorizada que lle permita saber 

las aplica en situacións similares, e a utilizar os seus coñecementos de 
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análise sen suprimir a propia intuición do alumno. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

Adaptación do instrumento ás características físicas de cada alumno. 

Coñecemento das características interpretativas dos diferentes estilos 

traballados. 

Exame do carácter das obras ou fragmentos destas. 

Formación e desenvolvemento da sensibilidade a través de escoita atenta. 

• Realizar progresións de primeira a cuarta posición con distintos deseños 

melódicos e diferentes golpes de arco nas tonalidades ata dúas 

diferenzas.  

• Traballar escalas e pasaxes de dobres cordas con distintas articulacións 

e golpes de arco, con e sen ligaduras no cambio de corda. 

• Traballar no arco pasaxes amplos con ligadura, a articulación staccato e 

en ritmos con puntillo. 

• Estudo do trilo e do vibrato. 

• Desenrolar a coordinación de movementos entre a man esquerda e o 

arco ó realizar o cambio de posición. 

•  Estudo de cambios de posición por desprazamento dun dedo condutor, 

tanto ascendentes como descendentes: práctica de saltos melódicos 
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consecutivos en glissando cun só dedo 

• Coordinar o desprazamento da man esquerda co movemento e presión 

do arco sobre a corda. 

• Conseguir que o cambio de posición realícese naturalmente, sen afectar 

ó equilibrio postural, á relaxación nin á respiración. 

•  Analizar a obra para decidir o tempo e o fraseo: golpes de arco, 

acentuación, control da cantidade de arco empregada en cada 

momento, dixitación, tenües, alternancia de legato/staccato. 

• Desenrolar no alumno/á necesidade de comprender "o porqué" de todas 

as indicacións, correccións ou suxestións que se lle fagan, o estimulando a que 

sexa el mesmo quen decida en determinadas ocasións entre dous ou máis 

opcións. 

 

Procidementais 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda. Movemento 

primeira-media posición. 

• Manexo consciente de tres diferentes golpes de arco: ligado-legato-

staccato 

• Estudo do puntillo. 

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores  ata dúas 

diferenzas. 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 
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• Lectura en claves de sol en segunda, do en terceira e fa en cuarta. 

• Calidade do son, especialmente na primeira corda. 

 

Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo diario. 

 

Contidos mínimos 

Coma carácter xeral os contidos mínimos rexeranse seguen estes criterios: 

Interpretación do repertorio solista mínimo. 

Traballo en toda a extensión do mástil e desenvolvemento de tódolos recursos 

que permitan o xogo polifónico propio do instrumento.  

Práctica de acompañamento, música de cámara, conxunto de as viu e 

conxunto mixto.  

Realización de acordes segundo baixos cifrados. 

Nocións de temperamentos históricos e da súa aplicación ós instrumentos de 

trastes. 

Práctica de improvisación histórica. Introdución  ós ornamentos e á diminución. 

Desenvolvemento da improvisación. 

Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

Práctica da lectura a vista.  

Práctica de conxunto. 
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Saber discernir en audicións comparadas de grandes intérpretes e analizar de 

maneira crítica as características dos seus diferentes versións. 

• Ter dominio dos aspectos técnicos requiridos no curso anterior en 

pasaxes de maior dificultade. 

• Controlar a afinación e o son en dobres cordas. 

• Coñecer os principais ornamentos: trilo, trilo articulado, vibrato, 

bordadura,… 

• Ter un certo desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso das 

posibilidades sonoras e recursos do instrumento. 

• Mínimo coñecemento das características estilísticas das obras 

interpretadas e sensibilidade e imaxinación ó lo aplica á interpretación. 

• Dominar os cambios de posición entre primeira e cuarta posición. 

• Poder practicar golpes de arco con alternancia entre dúas cordas 

contiguas. 

• Conseguir un fraseo coherente, cunha articulación adecuada en relación 

co análise musical da peza. 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 
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A información que subministra a avaliación debe servir como punto de 

referencia para a actuación pedagóxica. Por elo, a avaliación é un proceso que 

debe se levar a cabo de forma continúa e personalizada, na medida en que se 

refire ó alumno no seu desenvolvemento peculiar, lle aportando información 

sobre o que realmente progresou respecto das súas posibilidades, sen 

comparacións con supostas normas preestablecidas de rendemento. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto tanto os aprendizaxes dos 

alumnos como os procesos mesmos de ensinanza. Os datos subministrados 

pola avaliación serven para que o profesor dispoña de información relevante co 

fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 

decisións ó respecto. 

1. Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución.-Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos 

musculares e o grao de relaxación que require a execución 

instrumental necesario. 

2.  Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desliga-

los aspectos técnicos dos musicais.-Este criterio avalía a capacidade 

de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios 
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para alcanzar unha interpretación adecuada. 

3.  Demostrar o desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia  corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso 

das posibilidades sonoras do instrumento.-Mediante este criterio 

preténdese avaliar o coñecemento das características e do 

funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades e recursos. 

4. Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en 

grupo, dentro do repertorio dos séculos XVI ó XVIII.-Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumno posúe das características 

estilísticas das obras interpretadas, así como o grao de sensibilidade 

e imaxinación para lo aplica á interpretación. Demostrar a autonomía 

necesaria para abordar a interpretación dentro dos marxes de 

flexibilidade que permita o texto musical. 

5.  Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación 

dentro dos marxes de flexibilidade que permita o texto musical.-Este 

criterio avalía a personalidade e liberdade do alumno/a na 

interpretación dentro do contexto da obra. 

6.  Amosar autonomía progresivamente maior na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos.-Con este criterio quérese 

comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanzou en canto ós 

hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 102 de 242 

 

7. Presentar en público un programa adecuado o seu nivel 

demostrando capacidade comunicativa e calidade artística.-Mediante este 

criterio preténdese avaliar a capacidade de autocontrol e grao de madurez da 

súa personalidade como músico. 

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 

• Realizar progresións de primeira a cuarta posición con distintos deseños 

melódicos e diferentes golpes de arco en tonalidades ata dúas diferenzas.  

• Executar escalas e pasaxes de dobres cordas con distintas articulacións 

e golpes de arco, con e sen ligaduras no cambio de corda. 

• Poder facer no arco pasaxes amplíes con ligadura, a articulación 

staccato e en ritmos con puntillo. 

• Realizar  trilos e vibrato ensartándoos no discurso musical. 

• Desenrolar a coordinación de movementos entre a man esquerda e o 

arco ó realizar o cambio de posición. 

• Ser capaz de cambios de posición por desprazamento dun dedo 

condutor, tanto ascendentes como descendentes  coñecendo os saltos 

melódicos consecutivos en glissando cun só dedo. 

• Poder coordinar o desprazamento da man esquerda co movemento e 

presión do arco sobre a corda. 

• Conseguir que o cambio de posición realícese naturalmente, sen afectar 
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ó equilibrio postural, á relaxación nin á respiración. 

•  Ter os elementos para analizar a obra para decidir o tempo e o fraseo: 

golpes de arco, acentuación, control da cantidade de arco empregada en 

cada momento, dixitación, tenües, alternancia de legato/staccato. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  
 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

 

Momentos de avaliación 

Haberá tres momentos representados polas audicións públicas que servirán 

para o control do progreso do alumno en caso da perda por falta de asistencia 

da avaliación continua ao longo do ano. En caso de alumnos con asistencia 

regular, servirán para completar as referencias do profesor. 

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

levará a cabo un exame de nivel do curso no mes de Xuño, de carácter público, 

cun programa a acordar entre o profesor e o alumno. 

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 
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levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

 

Avaliación continua ou de progreso 

Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 
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Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 
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A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 
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aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 
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Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 
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primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

Probas extraordinarias de setembro 

a. Aspectos xerais las proba de acceso 

Ó ser a viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é 

improbable que o estudo independente en academias e profesores de música 

póidase dar ó marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non terá 

relación directa co instrumento. 

Nalgúns casos, ó provir doutros instrumentos afines como a guitarra ou 

o violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas 

técnicos, que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista 

por excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a 

instrumentos máis pequenos como as viu soprano ou tenor durante o 

grao elemental, se producindo a substitución dalgúns aspectos (estudo 
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dun baixo, lectura a octava ou quinta dalgunhas claves,…) ás 

necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de 

acompañante terá que lo conseguir el mesmo, se aceptando calquera 

instrumentista cun instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Este non 

será un requisito obrigatorio. 

 

b. Contidos específicos da proba 

As probas realizaranse con algún membro da familia das violas de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso se aceptarán instrumentos 

afines como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ó que queira 

acceder o alumno. 

As obras serán totalmente libres, aínda que a modo orientatevo recoméndanse:  

• Diego Ortiz: Tratado de glosas sobre clausulas…(Roma, 1553), Ed. 

moderna: Bärenreiter (Kassel,1961). 

• Giacobo Cervetto: Drei Sonaten für Viola de gamba und Basso, Ed. 

Güntersberg G285 

• G. B. Somis: Sonate op. XII, Grancino Editions, 1982. 

• Dúos de Senaillé, Somis… Königliche Gambenduos, vol. I, Ed. 

Güntersberg 

• J.B. de Boismortier: Diversas pièces de le viole avec a Basse Chifrée 
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(1730) op.31,Ed. Minkoff (Géneve, 1995). 

 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os eixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 
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1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 

5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  
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Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 
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As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 3º PROFESIONAL 

6.1.1  Obxectivos 

 

• Afianzar os aspectos técnicos requiridos no curso anterior en pasaxes 

de maior dificultade 

• Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, mantendo 

un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario para evitar 

crispacións que conduzan a unha perda de control na execución. 

• Desenvolvemento da audición interna en relación a conciencia 

corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso das 

posibilidades sonoras e recursos do instrumento. 

• Dominar a segunda e terceira posición, con e sen extensión, e a cuarta 
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con extensión. 

• Estudo dos principais ornamentos 

• Vivenciar a dualidade tensión-distensión que se dá en todo texto 

musical como algo imprescindible para unha comprensión interior do 

pulso, do fraseo e doutros matices interpretativos, e la integra na nosa 

concienciación corporal sen que produza tensións innecesarias nin 

hábitos posturas inadecuados. 

• Aumentar a velocidade en certos pasaxes con bo son. 

• Participar en distintas formacións de cámara, ben como solista, ben 

como parte concertante ou ben como baixo continúo. 

• Desenrolar hábitos de estudo reflexivos que lle acostumen a utilizar as 

indicacións dadas cunha comprensión interiorizada que lle permita 

saber as aplica en situacións similares, e a utilizar os seus 

coñecementos de análise sen suprimir a propia intuición do alumno. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Concienciar ós alumnos/as de que interpretar música require en primeiro 

lugar un coñecemento que nos permita "comprender" a obra que imos 

estudar, e de que "non todo está na partitura"; cada época e estilo a 

historia musical desenrolaron linguaxes e sistemas de notación con 

características específicas que han de coñecer mediante a busca de 
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información sobre o estilo e época da obra e mediante o análise da 

partitura. 

• Desenrolar no alumno/á necesidade de comprender "o porqué" de 

tódalas indicacións, correccións ou suxestións que se lle fagan, o 

estimulando a que sexa el mesmo quen decida en determinadas 

ocasións entre dous ou máis opcións. 

• Estudo de cambios de posición por substitución de dedos. 

• Estudo de cambios de posición por extensión/recollemento da man 

esquerda. 

• Desenrolar axilidade no arco nos saltos de corda, tan frecuentes no style 

brisée que caracteriza este repertorio. Método Biordi/Ghielmi, vol.II, 

cap2, exercicios 4-9. 

• Afianzamento da 4ª posición con extensión, e a 5ª e 6ª sen extensión. 

As posicións 4ª e 5ª traballaranse cos estudios do Método 

Biordi/Ghielmi, vol.II, caps.1 e 13, dedicados expresamente a este 

aspecto. Traballaranse con coidado de non levantar ningún dedo ata que 

non sexa necesario, os mantendo pisados sempre que sexa posible, 

para los acostuma a ter unha posición correcta e o máis preto posible do 

batedor, ben redondos; coa man solta e flexible, sen premer, para 

facilitar a corrección da afinación; obtendo un son ben timbrado 

achegando o arco á ponte. 

• Progresións de deseños melódico-rítmicos en dous e tres cordas 
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contiguas con cambios de posición, da 1ª a utilizando a 2ª, 3º e 4ª 

con/sen extensión. 

• Escalas de tres octavas: ata dúas diferenzas. Escalas ata tres diferenzas 

en dúas octavas, con distintos golpes de arco.  

• Desenvolvemento da articulación da boneca na man do arco en pasaxes 

rápidos, traballando o arco na sección próxima á noz, con articulación 

clara e bo son. Cando aparecen pasaxes de notas moi rápidas é 

frecuente a tendencia á rixidez do brazo, o cal fai perder un bo contacto 

coa corda e o son é pouco claro e preciso. É necesario coñecer as 

indicacións ó respecto nos tratados de Gannassi, F. Rognioni e Ch. 

Simpson, que aconsellan utilizar unha pulso flexible e activa en pasaxes 

destas características. 

• Desenrolar a capacidade e desinhibición creativa para abordar a 

improvisación dentro dos marxes dunha secuencia harmónica recorrente 

moi simple (ground). 

• Exercicios de dobres cordas con distintos golpes de arco. 

• Exercicios con saltos de cordas por intervalos de 8ª e 10ª, arpexios e 

acordes 

 

Procidementais 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda. Extensións. 

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. Arcos irregulares. 
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• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores e menores ata 

dúas diferenzas. 

• Conciencia da parte do corpo implicada en cada acción. 

• Lectura en claves de sol en segunda, do en terceira, do en primeira, e fa 

en cuarta. 

 

Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo diario. 

• Asistencia a actividades extra propostas coma concertos e cursos. 

 

Contidos mínimos 

Coma carácter xeral os contidos mínimos rexeranse seguen estes criterios: 

 

Interpretación do repertorio solista mínimo. 

Traballo en toda a extensión do mástil e desenvolvemento de tódolos recursos 

que permitan o xogo polifónico propio do instrumento.  

Práctica de acompañamento, música de cámara, conxunto de as viu e 

conxunto mixto.  

Realización de acordes segundo baixos cifrados. 

Nocións de temperamentos históricos e da súa aplicación ós instrumentos de 

trastes. 
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Práctica de improvisación histórica. Introdución ós ornamentos e á diminución. 

Desenvolvemento da improvisación. 

Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

Práctica da lectura a vista.  

Práctica de conxunto. 

Saber discernir en audicións comparadas de grandes intérpretes e analizar de 

maneira crítica as características dos seus diferentes versións. 

• Ter afianzados os aspectos técnicos requiridos no curso anterior en 

pasaxes de maior dificultade. 

• Poder utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada 

ás esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución. 

• Dominar a segunda e terceira posición, con e sen extensión, e a cuarta 

con extensión. 

• Coñecer  e poder desenrolar os principais ornamentos. 

• Aumentar a velocidade en certos pasaxes con bo son. 

• Participar en distintas formacións de cámara, ben como solista, ben 

como parte concertante ou ben como baixo continúo. 
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6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A información que subministra a avaliación debe servir como punto de 

referencia para a actuación pedagóxica. Por elo, a avaliación é un proceso que 

debe se levar a cabo de forma continúa e personalizada, na medida en que se 

refire ó alumno no seu desenvolvemento peculiar, lle aportando información 

sobre o que realmente progresou respecto das súas posibilidades, sen 

comparacións con supostas normas preestablecidas de rendemento. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto tanto os aprendizaxes dos 

alumnos como os procesos mesmos de ensinanza. Os datos subministrados 

pola avaliación serven para que o profesor dispoña de información relevante co 

fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 

decisións ó respecto. 

1. Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución.-Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos 

musculares e o grao de relaxación que require a execución 
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instrumental necesario. 

2.  Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desliga-

los aspectos técnicos dos musicais.-Este criterio avalía a capacidade 

de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios 

para alcanzar unha interpretación adecuada. 

3.  Demostrar o desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia  corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso 

das posibilidades sonoras do instrumento.-Mediante este criterio 

preténdese avaliar o coñecemento das características e do 

funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades e recursos. 

4. Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en 

grupo, dentro do repertorio dos séculos XVI ó XVIII.-Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumno posúe das características 

estilísticas das obras interpretadas, así como o grao de sensibilidade 

e imaxinación para lo aplica á interpretación. Demostrar a autonomía 

necesaria para abordar a interpretación dentro dos marxes de 

flexibilidade que permita o texto musical. 

5.  Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación 

dentro dos marxes de flexibilidade que permita o texto musical.-Este 

criterio avalía a personalidade e liberdade do alumno/a na 

interpretación dentro do contexto da obra. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 122 de 242 

 

6.  Amosar autonomía progresivamente maior na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos.-Con este criterio quérese 

comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanzou en canto ós 

hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 

7. Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel 

demostrando capacidade comunicativa e calidade artística.-Mediante este 

criterio preténdese avaliar a capacidade de autocontrol e grao de madurez da 

súa personalidade como músico. 

 

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 

• Ter una certa conciencia cada época e estilo a historia musical traballados 

no curso así coma os sistemas de notación con características específicas 

mediante o análise das partituras traballadas. 

•  Poder facer cambios de posición por substitución de dedos. 

• Realizar cambios de posición por extensión/recollemento da man 

esquerda. 

• Desenrolar axilidade no arco nos saltos de corda, tan frecuentes no style 

brisée. 

• Ter un afianzamento da 4ª posición con extensión, e a 5ª e 6ª sen 

extensión.  
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• Poder facer progresións de deseños melódico-rítmicos en dous e tres 

cordas contiguas con cambios de posición, da 1ª a utilizando a 2ª, 3º e 4ª 

con/sen extensión. 

• Dominar as escalas de tres octavas: ata dúas diferenzas. Escalas en dúas 

octavas ata tres diferenzas con distintos golpes de arco.  

• Coñecer as indicacións  nos tratados de Gannassi, F. Rognioni e Ch. 

Simpson, que aconsellan utilizar unha pulso flexible e activa en pasaxes 

destas características. 

• Exercitar as dobres cordas con distintos golpes de arco. 

• Facer  saltos de cordas por intervalos de 8ª e 10ª, arpexios e acordes 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  
 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

 

Momentos de avaliación 

Haberá tres momentos representados polas audicións públicas que servirán 

para o control do progreso do alumno en caso da perda por falta de asistencia 

da avaliación continua ao longo do ano. En caso de alumnos con asistencia 

regular, servirán para completar as referencias do profesor. 
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No caso excepcional da non asistencia a clase por parte dalgún estudante, 

levará a cabo un exame de nivel do curso no mes de Xuño, de carácter público, 

cun programa a acordar entre o profesor e o alumno. 

 

• Avaliación de diagnóstico ou inicial 

levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

• Avaliación continua ou de progreso 

Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 
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máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

• Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 

 

• Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 
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A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

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

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 
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1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

 

6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 
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Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

 

Probas extraordinarias de setembro 

a. Aspectos xerais las proba de acceso 

Ó ser a viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é 

improbable que o estudo independente en academias e profesores de música 

póidase dar ó marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non terá 

relación directa co instrumento. 
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Nalgúns casos, ó provir doutros instrumentos afines como a guitarra ou 

o violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas 

técnicos, que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista 

por excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a 

instrumentos máis pequenos como as viu soprano ou tenor durante o 

grao elemental, se producindo a substitución dalgúns aspectos (estudo 

dun baixo, lectura a octava ou quinta dalgunhas claves,…) ás 

necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de 

acompañante terá que lo conseguir el mesmo, se aceptando calquera 

instrumentista cun instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Este non 

será un requisito obrigatorio. 

 

b. Contidos específicos da proba 

As probas realizaranse con algún membro da familia das violas de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso se aceptarán instrumentos 

afines como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ó que queira 

acceder o alumno. 

As obras serán totalmente libres, aínda que a modo orientatevo recoméndanse:  

• Chistopher Simpson: The Division Viol or the art of playing upond a 
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ground: (Londres, 2ª ed. 1667), Ed facs: Curwen Edition, Faber Music 

LTD. 

• Digo Ortiz: Tratado de glosas sobre clausulas…(Roma, 1553), Ed. 

moderna: Bärenreiter Ausgabe 

• G. Ph. Telemann: Sonata en Sol maior. Bärenreiter Ausgabe 

• J.B. de Boismortier: Diversas pièces de Lle viu avec a Basse Chifrée 

(1730) op.31,Ed. Minkoff (Géneve, 1995). 

• M. Marais: Suites en Do e Fa maior do Libro IIIº, Ed. Fuzeau en facsímil. 

• Dúos de Senaillé, Somis, Benda… Königliche Gambenduos, 

• Matthew Locke: Duos for two Bass Viols, , Ed. Ian Gammie, Corda Music 

Publications 

 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 
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instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exigidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 
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5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educación ales serán continuos, estas tres fases axudarán ao 
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alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 4º PROFESIONAL 

6.1.1  Obxectivos 

 

• Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 
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esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, mantendo un 

bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario para evitar 

crispacións que conduzan a unha perda de control na execución. 

• Progresar no desenvolvemento da audición interna en relación a conciencia 

corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades 

sonoras e recursos do instrumento. 

• Progresar no dominio na execución de estudios e obras sen desligar os 

aspectos técnicos dos musicais, e na capacidade de interrelacionar os 

coñecementos técnicos e teóricos adquiridos para alcanzar unha 

interpretación adecuada. 

• Coñecer o repertorio inglés do século XVII en tabulatura e de variacións 

sobre un ground. 

• Coñecemento das características estilísticas do repertorio alemán para a 

viola de gamba no s XVIII e lo aplica con sensibilidade e imaxinación ó á 

interpretación. Traballar os aspectos técnicos necesarios para resolver as 

dificultades que propón dito repertorio. 

• Fomentar no alumno o interese e esforzo por adquirir información sobre a 

interpretación dun repertorio a partir das fontes da época. 

• Participar en distintas formacións de cámara, ben como solista, ben como 

parte concertante ou ben como baixo continúo. 

• Desenrolar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro dos 

marxes de flexibilidade que permita o texto musical. 
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• Desenrolar hábitos de estudo reflexivos que lle acostumen a utilizar as 

indicacións dadas cunha comprensión interiorizada que lle permita saber 

las aplica en situacións similares, e a utilizar os seus coñecementos de 

análise sen suprimir a propia intuición do alumno. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Fomentar a autonomía do alumno na resolución de problemas técnicos e 

interpretativos, como resultado do desenvolvemento alcanzado polo 

alumno en canto ós hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 

• Fomentar a personalidade e liberdade do alumno na interpretación 

dentro do contexto da obra. 

• Desenvolvemento da articulación da boneca na man do arco en pasaxes 

rápidos. Escalas de dúas octavas en Sib maior, Do maior, Sol maior e A 

maior/menor, e de tres en Re maior/menor e Fa maior con diferentes 

golpes de arco. 

• Realizar progresións de 1ª a 5ª posición con deseños melódico-rítmicos 

extraídos de pasaxes da obra, nas dous ou tres primeiras cordas. 

• Cambios de posición por substitución de dedos: practícase mediante 

deseños melódicos tratados en progresión dunha posición á 

consecutiva, que rematan nunha nota que se repite, e nesa repetición 
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substitución o dedo que remata o deseño polo que lle corresponde na 

seguinte posición. 

• Cambios de posición por extensión/recollemento da man esquerda: e 

unha variación do anterior, xa que resulta de substituír un dedo por outro 

pero o realizando mediante un recollemento da man ó substituír un dedo 

por outro sen desprazar a man, e posteriormente la estende, o mesmo 

tempo que realizamos o desprazamento do polgar, ata la situar na 

posición a que imos. 

• Recoller información sobre a música en Inglaterra no s. XVI e constatalo 

papel destacado a viola de gamba. 

• Recoller información sobre os principais músicos que escribiron para 

este repertorio: T. Hume, A. Ferrabosco, W Corkine, etc. 

• Práctica de lectura en tabulatura, comezando con obras moi fáciles. 

• Coñecer e practicar os distintos sistemas de afinación empregados. 

 

Procidementais 

• Coñecemento e análise das formas musicais das obras interpretadas e a 

súa localización cronolóxica aproximada. 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda. Extensións. 

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. Arcos irregulares. 

Levantamento do arco da corda. 
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• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores ata tres diferenzas 

e menores ata dúas diferenzas. 

• Lectura en claves de sol en segunda, do en terceira, do en primeira, e fa 

en cuarta. 

• Desenvolvemento do hábito de lectura a primeira vista. 

 

Actitudinais 

• Compromiso co instrumento e coa música. 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo diario. 

• Asistencia a actividades extra propostas coma concertos e cursos. 

 

Contidos mínimos 

Coma carácter xeral os contidos mínimos rexeranse seguen estes criterios: 

Interpretación do repertorio solista mínimo. 

Traballo en toda a extensión do mástil e desenvolvemento de tódolos recursos 

que permitan o xogo polifónico propio do instrumento.  

Práctica de acompañamento, música de cámara, conxunto de violas e 

conxunto mixto.  

Realización de acordes segundo baixos cifrados. 

Nocións de temperamentos históricos e da súa aplicación ós instrumentos de 

trastes. 

Práctica de improvisación histórica. Introdución  ós ornamentos e á diminución. 
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Desenvolvemento da improvisación. 

Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

Práctica da lectura a vista.  

Práctica de conxunto. 

Saber discernir en audicións comparadas de grandes intérpretes e analizar de 

maneira crítica as características dos seus diferentes versións. 

• Desenvolvemento da articulación da boneca na man do arco en pasaxes 

rápidos. Escalas de tres octavas ata tres diferenzas, con diferentes golpes 

de arco. 

• Realizar progresións de 1ª a 5ª posición con deseños melódico-rítmicos 

extraídos de pasaxes da obra, nas dous ou tres primeiras cordas. 

• Cambios de posición por substitución de dedos. 

• Cambios de posición por extensión/recollemento da man esquerda. 

• Recoller información sobre a música en Inglaterra no s. XVI e constatar 

o papel destacado na viola de gamba. 

• Ter una mínima práctica de lectura en tabulatura ao menos en obras moi 

fáciles. 

• Coñecer e practicar os distintos sistemas de afinación empregados. 

 

6.1.3  Avaliación 
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Criterios de avaliación 

 

A información que subministra a avaliación debe servir como punto de 

referencia para a actuación pedagóxica. Por elo, a avaliación é un proceso que 

debe se levar a cabo de forma continúa e personalizada, na medida en que se 

refire ó alumno no seu desenvolvemento peculiar, lle aportando información 

sobre o que realmente progresou respecto das súas posibilidades, sen 

comparacións con supostas normas preestablecidas de rendemento. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto tanto os aprendizaxes dos 

alumnos como os procesos mesmos de ensinanza. Os datos subministrados 

pola avaliación serven para que o profesor dispoña de información relevante co 

fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 

decisións ó respecto. 

1. Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución.-Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos 

musculares e o grao de relaxación que require a execución 

instrumental necesario. 

2.  Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desliga-
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los aspectos técnicos dos musicais.-Este criterio avalía a capacidade 

de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios 

para alcanzar unha interpretación adecuada. 

3.  Demostrar o desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia  corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso 

das posibilidades sonoras do instrumento.-Mediante este criterio 

preténdese avaliar o coñecemento das características e do 

funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades e recursos. 

4. Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en 

grupo, dentro do repertorio dos séculos XVI ó XVIII.-Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumno posúe das características 

estilísticas das obras interpretadas, así como o grao de sensibilidade 

e imaxinación para lo aplica á interpretación. Demostrar a autonomía 

necesaria para abordar a interpretación dentro dos marxes de 

flexibilidade que permita o texto musical. 

5.  Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación 

dentro dos marxes de flexibilidade que permita o texto musical.-Este 

criterio avalía a personalidade e liberdade do alumno/a na 

interpretación dentro do contexto da obra. 

6.  Amosar autonomía progresivamente maior na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos.-Con este criterio quérese 
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comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanzou en canto ós 

hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 

7. Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel demostrando 

capacidade comunicativa e calidade artística.-Mediante este criterio preténdese 

avaliar a capacidade de autocontrol e grao de madurez da súa personalidade 

como músico. 

 

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 

 

• Dispoñer da suficiente autonomía para resolución de problemas técnicos 

e interpretativos. 

• Dominar as escalas de dúas octavas ata tres diferenzas, con diferentes 

golpes de arco. 

• Realizar progresións de 1ª a 5ª posición con deseños melódico-rítmicos 

extraídos de pasaxes da obra, nas dous ou tres primeiras cordas. 

• Realizar cambios de posición por substitución de dedos. 

• Facer cambios de posición por extensión/recollemento da man esquerda 

• Recoller información sobre a música en Inglaterra no s. XVI e constatar 

o papel destacado da viola de gamba. 

• Recoller información sobre os principais músicos que escribiron para 
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este repertorio: T. Hume, A. Ferrabosco, W Corkine, etc. 

• Dominio da lectura en tabulatura en obras fáciles. 

• Coñecer e practicar os distintos sistemas de afinación empregados ó 

longo do curso. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  
 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

 

Momentos de avaliación 

Haberá tres momentos representados polas audicións públicas que servirán 

para o control do progreso do alumno en caso da perda por falta de asistencia 

da avaliación continua ao longo do ano. En caso de alumnos con asistencia 

regular, servirán para completar as referencias do profesor. 

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

levará a cabo un exame de nivel do curso no mes de Xuño, de carácter público, 

cun programa a acordar entre o profesor e o alumno. 

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 
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levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

 

Avaliación continua ou de progreso 

Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 
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Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 
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A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 

actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 
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aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, ni cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 
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Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

 

6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

exercicios e estudo de obras para intentar que logre este durante o verán 
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Dependendo das circunstancias persoais do alumno, o profesor pode adaptar o 

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

Probas extraordinarias de setembro 

Aspectos xerais las proba de acceso 

Ó ser a viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é 

improbable que o estudo independente en academias e profesores de música 

póidase dar ó marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non terá 

relación directa co instrumento. 

Nalgúns casos, ó provir doutros instrumentos afines como a guitarra ou 

o violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas 

técnicos, que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista 

por excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a 
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instrumentos máis pequenos como as viu soprano ou tenor durante o 

grao elemental, se producindo a substitución dalgúns aspectos (estudo 

dun baixo, lectura a octava ou quinta dalgunhas claves,…) ás 

necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de 

acompañante terá que lo conseguir el mesmo, se aceptando calquera 

instrumentista cun instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Este non 

será un requisito obrigatorio. 

 

Contidos específicos da proba 

As probas realizaranse con algún membro da familia das violas de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso se aceptarán instrumentos 

afines como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ó que queira 

acceder o alumno. 

As obras serán totalmente libres, aínda que a modo orientatevo recoméndanse: 

•  Tabulatura for One, recompilado e editado por Martha Bishop. 

• Tobias Hume: The first part of Ayres, Musical Humors. Ed. F. Trafikante 

• Chistopher Simpson: The Division Viol or the art of playing upond a 

ground: (Londres, 2ª ed. 1667), Ed facs: Curwen Edition, Faber Music 

LTD. 

• G. Ph. Telemann: Sonatas en mi menor e la menor. Bärenreiter Ausgabe 
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• J. S. Bach: Sonata en Sol maior, Bärenreiter Ausgabe 

• G.F. Händel: Sonata en Do maior, Ed. Schott 

• M. Marais: Suite en Do maior do Libro IIIº, Ed. Fuzeau en facs. 

• Biordi/Ghielmi: Metodo completo e progresivo per a viu dá gamba, vol. II 

de Ut Orpheus Edizioni. 

• J. Schenk: Scherzi musicali, Ed. facs., Alamire, Ed. facs., Alamire 

• J. Schenk, Johann: Sonata II Lle Nymphe dei Rheno, Op. 8 Dás Erbe 

deutscher Musik. 

• Interpretación dunha obra sinxela achegada polo profesor para lectura a 

primeira vista. Pode ter cambios de clave de sol, do en terceira e fa en 

cuarta. 

 

 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 
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instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exigidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 
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5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 
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alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 5º PROFESIONAL 
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6.1.1  Obxectivos 

 

• Desenrolar a técnica necesaria para interpretar divisions inglesas de 

dificultade media. 

• Interpretar unha suite do repertorio francés de finais do s XVII e 

comezos do XVIII cunha interpretación adecuada dos agréments e 

demais características estilísticas. 

• Coñecer os hábitos de dixitación na música da viola de gamba 

francesa, especialmente a partir de M. Marais. 

• Recoñecer Importancia das Tenües. 

• Dominar a posición frontal na man esquerda. 

• Adquirir soltura e seguridade nos cambios de posición nas diversas 

combinacións posibles, dende media a 5ª posición. 

• Desenrolar a capacidade de conectar e interrelacionar os 

coñecementos derivados da información recibida sobre aspectos 

técnicos e criterios estilísticos coa interpretación musical. 

• Coñecer as regras para a condución do arco neste repertorio, a partir 

da abundante información que proporcionan os tratados de J. 

Rousseau e de R. Marais. 

• Interpretar unha suite do repertorio da época cunha interpretación 

adecuada dos ornamentos e demais características estilísticas. 

• Interpretar un baixo continúo dunha obra francesa cunha aplicación 

das regras de condución do arco estudadas. 
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• Fomentar no alumno o interese e esforzo por adquirir información 

sobre a interpretación dun repertorio a partir das fontes da época. 

• Desenrolar a capacidade de conectar e interrelacionar os 

coñecementos derivados da información recibida sobre aspectos 

técnicos e criterios estilísticos coa interpretación musical. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Interpretar divisions inglesas de autores como Simpson, Poole, Finger, 

Jenkins, Butler,... 

• Adquirir coñecemento das informacións máis relevantes relacionadas coa 

técnica e interpretación nos principais tratados de a viola de gamba 

publicados en Francia a finais do s. XVII. 

• Afondar no coñecemento e adecuada interpretación dos signos dos 

ornamentos utilizados na música francesa de viola, especialmente os 

establecidos por M. Marais. Recoñecemento da diferenza entre o 

concepto de ornamentación italiana e os ornamentos franceses. 

• Diferenciar os dous estilos de interpretación da viola: o Jeu d'harmonie e 

o Jeu de mélodie. Lectura de determinados pasaxes dos tratados de 

Demachy e de Rousseau que nos informan sobre as discrepancias na 

posición da man esquerda, o Port de main. 
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• Practicar saltos de 8ª e 10ª. 

• Insistiremos na importancia das Tenües, recoñecida por tódolos Mestres 

de da viola, por razóns non só musicais, como medio de "suxerir" a 

polifonía no Jeu d'harmonie ó mante-la resonancia a nota unha vez que 

o arco abandona a corda, senón tamén como recurso para de adquirir 

unha boa colocación da man e para desenrolar a independencia dos 

dedos os mantendo o máis preto posible das cordas. Presentaremos 

pasaxes de M. Marais que requiran o uso de Tenües e comprobaremos 

a súa eficacia na interpretación. 

• Analizar varias pezas de Marais e Forqueray, que presentan 

especialmente unha abundante e detallada información sobre dixitacións 

e golpes de arco, utilizando con frecuencia a posición frontal para a 

realización de tenües ou de acordes. Sobre a condución do arco 

estudarémo-los numerosos exemplos que proporciona Rousseau e 

confrontarémolos coas Regras de R. Marais, e posteriormente 

aplicaremos esta información a obras onde non veñan indicados os 

golpes de arco, preferentemente nun baixo continúo. 

• Coñecer o linguaxe idiomático da viola de gamba francesa, no que se 

utilizan con frecuencia amplos acordes, pero non tanto con enfoque 

polifónico, senón máis ben como melodía acompañada. Isto debe se ter 

en conta á hora de interpretar: podemos facer un arpexio máis ou menos 

rápido ou tentar dar tódalas cordas a un tempo (en plein), segundo o 
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contexto; pero sempre ha de se escoitar claramente a nota máis grave. 

• Traballo técnico na interpretación de Acordes: estudios do Método 

Biordi/Ghielmi, vol.II, cap. 2, estudios 4-9 e cap.8, estudios 5 e 6, 

traballando posicións de acordes a tres cordas en arpexio moi ligado; 

logo alternaremos arpexio en tire e o pousse en plein. Seguidamente 

faremos acorde en plein nos dous sentidos do arco. 

• Estudo de golpes de arco expresivos frecuentes nas pezas francesas: 

enflé, exprimé, jettéz, golpes de arco da Gigue. 

• Desenrolar o dominio na execución de estudios técnicos e obras sen 

desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 

Procidementais  

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores e menores ata tres 

diferenzas. 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda. Extensións. 

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. Arcos irregulares. 

Levantamento do arco da corda. 

• Aplicación de diferentes técnicas de memorización. 

• Lectura en claves de sol en segunda, do en terceira, do en primeira, do 

en cuarta, e fa en cuarta. 

• Desenvolvemento do hábito de lectura a primeira vista. 
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Actitudinais 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo diario. 

• Asistencia a actividades extra propostas coma concertos e cursos. 

• Participación en ensembles. 

 

Contidos mínimos 

Coma carácter xeral os contidos mínimos rexeranse seguen estes criterios: 

Interpretación do repertorio solista mínimo. 

Traballo en toda a extensión do mástil e desenvolvemento de todos os recursos 

que permitan o xogo polifónico propio do instrumento.  

Práctica de acompañamento, música de cámara, conxunto de as violas e 

conxunto mixto.  

Realización de acordes segundo baixos cifrados. 

Nocións de temperamentos históricos e da súa aplicación ós instrumentos de 

trastes. 

Práctica de improvisación histórica. Introdución  ós ornamentos e á diminución. 

Desenvolvemento da improvisación. 

Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

Práctica da lectura a vista.  

Práctica de conxunto. 

Saber discernir en audicións comparadas de grandes intérpretes e analizar de 

maneira crítica as características dos seus diferentes versións. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 160 de 242 

 

• Adquirir coñecemento das informacións máis relevantes relacionadas coa 

técnica e interpretación nos principais tratados da viola de gamba 

publicados en Francia a finais do s. XVII. 

• Recoñecemento da diferenza entre o concepto de ornamentación 

italiana e os ornamentos franceses. 

• Diferenciar os dous estilos de interpretación da viola: o Jeu d'harmonie e 

o Jeu de mélodie.  

• Poder facer saltos de 8ª e 10ª cun mínimo de limpeza. 

• Practicar o legato de man esquerda o tenüe. 

• Analizar varias pezas de Marais e Forqueray, que presentan 

especialmente unha abundante e detallada información sobre dixitacións 

e golpes de arco 

• Coñecer o linguaxe idiomático a viola de gamba francesa, no que se 

utilizan con frecuencia amplos acordes, pero non tanto con enfoque 

polifónico, senón máis ben como melodía acompañada.  

• Traballo técnico na interpretación de Acordes: estudios do Método 

Biordi/Ghielmi, vol.II, cap. 2, estudios 4-9 e cap.8, estudios 5 e 6, 

traballando posicións de acordes a tres cordas en arpexio moi ligado; 

logo alternaremos arpexio en tire e o pousse en plein. Seguidamente 

faremos acorde en plein nos dous sentidos do arco. 

• Estudo de golpes de arco expresivos frecuentes nas pezas francesas: 

enflé, exprimé, jettéz, golpes de arco. 
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• Desenrolar o dominio na execución de estudios técnicos e obras sen 

desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A información que subministra a avaliación debe servir como punto de 

referencia para a actuación pedagóxica. Por elo, a avaliación é un proceso que 

debe se levar a cabo de forma continúa e personalizada, na medida en que se 

refire ó alumno no seu desenvolvemento peculiar, lle aportando información 

sobre o que realmente progresou respecto das súas posibilidades, sen 

comparacións con supostas normas preestablecidas de rendemento. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto tanto os aprendizaxes dos 

alumnos como os procesos mesmos de ensinanza. Os datos subministrados 

pola avaliación serven para que o profesor dispoña de información relevante co 

fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 

decisións ó respecto. 

1. Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 
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execución. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos 

musculares e o grao de relaxación que require a execución 

instrumental necesario. 

2.  Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desliga-

los aspectos técnicos dos musicais. Este criterio avalía a capacidade 

de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios 

para alcanzar unha interpretación adecuada. 

3.  Demostrar o desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia  corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso 

das posibilidades sonoras do instrumento. Mediante este criterio 

preténdese avaliar o coñecemento das características e do 

funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades e recursos. 

4. Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en 

grupo, dentro do repertorio dos séculos XVI ó XVIII. Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumno posúe das características 

estilísticas das obras interpretadas, así como o grao de sensibilidade 

e imaxinación para lo aplica á interpretación. Demostrar a autonomía 

necesaria para abordar a interpretación dentro dos marxes de 

flexibilidade que permita o texto musical. 

5.  Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación 
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dentro dos marxes de flexibilidade que permita o texto musical. Este 

criterio avalía a personalidade e liberdade do alumno/a na 

interpretación dentro do contexto da obra. 

6.  Amosar autonomía progresivamente maior na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. Con este criterio quérese 

comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanzou en canto ós 

hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 

7.  Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel demostrando 

capacidade comunicativa e calidade artística. Mediante este criterio 

preténdese avaliar a capacidade de autocontrol e grao de madurez 

da súa personalidade como músico. 

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 

• Tocar en público ao menos dous divisions inglesas de dificultade media. 

• Adquirir coñecemento das informacións máis relevantes relacionadas 

coa técnica e interpretación nos principais tratados da viola de gamba 

publicados en Francia a finais do s. XVII. 

• Afondar no coñecemento e adecuada interpretación dos signos dos 

ornamentos utilizados na música francesa da viola, especialmente os 

establecidos por M. Marais. Recoñecemento da diferenza entre o 

concepto de ornamentación italiana e os ornamentos franceses. 

• Diferenciar os dous estilos de interpretación na viola: o Jeu d'harmonie e 
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o Jeu de mélodie.  

• Facer saltos de 8ª e 10ª nas tonalidades estudiadas. 

• Dominar o legato de man esquerda. 

• Analizar varias pezas de Marais e Forqueray, que presentan 

especialmente unha abundante e detallada información sobre dixitacións 

e golpes de arco, utilizando con frecuencia a posición frontal para a 

realización de tenües ou de acordes.  

• Coñecer o linguaxe idiomático a viola de gamba francesa, no que se 

utilizan con frecuencia amplos acordes, pero non tanto con enfoque 

polifónico, senón máis ben como melodía acompañada. Isto debe se ter 

en conta á hora de interpretar. 

• Traballo técnico na interpretación de acordes seguen os estudios do 

Método Biordi/Ghielmi, vol.II, cap. 2, estudios 4-9 e cap.8, estudios 5 e 6. 

• Saber realizar os golpes de arco expresivos frecuentes nas pezas 

francesas: enflé, exprimé, jettéz, golpes de arco da Gigue. 

• Desenrolar o dominio na execución de estudios técnicos e obras sen 

desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  
 

Criterios de promoción  
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Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

 

Momentos de avaliación 

Haberá tres momentos representados polas audicións públicas que servirán 

para o control do progreso do alumno en caso da perda por falta de asistencia 

da avaliación continua ao longo do ano. En caso de alumnos con asistencia 

regular, servirán para completar as referencias do profesor. 

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

levará a cabo un exame de nivel do curso no mes de Xuño, de carácter público, 

cun programa a acordar entre o profesor e o alumno. 

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 

levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

 

Avaliación continua ou de progreso 
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Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 
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Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Criterios de cotexo homoxeneizado: 

O grao de cumprimento dos obxectivos, xunto coa observación directa do 

profesor sobre os alumno nas clases, puntuarán un 60%. As audicións, 
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actividades extraordinarias un 20%, e o progreso e esforzo persoal, o restante 

20%. 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 
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expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 
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atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

 

6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 

 

Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

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

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 
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Probas extraordinarias de setembro 

Aspectos xerais las proba de acceso 

Ó ser a viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é 

improbable que o estudo independente en academias e profesores de música 

póidase dar ó marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non terá 

relación directa co instrumento. 

Nalgúns casos, ó provir doutros instrumentos afines como a guitarra ou 

o violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas 

técnicos, que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista 

por excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a 

instrumentos máis pequenos como as viu soprano ou tenor durante o 

grao elemental, se producindo a substitución dalgúns aspectos (estudo 

dun baixo, lectura a octava ou quinta dalgunhas claves,…) ás 

necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de 

acompañante terá que lo conseguir el mesmo, se aceptando calquera 

instrumentista cun instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Este non 

será un requisito obrigatorio. 

 

Contidos específicos da proba 

As probas realizaranse con algún membro da familia das violas de gamba: 
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soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso se aceptarán instrumentos 

afines como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ó que queira 

acceder o alumno. 

As obras serán totalmente libres, aínda que a modo orientatevo recoméndanse: 

• M. Marais: Suites dos Libros IIº, IIIº e Vº, Ed. en facs., Fuzeau. 

• J.B. de Boismortier: Sonates à deux les violes, op. 10. Ed. facs., Fouzeau 

• F. Couperin: Pieces de viole. Ed. facs., Fouzeau 

• Caix d'Hervelois: Libros Iº-Vº de Suites pour a basse de le viole, Ed. Minkof 

• Forqueray, Antoine: Allemande A Laborde, Chaconne A Buisson, A 

Regente. Ed Fuzeau. 

• Christopher Simpson: the division viol 

• Henry Butler: Collected works A-R editions. 

• Gottfried Finger: Music for solo viol. Ed Fretwork FE28 

 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 
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producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 

 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exixidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 
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exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 

5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 
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Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 

1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

6.1 CURSO 6º PROFESIONAL 
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6.1.1  Obxectivos 

 

• Desenrolar o coñecemento da zona aguda do viola. Escalas por graos 

conxuntos nas tonalidades máis frecuentes ata o fin do mástil. 

• Estudo de escalas e arpexios en tonalidades infrecuentes de máis de 

tres diferenzas. 

• Rudimentos para improvisacións sinxelas sobre baixos ostinados. 

• Aumentar a memoria musical a partir de madrigais e chansons de éxito 

nos séculos XVI e XVII. 

• Dominar os trinos articulados en tódolos rexistros da viola. 

• Dominar a práctica dos principais membros da familia das violas de 

gamba, se nos se fixera antes, dominio das afinacións de instrumentos 

en sol, coma a tenor ou o pardessus. 

 

6.1.2 Contidos 

 

Conceptuais   

• Adquirir coñecemento das informacións máis relevantes relacionadas coa 

técnica e interpretación nos principais tratados da viola de gamba 

publicados en Italia a principios do s. XVII. 

• Recoller información sobre a música en Italia no s. XVI e XVII constatar 

o papel destacado da viola de gamba. 

• Recoller información sobre os principais músicos que escribiron para 
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este repertorio: Ganassi, Dalla Casa, Rognoni, Virgiliano, etc 

• Coñecer os sistemas de afinación mesotónicos e a súa posta en práctica 

con dobres trastes cando sexa oportuno, así como a diferenza melódica 

entre semitóns grandes e pequenos. 

• Estudo do arpexio con distintos golpes de arco. 

• Repertorio tardío alemán de autores como C.P.E. Bach, Hammer, Rue, 

Lang, etc. 

• Desenrolar velocidade mediante trilos articolados e fragmentos de 

escalas rápidas. 

 

Procidementais 

• Estudo de escalas e arpexios nas tonalidades maiores ata catro 

diferenzas e menores ata tres diferenzas. 

• Emprego dunha correcta posición da man esquerda. Posicións 

excepcionais. 

• Manexo consciente de diferentes golpes de arco. Levantamento do arco 

da corda. 

• Aplicación de diferentes técnicas de memorización.  

• Lectura en claves de sol en segunda, do en terceira, do en primeira, do 

en cuarta, e fa en cuarta. 

Actitudinais 

• Desenvolvemento duns hábitos de estudo diario. 
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• Asistencia a actividades extra propostas coma concertos e cursos. 

• Participación en ensembles. 

 

Contidos mínimos 

Coma carácter xeral os contidos mínimos rexeranse seguen estes criterios: 

 

Interpretación do repertorio solista mínimo. 

Traballo en toda a extensión do mástil e desenvolvemento de tódolos recursos 

que permitan o xogo polifónico propio do instrumento.  

Práctica de acompañamento, música de cámara, conxunto de violas e 

conxunto mixto.  

Realización de acordes segundo baixos cifrados. 

Nocións de temperamentos históricos e da súa aplicación ós instrumentos de 

trastes. 

Práctica de improvisación histórica. Introdución  ós ornamentos e á diminución. 

Desenvolvemento da improvisación. 

Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

Práctica da lectura a vista.  

Práctica de conxunto. 

Saber discernir en audicións comparadas de grandes intérpretes e analizar de 

maneira crítica as características dos seus diferentes versións. 

• Adquirir coñecemento das informacións máis relevantes relacionadas coa 
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técnica e interpretación nos principais tratados da viola de gamba 

publicados en Italia a principios do s. XVII. 

• Recoller información sobre a música en Italia no s. XVI e XVII constatar 

o papel destacado a viola de gamba. 

• Coñecer os sistemas de afinación mesotónicos e a súa posta en práctica 

con dobres trastes cando sexa oportuno, así como a diferenza melódica 

entre semitóns grandes e pequenos. 

• Estudo do arpexio con distintos golpes de arco. 

• Desenrolar velocidade mediante trilos articolados e fragmentos de 

escalas rápidas. 

 

6.1.3  Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 

A información que subministra a avaliación debe servir como punto de 

referencia para a actuación pedagóxica. Por elo, a avaliación é un proceso que 

debe se levar a cabo de forma continúa e personalizada, na medida en que se 

refire ó alumno no seu desenvolvemento peculiar, lle aportando información 

sobre o que realmente progresou respecto das súas posibilidades, sen 

comparacións con supostas normas preestablecidas de rendemento. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto tanto os aprendizaxes dos 
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alumnos como os procesos mesmos de ensinanza. Os datos subministrados 

pola avaliación serven para que o profesor dispoña de información relevante co 

fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 

decisións ó respecto. 

1. Utilizar o esforzo muscular e a respiración de maneira adecuada ás 

esixencias técnicas e expresivas da execución instrumental, 

mantendo un bo equilibrio postural e o grao de relaxación necesario 

para evitar crispacións que conduzan a unha perda de control na 

execución. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos 

musculares e o grao de relaxación que require a execución 

instrumental necesario. 

2.  Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desliga-

los aspectos técnicos dos musicais. Este criterio avalía a capacidade 

de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios 

para alcanzar unha interpretación adecuada. 

3.  Demostrar o desenvolvemento da audición interna en relación a 

conciencia  corporal e a sensibilidade auditiva na afinación e no uso 

das posibilidades sonoras do instrumento. Mediante este criterio 

preténdese avaliar o coñecemento das características e do 

funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades e recursos. 
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4. Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en 

grupo, dentro do repertorio dos séculos XVI ó XVIII. Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumno posúe das características 

estilísticas das obras interpretadas, así como o grao de sensibilidade 

e imaxinación para lo aplica á interpretación. Demostrar a autonomía 

necesaria para abordar a interpretación dentro dos marxes de 

flexibilidade que permita o texto musical. 

5.  Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación 

dentro dos marxes de flexibilidade que permita o texto musical. Este 

criterio avalía a personalidade e liberdade do alumno/a na 

interpretación dentro do contexto da obra. 

6.  Amosar autonomía progresivamente maior na resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. Con este criterio quérese 

comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanzou en canto ós 

hábitos de estudo e a capacidade de autocrítica. 

7.  Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel demostrando 

capacidade comunicativa e calidade artística.-Mediante este criterio preténdese 

avaliar a capacidade de autocontrol e grao de madurez da súa personalidade 

como músico. 

Mínimos esixibles 

O alumno debe ser capaz de: 
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• Adquirir coñecemento das informacións máis relevantes relacionadas coa 

técnica e interpretación nos principais tratados de a viola de gamba 

publicados en Italia a principios do s. XVII. 

• Haber recollido información sobre a música en Italia no s. XVI e XVII 

constatar o papel destacado da viola de gamba. 

• Haber recollido información sobre os principais músicos que escribiron 

para este repertorio: Ganassi, Dalla Casa, Rognoni, Virgiliano, etc 

• Coñecer os sistemas de afinación mesotónicos e a súa posta en práctica 

con dobres trastes cando sexa oportuno, así como a diferenza melódica 

entre semitóns grandes e pequenos. 

• Coñecemento dos principais ornamentos barrocos. 

• Dominar o arpexio con distintos golpes de arco. 

• Control de escalas en tres octavas ata tres diferenzas, e en dúas octavas ata 

catro. 

• Interpretar unha sonata do repertorio alemán tardío. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  
 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 
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Momentos de avaliación 

Haberá tres momentos representados polas audicións públicas que servirán 

para o control do progreso do alumno en caso da perda por falta de asistencia 

da avaliación continua ao longo do ano. En caso de alumnos con asistencia 

regular, servirán para completar as referencias do profesor. 

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

levará a cabo un exame de nivel do curso no mes de Xuño, de carácter público, 

cun programa a acordar entre o profesor e o alumno. 

 

• Avaliación de diagnóstico ou inicial 

levará a cabo en caso que o alumno proveña doutro centro ou pola prolongada 

ausencia, debido por exemplo a unha longa enfermidade. Esta servirá para 

situar ao profesor no contexto das calidades e destreza do alumno e aplicar as 

correspondentes medidas de reforzo no caso requirido. 

Avaliacións de aproveitamento e certificado de nivel 

Cada trimestre realizarase unha audición das pezas que se estudaron nese 

período. 

• Avaliación continua ou de progreso 
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Farase semanalmente a través do seguimento progresivo do alumno nas 

clases regulares no aula.  

 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

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

que acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun 

mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades trimestrais non xustificadas.  

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

audicións (20%) e actitude e asistencia (20%). Polo tanto, a cualificación 

máxima que o alumno poderá acadar será de 8. No caso de non superar os 

mínimos esixibles en cada apartado, non se realizará a ponderación e a súa 

cualificación será inferior a 5. 

 

• Actividades de autoavaliación do alumnado 

Co fin de ir conseguindo a independencia no estudo persoal, ensinarase ao 

alumno a pór as bases para o autocontrol para o estudo particular fose do 

centro: 

Centrarse nas dificultades técnicas concretas cando haxa algún problema. 

Uso de metrónomo, afinador e novas tecnoloxías para facilitar a autoavaliación 

no estudo. 

Emprego da gravación en audicións e das pezas de estudo para ter unha visión 

máis obxectiva da interpretación. 
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• Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

 

Criterios de cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

Traballo persoal: Semanal de aula e probas técnicas ou exames de aula: 

60%. 

Actitude: Actitude de aprendizaxe / Hábitos de estudio e Comportamento / 

Asistencia / Puntualidade: 20%. 

Audicións / Grao de consecución do repertorio: Públicas e de aula: 20%. 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Os rexistros serán a través do libro do profesor e a táboa de cotexo. 

Táboa de cotexo: 

Texto e ritmo: 

Fidelidade a partitura 

30% 
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Memoria 

Lectura a primeira vista 

Precisión 

Tempo 

Musicalidade: 

Estilo 

Expresión 

Fraseo 

Carácter 

30% 

Técnica: 

Articulación 

Son 

Afinación 

Respiración 

Posición corporal 

Dixitación 

40% 

Resultado final do cotexo 100% 

 

 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

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

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 188 de 242 

 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

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

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

cos correspondentes criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste 

documento, que lle poderán dar acceso, logo dunha cualificación positiva, ao 

curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, 

promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado que 

lle imparte materia. Para promocionar na materia de instrumento, o alumno 

deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se 

atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo 

establecido para o curso correspondente. 

 

6.1.4 Medidas de recuperación  
 

Procedementos de recuperación ordinarios 
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Actividades de recuperación 

No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, proporanse 

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

dependendo das circunstancias persoais do alumno, o profesor pode adaptar o 

modelo curricular en certas situacións. Así, por exemplo, para os alumnos de 

primeiro curso a falta de instrumento propio, polas particularidades de 

obtención do mesmo, sempre a través de Luthier, poden aconsellar unha 

adaptación. O tamaño de certos alumnos quizá aconselle que nos primeiros 

cursos adáptense os criterios a un instrumento da familia máis pequeno como a 

viola soprano ou tenor.  

Para todas estas circunstancias e os imponderables que poidan xurdir o 

profesor chequeará as programacións polo menos logo de cada avaliación a fin 

de comprobar a eficacia das mesmas e a súa adaptación ao alumnado real do 

centro. 

Probas extraordinarias de setembro 

Aspectos xerais las proba de acceso 

Ó ser a viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é 

improbable que o estudo independente en academias e profesores de música 

póidase dar ó marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non terá 

relación directa co instrumento. 

Nalgúns casos, ó provir doutros instrumentos afines como a guitarra ou 
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o violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas 

técnicos, que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista 

por excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a 

instrumentos máis pequenos como as viola soprano ou tenor durante o 

grao elemental, se producindo a substitución dalgúns aspectos (estudo 

dun baixo, lectura a octava ou quinta dalgunhas claves,…) ás 

necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de 

acompañante terá que conseguir el mesmo, se aceptando calquera 

instrumentista cun instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Este non 

será un requisito obrigatorio. 

 

Contidos específicos da proba 

As probas realizaranse con algún membro da familia das violas de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso se aceptarán instrumentos 

afines como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ó que queira 

acceder o alumno. 

As obras serán totalmente libres, aínda que a modo orientatevo recoméndanse: 

• M. Marais: Suites dos Libros IIº, IIIº e Vº, Ed. en facs., Fuzeau. 

• J.B. de Boismortier: Sonates à deux lles violes, op. 10. Ed. facs., Fouzeau 
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• Caix d'Hervelois: Libros Iº-Vº de Suites pour a basse de le viole, Ed. Minkof 

• Forqueray, Antoine: Pieces de viole. Ed Fuzeau. 

• Christopher Simpson: The division viol. Varias ed. 

• J.S. Bach: Sonatas para viola de gamba y clave (bwv1027-1029). Varias 

edicións. 

• CPE Bach Sonata en Do M. Ed. Güntersberg G050 

• Franz Xaver Hammer: Sonatas. PRB Productions Classical series nº8 

 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 
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As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exigidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber. 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 

4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 

5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 
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6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

6.1.5  Recursos didácticos 

Recursos materiais 

 

O centro disporá dos instrumentos necesarios para a realización dun pequeno 

consort (violas soprano, tenor e baixo).  

Arcos para os instrumentos máis pequenos. 

Cordas de reposto e kit de mantemento. 

Partituras de libre acceso na biblioteca. 

Atrís para o traballo en conxunto. 

Metrónomo. 

Afinador. 

 

Organización do espazo-tempo 

Cada un dos catro cursos que corresponden ao grao elemental dividirase en 

tres trimestres avaliativos, cunha audición ao final de cada período, aínda que 

os procesos educacionais serán continuos, estas tres fases axudarán ao 

alumnado a proporse metas e a unha división do tempo no aula que axude á 

configuración das clases colectivas e individuais. 

Cada clase persoal dividirase en á súa vez en tres momentos: 
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1. Estudo técnico exclusivo: realización de escalas, arpexios e notas tidas. 

Configuración dun bo hábito postural, correcta colocación e movementos de 

man esquerda e golpes de arco específicos. 

2. Estudo de pezas concretas e resolución dos problemas que comporten. 

3. Lectura a primeira vista. Esta sección poderá reducirse na súa extensión 

cando as necesidades do alumno nas dous anteriores requírano. 

As clases colectivas empregaranse sobre todo na música en conxunto, tanto na 

iniciación ao consort de violas como con outros instrumentos do departamento 

de música antiga. 

Unha vez ao trimestre realizaranse audicións de grandes intérpretes para o 

achegamento ao coñecemento do repertorio de viola de gamba. 

Outra clase ao trimestre dedicarase a aspectos de mantemento do instrumento: 

técnica de cambiado e axuste de cordas e trastes, coidados de conservación, 

mantemento das clavixas, etc. 

 

7. Procedementos de avaliación e seguimento da 

programación didáctica 

 

A autoavaliación da programación da programación realizarase de forma 

continua, cotexando os obxectivos expostos nela cos resultados obtidos. Se é 

necesario variaranse as actividades, crearanse outras ou se suprimirán, 

axustando os contidos ou o repertorio así como o nivel de esixencia.  
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A ficha do alumno e as anotacións que se tomen en cada clase sobre o 

progreso do alumnado permitirán unha observación sistemática.  

Ponderación das ferramentas de avaliación 

Traballo persoal: Semanal de aula e probas técnicas ou exames de aula: 

60%. 

Actitude: Actitude de aprendizaxe / Hábitos de estudio e Comportamento / 

Asistencia / Puntualidade: 20%. 

Audicións / Grao de consecución do repertorio: Públicas e de aula: 20%. 

 

A nota final da materia na convocatoria ordinaria será a media das tres 

avaliacións, sempre que se haxan cumprido os mínimos esixibles en cada 

unha, es dicir, que esteen aprobadas con un 5 respectivamente. Se hai algunha 

avaliación suspensa a nota final non poderá ser maior de 4. El alumno terá a 

opción de superar la materia en la convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Os rexistros serán a través do libro do profesor e a táboa de cotexo. 

Táboa de cotexo: 

Texto e ritmo: 

Fidelidade a partitura 

Memoria 

Lectura a primeira vista 

Precisión 

Tempo 

30% 

Musicalidade: 30% 
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Estilo 

Expresión 

Fraseo 

Carácter 

Técnica: 

Articulación 

Son 

Afinación 

Respiración 

Posición corporal 

Dixitación 

40% 

Resultado final do cotexo 100% 

 

 

8. Procedementos para realizar a avaliación 

interna do departamento 

 

O departamento a través das reunións regulares dos membros realizará 

avaliacións de seguimento das agrupacións de conxunto, cámara e 

orquestra. 

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

conta criterios de curso, idade, posibilidade horaria (alumnos de mañá o 

tarde), madurez e destreza do instrumento e adecuación das formacións.  

No caso de alumnos con problemas realizar unha posible adaptación do 

currículo contando co profesor que imparte a materia. Tamén queda 
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aberta a posibilidade de cambio no caso de que algún dos integrantes 

teña serias dificultades, o que por imponderables as situacións 

aconsellen un cambio de grupo. 

En calquera caso o seguimento dos titores dos seus alumnos nas 

diversas agrupacións será recorrente, para avaliar a completa formación 

do alumno.  

As audicións nas semanas antes da avaliación deben ser acordadas, 

pola dificultades de uso do auditorio do centro nesas datas: horarios, 

programas, ensaios,... 

Realizarase, ao menos, una proba anual de calibración, onde o 

profesorado da especialidade acordará previamente o funcionamento da 

proba, e será comunicado ao alumnado, coa antelación suficiente.  

Segundo o artigo 2º das Ordes do 8 de febreiro de 2008 e do 11 de 

febreiro de 2008 polas que se regula a avaliación e cualificación do 

alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e danza, e nos 

puntos 1.5 e 1.6. da Circular 21/2008 e o proceso PR76CAL 

(Homoxeneización e calibración), os departamentos determinarán o tipo e 

partes da ou das probas, así como os valores de referencia asignados as 

mesmas. 

7. ANEXOS 
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ANEXO I. 

 

9.1  Probas de acceso 1º de grao profesional: 

 

Aspectos xerais das probas de acceso 

Ao ser viola de gamba un instrumento de relativa escasa difusión, é improbable 

que o estudo independente en academias e profesores de música póidase dar 

á marxe do conservatorio. A maior parte do alumnado non tería relación directa 

co instrumento. 

Nalgúns casos, ao provir doutros instrumentos afíns como a guitarra ou o 

violonchelo, veranse facilitadas as resolucións de certos problemas técnicos, 

que o profesor avaliará na súa adaptación a viola. 

No caso de nenos máis pequenos, as dimensións do instrumento solista por 

excelencia -viola baixo-, aconsellará a adaptación do currículo a instrumentos 

máis pequenos como as violas soprano ou tenor durante o grao elemental, 

producíndose a substitución dalgúns aspectos (estudo dun baixo, lectura á 

oitava ou quinta dalgunhas claves,…) ás necesidades materiais do alumno. 

Para as probas extraordinarias de acceso se o alumno require de acompañante 

terá que conseguilo el mesmo, aceptándose calquera instrumentista cun 

instrumento histórico: clave, viola, cello, etc. Aínda que non será necesario 

dentro do grao elemental o requisito dun acompañante. 
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Contidos específicos das probas 

As probas realizaranse con algún membro da familia da viola de gamba: 

soprano, tenor, baixo, violone,…en ningún caso aceptaranse instrumentos afíns 

como o violonchelo. 

As probas diferirán en contidos e duración dependendo do curso ao que queira 

acceder o alumno. 

Os contidos das probas serán os mesmo que os exigidos para os cursos 

ordinarios oficiais a saber: 

1. Técnicas de posición do corpo e do instrumento. Colocación do corpo 

equilibrada e estable, sen tensións. Manter fluidez na respiración. 

2. Suxeición do instrumento. Disposición dos brazos, mans e dedos. Correcta 

colocación dos dedos sobre as cordas. Independencia no movemento dos 

dedos. 

 

Obras orientatevas para facer a proba: 

Estudos: 

P. Biordi/V. Ghielmi: Metodo completo e progresivo per viola dá gamba, vol. I, 

Ut Orpheus Edizioni: cap. 9-15 

Bishop: Diary exercites 

 

Obras: 

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas. Ed. Bärenreiter. 
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Carl Friedrich Abel: Six Easy Sonatas para viola de gamba e baixo continuo, 

Ed. Güntersberg. Faksimile. G501. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

French Music for Viols, Ed. Ian Gammie, Corda Music Publications 

9 Duetti per 2 viole dá gamba, Ut Orpheus Edizioni. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

Telemann, G. P.: Sonata en Sol Maior do Der Getreue Music.Meister Ed. 

Amadeus.  

Abel Carl Friedrich: Só para viola en Sol Maior WKO 149, manuscrito, ca. 1782. 

Edición moderna: Dovehouse, Knape ad Portam. 

Boismortier, Joseph Bodin de: Pezas para viola e baixo op. 31, París, Boivin, lle 

Clerc, 1730. Edición moderna: Dovehouse, Minkoff. 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  
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Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 
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3-4: o alumno mostra unha comprensión limitada e capacidade elemental para 

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

9.2 Probas de acceso a outros cursos 

 

ACCESO A CURSO 2º ELEMENTAL 

Contidos 

1. Exercicios con e sen viola para mellorar a posición corporal e o control do 

movemento do brazo dereito ao conducir o arco. 

2. Realizar exercicios de arco en tire e pousse levantando o arco nunha 

traxectoria elíptica. 

3. Traballar a posición dos dedos da man dereita insistindo na necesidade de 

manter os dedos colocados sobre a corda mentres sexa posible. Desenvolver a 

independencia dos dedos. 

4. Introducir novos golpes de arco, con motivos rítmicos asimétricos para 

aprender a dosificar a cantidade de arco de xeito adecuado. Control do arco no 
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aire e precisión no ataque. Introducir notas ligadas en grupos simétricos e na 

mesma corda. 

5. Interpretación de estudos e pezas de fácil execución, en primeira ou media 

posición, cunha básica análise dos elementos primarios musicais. 

Estudos: 

P. Biordi/V. Ghielmi: Metodo completo e progresivo per viola dá gamba, vol. I, 

Ut Orpheus Edizioni 

J. L. Charbonnier: Jouer et aprendre viólea de gambe, Ed. Alphonse Leduc & 

Cie., Paris 

First sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 
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Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 
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Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

ACCESO A CURSO 3º ELEMENTAL 

Contidos 

1. Exercicios con notas longa que desenvolvan a conciencia interior da relación 

das calidades sonoras co movemento do arco. 

2. Introducir novos golpes de arco, con motivos rítmicos asimétricos para 

aprender a dosificar a cantidade de arco de xeito adecuado. Control do arco no 

aire e precisión no ataque. 

3. Introducir notas ligadas en grupos asimétricos e na mesma corda. 

4. Interpretación de estudos e pezas de fácil execución, en primeira ou media 

posición, cunha básica análise dos elementos primarios musicais. 

5. Interpretar baixos fáciles de sonatas, destacando a importancia da 

acentuación e articulación rítmica nesta práctica, e a necesidade de seguir e 

adaptarse ao que toca a parte superior. 

6. Interpretación de dúos de viola de gamba, nas que as dúas partes teñen o 

mesmo papel. 
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7. Interpretación de pezas de fácil execución destinadas ao conxunto de violas, 

talles como danzas ou cancións renacentistas a trío ou cuarteto. 

 

Estudos: 

Bishop, Martha: Diary exercites. Ed. Dovehouse. 

Biordi, Paolo: Scale e arpeggi per Viola de gamba. Ed. Ut Orpheus Edizioni. 

Biordi, Paolo e Ghielmi, Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola dá 

gamba, vol. I, Ut Orpheus Edizioni. 

Duftschmid, Lorenz: Gambenschule. 

J. L. Charbonnier: L´Art de Jouer a Basse de Viole, Ed. Alphonse Leduc & Cie., 

Paris 

Vióle de gambe pour lles commençants, Ed. Zurfluh 

 

Obras orientativas:  

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas sobre a Spagna. Ed. Bärenreiter. 

Crum, Allison. First sos for bass viol. Ed. Herts. Corda Music Publications 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 
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A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 
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aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

ACCESO A CURSO 4º ELEMENTAL 

Contidos 

1. Desenvolver o funcionamento progresivo dos seguintes factores técnicos: 

posición estable e relaxada dos dedos da man dereita. 

2. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na extensión en primeira posición. 

3. Exercicios para adoptar unha posición correcta da man dereita e dos dedos 

na posición frontal. 
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4. Exercitar a técnica coa práctica de escalas e exercicios de mecanismo en 

combinación con diferentes golpes de arco: exercicios con notas longas, 

exercicios de mecanismo con escalas por terceiras, estudos técnicos 

específicos que desenvolvan os aspectos técnicos máis importantes 

aprendidos en cursos anteriores. 

5. Interpretación de sonatas ou suites con baixo continuo con especial atención 

ao repertorio de sonatas fáciles de mediados do s XVIII: Abel, Senaillé, 

Somis…, cunha dixitación e golpes de arco adecuados a un bo fraseo e a unha 

correcta utilización da articulación legato/staccato. 

6. Interpretación de pezas de cuarteto ou quinteto de violas. 

 

Estudos: 

P. Biordi/V. Ghielmi: Metodo completo e progresivo per viola dá gamba, vol. I, 

Ut Orpheus Edizioni: cap. 9-15 

Bishop: Diary exercites 

 

Obras: 

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas. Ed. Bärenreiter. 

Carl Friedrich Abel: Six Easy Sonatas para viola de gamba e baixo continuo, 

Ed. Güntersberg. Faksimile. G501. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

French Music for Viols, Ed. Ian Gammie, Corda Music Publications 
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9 Duetti per 2 viole dá gamba, Ut Orpheus Edizioni. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

Telemann, G. P.: Sonata en Sol Maior do Der Getreue Music.Meister Ed. 

Amadeus.  

Abel Carl Friedrich: Só para viola en Sol Maior WKO 149, manuscrito, ca. 1782. 

Edición moderna: Dovehouse, Knape ad Portam. 

Boismortier, Joseph Bodin de: Pezas para viola e baixo op. 31, París, Boivin, lle 

Clerc, 1730. Edición moderna: Dovehouse, Minkoff. 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 
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Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 
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Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

Probas ordinarias ou extraordinarias de acceso profesional: 

 

a. Aspectos xerais las proba de acceso 

 O alumno requirirá a presentación dunha formación similar á requirida en 

clase. Nunca poderá facer  as probas en solitario o con instrumentos 

acompañantes de outras épocas, coma pianos, saxos,… 

b. Estrutura, obras orientatevas, contidos e criterios de avaliación das 

probas de acceso a grao profesional 

ACCESO CURSO 2º PROFESIONAL 

Contidos 

A proba consistirá na interpretación de dúas obras a elixir libremente polo 

candidato, pertencentes a distintos estilos ou autores do renacemento. 

Práctica: 

• Ser capaz de integrarse no tempo da formación, detectando os 

movementos no “tactus” da obra. 
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• Interiorizar os cambios de ritmo en cambios binario-ternario na 

práctica en común.  

• Saber  axustarse a tocar baixo a dirección. 

 

Teoría: 

• Coñecer as principais danzas do Renacemento.  

• Ter nocións sobre o fenómeno físico-harmónico. 

• Interrelacionar series de danzas: pavana y gallarda. 

 

Obras orientativas poden ser: 

Dowland, John: Piezas a cuatro y cinco voces. Ed. Bärenreiter BA8262. 

Varios: Consort-Musik de 15. Bis 17. Ed Bärenreiter BA8257. 

Varios: Balletto delle Ninfe. Ed. Bärenreiter BA8208. 

Varios: De tous biens plaine. Ed. Bärenreiter 8207. 

Monteverdi, Claudio: Si dolce é il tormento, Tempro la cetra. 

Holborne, A: Pavans, Galliards, Almains. For five instruments. 1599. 

Sanmartini, G.B.: Sonatas para 2 flautas dulces y bajo continuo. 

Varios. The Recorder Consort. Boosey & Hawkes. 

Varios. The Schott Recorder Consort Anthology. Varios volumes. Schott. 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 
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A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 



  
CMUS Profesional Manuel Quiroga 
Avenida JUAN CARLOS I 4  Pontevedra 
CP 36004 Pontevedra 
Tfno. 986843133, Fax 986844159 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es  

 

Páx 215 de 242 

 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

ACCESO CURSO 3º PROFESIONAL 

Contidos 

A proba consistirá na interpretación de dúas obras a elixir libremente polo 

candidato, pertencentes a distintos estilos ou autores do renacemento e o 

barroco. 
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Práctica: 

• Poder usar o texto para configurar a articulación da peza a tocar en 

obras vocais adaptadas. 

• Realización de una lectura a primeira vista en conxunto proposta polo 

profesor. 

• Ser capaz de liderar formacións instrumentais por parte de cada 

alumno no curso. 

• Acadar as principais norma de acompañamento. Poder seguir ó 

solista no acompañamento do recitativo. 

Teoría: 

• Ter nocións de temperamentos históricos. 

 

Obras orientativas poden ser: 

Attaingnant, P: Pariser Tanzbuch für Blockfloten-Chor oder andere melodie 

Instrumente. Ed. Giesbert. 

Farina, C: Primo libro, 3-Part consort music for 2 treble instruments & BC. 

Dresdae, 1626. 

Fontana, G. B.: Sonate a 1. 2. 3 per il Violino, o Cornetto, Fagotto, Chitarone, 

Violoncino o simile altro istromento. Venezia, 1641. 

Gabrielli, G.: Canzoni e sonate per sonar con ogni sorte de instrumenti con il 

Basso per L´Organo. Venetia, 1615. 

Merula, Tarquino: Ruggiero pour 2 Violons (flûtes à bec soprano) Violoncelle 
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(basse de viole) et Basse continue. Venise, 1637. 

Ruffo, V: Capricci in musica a tre voci. Milano, 1564. 

Scheidt, S4-part consort music. Arrangements from Tabulatura Nova, 1624 

Barroco tardío Chansons y obras instrumentales. Madrigales del primer barroco. 

Monteverdi 

Varios. The Recorder Consort. Boosey & Hawkes. 

Varios. The Schott Recorder Consort Anthology. Varios volumes. Schott. 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 
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Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 
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Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

ACCESO CURSO 4º PROFESIONAL 

Contidos 

A proba consistirá na interpretación de dúas obras a elixir libremente polo 

candidato, pertencentes a distintos estilos ou autores do barroco. 

Práctica 

• Practicar obras de consort mais complexas tanto de instrumentos 

iguais coma de broken consort .  

• Ser capaz de propoñer un motivo coherente por parte do alumno 

para ser  base na Fantasía e a Fuga.  

• Acadar os recursos técnicos para poder ofrecer distintos modelos 

articulatorios que enriquezan o discurso musical. 

• Realización de una lectura a primeira vista en conxunto proposta 

polo profesor. 

• Ser capaz integrarse na peza despois de una perdida. 

• Poder utilizar todos os instrumentos da familia (frautas baixas, 

violas soprano e tenor) con un mínimo de destreza. 
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Teoría: 

• Aprender a forma Fantasía nos principais autores: Lawes, Locke, 

Ferrabosco, Purcell, etc. 

 

Obras orientatevas poden ser: 

Purcell, Henry: Fantasías para violas. Ed. Bärenreiter. Col. Nagels Musik-Archiv. 

Locke, Mathew: Chamber Music. Complete for Organ and strings. 

Boismortier, Joseph Bodin de: XXXVIIe Oeuvre de Mr. Boismortier contenent V 

Sonates en Trio pour en Dessus & deux Basses; suivica d´un Concerto a Cinq 

Parties pour une Flute, un Violon, un Hautbois, un Basson, & la Basse. París, 

1732. 

Buonamente, G. B.:Il quarto libro de varie Sonate, Sinfonie, Gagliarde, Corrente, 

e Brandi per sonar con due Violini, & un Basso de Viola. Venezia 1626. 

Byrd, W: The 4-part consort music. Ed. B. Thomas. 

Castello, D: Opera strumentale. Vol. I. Sonate concertate in stil moderno. Libro 

primo. Venezia, 162b9. Ed. A. Bornstein. 

Cesare: Musicali melodie a una, due, tre, quattro, cinque e sei voci. Monaco, 

1621 

Colista, L: Sonata terza per due Violini, Violoncello e Basso continuo. Ed. H. 

Kropik 

Haendel: sonata en Do Mayor para clave y viola. 

Varios. The Recorder Consort. Boosey & Hawkes. 
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Varios. The Schott Recorder Consort Anthology. Varios volumes. Schott. 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

ACCESO CURSO 5º PROFESIONAL 

Contidos 
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A proba consistirá na interpretación de dúas obras a elixir libremente polo 

candidato, pertencentes a distintos estilos ou autores do barroco. 

Práctica: 

• Empregar os temperamentos na afinación do conxunto na práctica.  

• Practicar patróns rítmicos propostos. 

• Acadar as distintas posibilidades de cada instrumento na realización 

do baixo continuo. 

• Practicar a lectura a primeira vista en conxunto en obras mais 

difíciles. 

• Coller facilidade de práctica en obras de consort de maior 

dificultade. 

Teoría: 

•  Coñecer os principais compositores e formas do barroco 

tardío. Recompilación de material. 

•  Saber os modelos de ornamentación por países: Francia e 

Italia, e a caracterización dos estilos. 

 

Obras orientativas poden ser: 

• M. Marais: Suites dos Libros IIº, IIIº e Vº, Ed. en facs., Fuzeau. 

• J.B. de Boismortier: Sonates à deux les violes, op. 10. Ed. facs., Fouzeau 

• F. Couperin: Pieces de violes, Ed. facs., Fouzeau 

• Caix d'Hervelois: Libros Iº-Vº de Suites pour a basse de lle viol, Ed. Minkof 
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• Forqueray, Antoine: Allemande A Laborde, Chaconne A Buisson, A 

Regente. Ed Fuzeau. 

• Christopher Simpson: the division viol. Varias Ed. 

• Henry Butler: Collected works A-R editions. 

• Gottfried Finger: Music for solo viol. Ed Fretwork FE28 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 

Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

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

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 

Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 
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1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

ACCESO A 6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

Contidos 

A proba consistirá na interpretación de tres obras a elixir libremente polo 

candidato, pertencentes a distintos estilos ou autores do barroco. 

Práctica: 

• Empregar os temperamentos na afinación do conxunto na práctica.  

• Practicar patróns rítmicos propostos. 

• Acadar as distintas posibilidades de cada instrumento na realización 

do baixo continuo. 

• Practicar a lectura a primeira vista en conxunto en obras mais 

difíciles. 

• Coller facilidade de práctica en obras de consort de maior 

dificultade. 

Teoría: 

•  Coñecer os principais compositores e formas do barroco 

tardío. 

•  Saber os modelos de ornamentación por países: Francia e 

Italia, e a caracterización dos estilos. 
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Obras orientatevas: 

• M. Marais: Suites dos Libros IIº, IIIº e Vº, Ed. en facs., Fuzeau. 

• J.B. de Boismortier: Sonates à deux lles violes, op. 10. Ed. facs., Fouzeau 

• Caix d'Hervelois: Libros Iº-Vº de Suites pour a basse de le viole, Ed. Minkof 

• Forqueray, Antoine: Pieces de viole. Ed Fuzeau. 

• Christopher Simpson: The division viol. Varias ed. 

• J.S. Bach: Sonatas para viola de gamba y clave (bwv1027-1029). Varias 

edicións. 

• CPE Bach Sonata en Do M. Ed. Güntersberg G050 

• Franz Xaver Hammer: Sonatas. PRB Productions Classical series nº8 

 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación das ferramentas de avaliación 

A adecuación ao texto: dificultade da obra , fidelidade a partitura, memoria, 

primeira vista, precisión, tempo e exactitude rítmica serán o 30%. 

A musicalidade: estilo, expresión, carácter e posta en escena serán 30%. 

A técnica: articulación, son, posición corporal, dixitación e emprego do arco 

será o 40%. 

 

Criterios de promoción  

Para promocionar ao curso seguinte deberase realizar todo o repertorio pedido 

para o curso e alcanzar os contidos mínimos establecidos. 
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Baséanse no cumprimento dos obxectivos fixados para cada curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, estando o 

alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 

10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama 

de recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na 

aplicación destes. Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. 

Resulta musical e convincente. 

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

recursos técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior 

orientación á hora de aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do 

repertorio, pero en xeral hai unha continuidade e demostra capacidade para 

remontar os erros sen pararse ou repetir, n cortar o discurso musical. 

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

criterio, necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno 

aprende o repertorio pero parte del mostra algunha insuficiencia técnica ou 

expresiva. A interpretación é correcta, pero pode haber interrupcións puntuais. 

Tamén para casos dun nivel técnico e expresivo pero pouca capacidade de 

control na interpretación en público. Mostra certa motivación. 

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

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. 
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Non aprende o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz 

de realizar unha interpretación satisfactoria en público. 

1-2: Non alcanza ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non aprende o repertorio 

mínimo que se poida esixir no curso. 

 

9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grao 

 

O alumno aspirante debe de obter polo menos un 9 na especialidade 

instrumental e lograr un certo grao de excelencia académica. O ser o 

premio de carácter voluntario, debe de chegar a un acordo o alumno 

co profesor titor sobre a conveniencia de presentarse á proba.  

 

1. Evidenciar unha madurez técnica e musical sobresaliente para interpretar un 

recital de, polo menos trinta minutos, con obras de estilos variados, cunha 

dificultade técnica e musical meritoria de un Galardón á Excelencia, mantendo 

unha extraordinaria calidade interpretativa ao longo de todo o recital. 

2. Transcender os aspectos técnicos para acadar unha transmisión musical, a 

través dun discurso musical emanado do propio intérprete, e tendo como base 

o texto. 

3. Interpretar de memoria algunha das obras do programa. 

4. Interpretar o programa có acompañamento requirido para cada obra. 
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5. Coñecer e aplicar con solvencia o protocolo de concerto e as convencións 

interpretativas. 

 

TABLA PONDERACIÓN CRITERIOS PREMIOS FIN DE GRAO 

Madurez técnica y musical (30%) 

Idoneidade do repertorio (20%) 

Capacidade expresiva e interpretativa (30%) 

Memoria (10%) 

Protocolo de concerto (10%) 

 

Para a concesión de Premio o alumno/a deberá obter unha nota media mínima 

de 9. 

Obra obrigada:  

Division en mi menor, Christopher Simpson 

Obras suxeridas:  

Sonata en Sol maior bwv 1027, Johann Sebatian Bach 

Pieces de viole, Antoine Forqueray 

Suite D’Un Goût Etranger, Marin Marais 
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ANEXO II. 

 

Bibliografía e recursos elemental 

 

Lista orientateva do repertorio para grao elemental. Esta selección servirá 

como aproximación ás veces, usándose só determinados fragmentos, outras xa 

como obras máis próximas ás posibilidades técnicas do alumno. 

Diego Ortiz: Recercadas do tratado de glosas. Ed. Bärenreiter. 

Abel Carl Friedrich: Six Easy Sonatas para viola de gamba e baixo continuo, 

Ed. Güntersberg. Faksimile. G501. 

Abel Carl Friedrich: Só para viola en Sol Maior WKO 149, manuscrito, ca. 1782. 

Edición moderna: Dovehouse, Knape ad Portam. 

Intermediate sos for the bass viol, Ed. Alison Crum, Corda Music Publicatons 

Boismortier, Joseph Bodin de: Pezas para viola e baixo op. 31, París, Boivin, lle 

Clerc, 1730. Edición moderna: Dovehouse, Minkoff. 

Telemann, G. P.: Sonata en Sol Maior do Der Getreue Music.Meister Ed. 

Amadeus. French Music for Viols, Ed. Ian Gammie, Corda Music Publications 

9 Duetti per 2 viole dá gamba, Ut Orpheus Edizioni. 

Métodos: 

Bishop, Martha: Diary exercites. Ed. Dovehouse. 

Biordi, Paolo: Scale e arpeggi per Viola de gamba. Ed. Ut Orpheus Edizioni. 
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Biordi, Paolo e Ghielmi, Vittorio: Metodo completo e progresivo per viola dá 

gamba, vol. I, Ut Orpheus Edizioni. 

Duftschmid, Lorenz: Gambenschule. 

J. L. Charbonnier: L´Art de Jouer a Basse de Viole, Ed. Alphonse Leduc & Cie., 

Paris 

Viólea de gambe pour lles commençants, Ed. Zurfluh 

 

Recursos en internet: 

 

http://www.anne-bell.woodwind.org/ABCMus.htm 

http://icking-music-arquive.org/scores/Benvido.html 

http://www.charivari.fsnet.co.uk/index.html 

http://www.igorpomykalo.it/deutsch_homepage.htm 

http://www.guentersberg.de/ 

http://www.marcosalerno.it/MS.html 

http://www.vanzandtviolins.com/vn-publications.htm 

http://www.mdw.ac.at/I105/orpheon/Seiten/education/VioladagambaPage.htm 

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

http://www.liuteria-antica.com/lirone-description.html 

http://violadagamba.lap.hu/ 

http://é.wikipedia.org/wiki/Viola_dá_gamba 

http://www.vdgsa.org/ 
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http://www.violadagamba.org/ 

http://web.jet.é/arroitaja/ 

http://é.encarta.msn.com/encyclopedia_761553251/Viola_dá_gamba.html 

http://www.mec.es/educa/jsp/persoal.jsp?ide=336&area=ensenanzas-

artisticas&contido=/ensenanzas-artisticas/htm/musica/gs/plan/VDG.html 

http://members.ping.at/huetmann/ 

http://jonathan.dunford.free.fr/Index.html 

http://www.vdgs.demon.co.uk/ 
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ANEXO III. 

Bibliografía e recursos profesional. 

Dowland, John: Piezas a cuatro y cinco voces. Ed. Bärenreiter BA8262. 

Varios: Consort-Musik de 15. Bis 17. Ed Bärenreiter BA8257. 

Varios: Balletto delle Ninfe. Ed. Bärenreiter BA8208. 

Varios: De tous biens plaine. Ed. Bärenreiter 8207. 

Monteverdi, Claudio: Si dolce é il tormento, Tempro la cetra. 

Holborne, A: Pavans, Galliards, Almains. For five instruments. 1599. 

Sanmartini, G.B.: Sonatas para 2 flautas dulces y bajo continuo. 

Attaingnant, P: Pariser Tanzbuch für Blockfloten-Chor oder andere melodie 

Instrumente. Ed. Giesbert. 

Farina, C: Primo libro, 3-Part consort music for 2 treble instruments & BC. 

Dresdae, 1626. 

Fontana, G. B.: Sonate a 1. 2. 3 per il Violino, o Cornetto, Fagotto, Chitarone, 

Violoncino o simile altro istromento. Venezia, 1641. 

Gabrielli, G.: Canzoni e sonate per sonar con ogni sorte de instrumenti con il 

Basso per L´Organo. Venetia, 1615. 

Merula, Tarquino: Ruggiero pour 2 Violons (flûtes à bec soprano) Violoncelle 

(basse de viole) et Basse continue. Venise, 1637. 

Ruffo, V: Capricci in musica a tre voci. Milano, 1564. 

Scheidt, S4-part consort music. Arrangements from Tabulatura Nova, 1624 

Barroco tardío Chansons y obras instrumentales. Madrigales del primer 
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barroco. 

Purcell, Henry: Fantasías para violas. Ed. Bärenreiter. Col. Nagels Musik-Archiv. 

Locke, Mathew: Chamber Music. Complete for Organ and strings. 

Boismortier, Joseph Bodin de: XXXVIIe Oeuvre de Mr. Boismortier contenent V 

Sonates en Trio pour en Dessus & deux Basses; suivica d´un Concerto a Cinq 

Parties pour une Flute, un Violon, un Hautbois, un Basson, & la Basse. París, 

1732. 

Buonamente, G. B.:Il quarto libro de varie Sonate, Sinfonie, Gagliarde, Corrente, 

e Brandi per sonar con due Violini, & un Basso de Viola. Venezia 1626. 

Byrd, W: The 4-part consort music. Ed. B. Thomas. 

Castello, D: Opera strumentale. Vol. I. Sonate concertate in stil moderno. Libro 

primo. Venezia, 162b9. Ed. A. Bornstein. 

Cesare: Musicali melodie a una, due, tre, quattro, cinque e sei voci. Monaco, 

1621 

Colista, L: Sonata terza per due Violini, Violoncello e Basso continuo. Ed. H. 

Kropik 

Haendel: sonata en Do Mayor para clave y viola. 

Purcell, Henry: Fantasías para violas. Ed. Bärenreiter. Col. Nagels Musik-Archiv 

Coperario, J: The five-part consort music. 

Couperin, Francois: Les Goûts Réunis ou Nouveaux concerts. París, 1724. 

Dornel. Antoine: Sonates en trio, pour les Flûtes Allemandes, Violons, Hautbois, 

& c…. Oeuvre III.e 
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Falconieri, A: Il primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie, Capricci, Brandi, 

Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte. Per Violini, e Viole, overo altro Stromento à 

uno, due, e trè con il Basso Continuo. Napoli, 1650. 

Bach, J. S.: Sonata BWV 1027 en sol Mayor. Ed Bärenreiter. 

Graupner, CH: Sonata canonica für zwei Altblockflöten, Violoncello oder Viola da 

gamba und Basso continuo. 

Hertel, Johann Christian: Triosonate G-Dur für Traversflöte, Viola da Gamba und 

Basso continuo. 

Lawes, W: Fantasia-Suites for one or two violins, bass-viol and organ. 

Marais, Marin: Pièces en trio pour les flûtes, violons & dessus de viole. París, 

1692. 

Morel, Jacques: Chaconne en Trio. 1710 

Telemann, G. Ph.: Triosonate in F-dur für Altblockflöte oder Flöte, Viola da gamba 

oder Viola oder Violoncello und Basso continuo. TWV 42:F3. 

- AAVV. Méthodes et traités de la flûte a bec. Editions Fuzeau. 

- Dart, Thurston. Interpretación de la música. Editorial Mínimo Tránsito. 

- Rink, John. La interpretación musical. Alianza musical.  

- Veilhan, Jean-Claude. Les Règles de l’Interprétation Musicale à l´Époque 

Baroque. Alphonse Leduc. 

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

trad. de M. L. Baldassari, Bolonia, Ut Orpheus, 2003. 
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NORTH, Nigel. Continuo Playing on the lute, archlute and theorbo, Londres, 

1987. 

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

Anne Fuzeau Productions 

-ALEXANDER, G.: La eutonía. Paidos. Buenos Aires, 1979. 

-DANDRIEU, J, F.: Príncipes de l’accompagnement du clavecin. Minkoff. 

Ginebra, 1972 

-DELAIR, D.: Traité d’accompagnement pour le théorbe et le clavecin. Minkoff. 

Ginebra, 1972. 

-FELDENKRAIS, M.: Autoconciencia por el movemento. Paidos. Buenos Aires, 

1972: 

-KUHN, C.: Tratado de la forma musical. Editorial Labor. Barcelona, 1992. 

-MICHELS, U.: Atlas de música, I. Alianza Editorial. Madrid, 1982. 

-ORTIZ, D.: Tratado de glosas sobre claúsula…Bärenreiter. Kassel. 

-PISTON, W.: Armonía. Real Musical. Madrid, 1993. 

-RANDEL,D.: (ed. By) The New Harvard Dictionary of Music. Belknap Harvard 

University Press. Cambridge, 1986. 

-SAINT LAMBERT, M.: Les Principes du Clavecin. Minkoff. Ginebra, 1985. 

-TELEMANN, G. P.: Singe, Spiel und Generalbassübungen. Bärenreiter. 

Kassel. 

-WOLF, E.: Generalbassübungen. Breitkopf. Wiesbaden, 1956. 

-ZAMACOIS, J.: Curso de Formas musicais. Editorial Labor. Barcelona, 1971. 
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ANÓNIMOS. Tablature for two lutes. Libro 1. Nigel North. 

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

Minkoff. Génova 1988. 

BALLARD, Robert. Premier livre de tablature de luth. 1611. 

BESARD, Jean-Baptiste. Thesaurus harmonicus. 1603. 

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

trium ac totidem binarum testudinum... Isagoge in artem testudinariam... 

Augsbourg, D. Frank 1617.  

BIANCHINI, Domenico. Intabolatura de lauto… Venecia 1546. 

CAPIROLA, Vincenzo. Compositione di Messer Vincenzo Capirola. 

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

DA CREMA, Giovani Maria. Intabolatura de lauto di ricercari, canzon francese, 

motteti, madrigali, padoane é saltarelli... novamente ristampata & del medesmo 

autore corretta. Libro primo. 1546. 

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

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

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

Sultzbach 1536. 

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

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

1562. 
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DALZA, Joan Ambrosio. Intabulatura de Lauto. Teil I. Petrucci, 1508. Intabulatura 

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

Intabulatura de lauto. Libro quarto. Padoane diverse. Calate a la spagnola. 

Calate a la taliana. Tastar de corde conli doi recercar drietro. Frattole. Venecia 

1508. 

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

keyboard notation. Londres 1995. 

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

plusieurs Chansons, Fantasies, Motetz, Pavanes, & Gaillardes. Composées 

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

1558. 

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

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

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

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

1564. 

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

Pavanes, Fantaisies, Gaillardes, et La Bataille… Lyon 1549. 

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

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

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

stampati et posti in luce. Libro primo. Venecia, A. Gardano 1546. 
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RADINO, Giovanni Maria. Il primo libro de intavolatura di balli per sonar di liuto. 

Venecia 1592. 

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

Canzon francese. Venecia 1546. 

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

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

secondo libro de intavolatura di liuto… Venecia 1599. 

VARIOS (F. Cutting, E. Lawrey, R. Allison, J. Johnson, T. Robinson, A. 

Ferrabosco). Tablature for two lutes. Libro 2. Nigel North. 

VARIOS (Anónimos, J. Johnson, T. Robinson, J. Daniel, J. Dowland, F. 

Pilkington). Tablature for two lutes. Libro 3. Robert Spencer. 

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

The Welde Lute Book. ca.1600. 

VARIOS. The Recorder Consort. Boosey & Hawkes. 

VARIOS. The Schott Recorder Consort Anthology. Varios volumes. Schott. 

 

 

Recursos en internet: 

<http://www.anne-bell.woodwind.org/ABCMus.htm> 

<http://icking-music-arquive.org/scores/Benvido.html> 

<http://www.charivari.fsnet.co.uk/index.html> 

<http://www.igorpomykalo.it/deutsch_homepage.htm> 
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<http://www.guentersberg.de/> 

<http://www.marcosalerno.it/MS.html> 

<http://www.vanzandtviolins.com/vn-publications.htm> 

<http://www.mdw.ac.at/I105/orpheon/Seiten/education/VioladagambaPage.htm

> 

<http://www.ars-antiqva.com/> 

<http://www.liuteria-antica.com/lirone-description.html> 

<http://violadagamba.lap.hu/> 

<http://é.wikipedia.org/wiki/A viu_dá_gamba> 

<http://www.vdgsa.org/> 

<http://www.violadagamba.org/> 

<http://web.jet.é/arroitaja/> 

<http://é.encarta.msn.com/encyclopedia_761553251/A viu_dá_gamba.html> 

<http://www.mec.é/educa/jsp/plantilla.jsp?ide=336&area=ensenanzas-

artisticas&contido=/ensenanzas-artisticas/htm/musica/gs/plano/VDG.html> 

<http://members.ping.at/huetmann/> 

<http://jonathan.dunford.frite.fr/Index.html> 

http://www.vdgs.demon.co.uk/ 

 

http://www.vdgs.demon.co.uk/
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