
 



Estimado alumnado e familias, 
 
 Desde o Departamento de Piano remitímosvos esta circular 
para informarvos dun taller sobre o piano que se vai desenvolver no 
Conservatorio o martes 28 e mércores 29 de xaneiro. 
O taller será impartido por un inxeñeiro en acústica / técnico afinador 
de pianos e vai dirixido ao alumnado, profesorado e familias en grupos 
de entre 12 e 20 persoas. Ten unha duración aproximada de 90 
minutos e é totalmente gratuito. 
 
 O taller “El Piano Hoy de Yamaha” é unha actividade formativa 
destinada a que todo o mundo relacionado có universo pianístico 
aprenda acerca do funcionamento, evolución e posibilidades do piano. 
Para isto, utilizaremos varios pianos, proporcionados por Yamaha, que 
virán ao noso centro exclusivamente para o taller para que os 
participantes os poidan coñecer, abrir e probar. 
 
 A través do taller aprenderemos como son os pianos por dentro, 
como funciona a súa mecánica e como evolucionou a súa 
construccción. Ademáis, coñeceremos as novas posibilidades e 
facilidades que permite a tecnoloxía aplicada ao plano acústico: 
Que vantaxes e inconvenientes ten estudar nun piano dixital? 
Que é o peso da tecla e de que depende? 
Que é o sistema Silent e que utilidades ten para casa?… 
 
 Alumnado e familias poderán coñecer dunha forma práctica, 
dinámica e participativa os diferentes pianos que existen hoxe en día 
e así estar informados dos aspectos máis relevantes do noso 
instrumento; aprendendo a cuidalo mellor, elexir o máis axeitado, 
saber valorar o máis importante de cada un, etc. 
 
  
 
 

 O alumnado pasa moito tempo co piano, e este condiciona 
moito a súa motivación e aprendizaxe. Por isto, é importante que tanto 
eles como as súas familias estén informados dos aspectos máis 
importantes do noso instrumento. O taller “El Piano Hoy” é unha 
ferramenta útil para coñecer todo o relativo ao piano e poder 
plantexar calquera dúbida aos expertos que virán a desenvolver os 
talleres (persoal de Yamaha Music Europe GmbH Iberica). 
 
 Por todo o dito, desde o Departamento de Piano animámosvos 
a participar e agradecemos de antemán a vosa colaboración. 
 

RECORTAR POLA LIÑA E ENTREGAR NA CONSERXERÍA  (antes do 
mércores 22 para organizar os grupos) 

 
_______________________________________, ten  interés en participar no taller 
que se vai a desenvolver no Conservatorio (marcar o horario escollido): 
 
MARTES       28     17:00 a 18:30  ___ 
 
MARTES       28     19:00 a 20:30  ___ 
 
MÉRCORES 29      11:00 a 12:30  ___ 
 
MÉRCORES 29      17:00 a 18:30  ___ 
  
MÉRCORES 29      19:00 a 20:30  ___ 
 
Deixar un teléfono ou email de contacto para organizar os 
grupos:__________________________________________ 
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