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2º CUADRIMESTRE

1.  DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA
CODIGO
MATERIA Composición e instrumentación aplicada
AREA DE COÑOCEMENTO Linguaxe e técnicas da música
TITULACIÓN Título Superior de Música
ESPECIALIDADE Pedagoxía
ITINERARIO Pedagoxía Xeral e da Linguaxe Musical
CURSO 4º
CUATRIMESTRE 2º
CRÉDITOS ECTS 3
CARÁCTER Obrigatoria específica
DEPARTAMENTO Pedagoxía
CENTRO Conservatorio Superior de Música da Coruña
XEFE DEPARTAMENTO Matilde Rubio Mur
DOCENTE Leticia Díaz Santana
TITORÍA Xoves de 10-11 h.
email leticiadiaz@edu.xunta.es
DESCRICIÓN DA MATERIA Coñecemento  das  técnicas  básicas  compositivas, 

instumentais  e sistemas de notación.  Coñecemento e 
asimilación dunha ampla gama de recursos creativos a 
través do traballo en distintos contextos artísticos con 
formacións  vocais  e  instrumentais  diversas. 
Desenvolvemento do pensamento creativo a través do 
coñecemento  e  a  práctica  de  diferentes  técnicas  e 
linguaxes  e  a  súa  aplicación  con fins  didácticos  ao 
linguaxe musical.

2. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS
T1  Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.
T2  Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala axeitadamente.
T8 Desenvolver razoada e críticamente ideas e argumentos. 
T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional. 
T14 Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables. 
T17 Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultura, a 
súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xe-rar valores significativos.
COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACIÓN
X1 Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido axeitadamente aptitudes para o recoñecemento, 
a comprensión e a memorización do material musical. 
X2 Mostrar aptitudes axeitadas para a lectura, improvisación, creación e recreación musical. 

1



X13  Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos na práctica interpretativa, 
creativa, de investigación ou pedagóxica. 
X15 Ter un amplo coñecemento das obras máis representativas da literatura histórica e analítica da música. 
X23  Valorar  a  creación  musical  como  a  acción  de  dar  forma  sonora  a  un  pensamento  estrutural  rico  e 
complexo. 
X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida profesional. 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE
EP3 Coñecer os elementos constitutivos da música mostrando un alto dominio en percepción auditiva, lectura, 
análise,  escritura,  improvisación e creación musical  e ser capaz de interrelacionar  todo iso para aplicalo e 
utilizalo adecuadamente no desenvolvemento da propia actividade.
EP4 Adquirir dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación e na condución de agrupacións vocais e 
instrumentais, como base para a improvisación creación e experimentación co propio instrumento, a voz e o 
corpo en situación concretas de ensino/aprendizaxe musical.

3. OBXECTIVOS DA MATERIA                                    Competencias relacionadas
1. Coñecer os diferentes elementos e procedementos constructivos tradicionais. T1,T2,T8,X1.X13,X15,E3 
2. Construir de forma axeitada acompañamentos pianísticos para exercicios de 
linguaxe musical e interpretar os mesmos no teclado, así como diversos tipos de 
estruturas harmónicas e formais. 

T8,T13,X2,X15,E3,E4 

3. Compoñer pezas tanto vocais coma instrumentais e poder aplicar as mesmas a 
didáctica do linguaxe musical. 

T1,T14,T17,X15,X24,E3,E4 

4. Obter coñecementos básicos das posibilidades técnicas e os recursos tímbricos 
dos diferentes instrumentos e aplicalos en composicións e instrumentacións. 

T1,T13,T17,X5,X23,X24, 
E4 

4. CONTIDOS
TEMAS Descritor Subtemas Sesións
1. Modalidade. 1.1. Harmonía modal. 

1.2. A canción popular. 
1.3. Harmonías non 
tradicionais. 
1.4. Outros tipos de 
escalas. Modos de 
transposi-ción limitada. 
Escalas sintéticas. 
1.5. Conxunto de clases de 
alturas. Contido 
interválico. 
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2. Cromatismo extendido. Atonalidade. Dodecafonismo. 
Serialismo. 

2.1 Tonalidad cromática. 
2.2 Series dodecafónicas. 
2.3 Análise de pezas 
dodecafónicas. 
2.4 Aproximación ao 
serialismo integral. 
2.5 Outras tendencias. 
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3. Composición de exercicicios e pezas. 3.1. Composición de 
leccións axeitadas a 
distintos niveis do linguaxe 
musical, empregando 
didácticamente diferentes 
técnicas e linguaxes. 
3.2 O acompañamento 
pianístico. 
3.3. Texto e música. 
3.4 O lied. 
3.5 Scherzo e minueto. O 
Rondó. 
3.6. Pequenas 
composicións para 
orquestra. 
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4. Instrumentación. 4.1 Os instrumentos de 
vento-metal. 
4.2 Os instrumentos de 
percusión. 
4.3 Realización de 
pequenas instrumentacións 
para orquestra. 
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                                                                                                              TOTAL SESIÓNS 16

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE
Horas T. 
presenciais

Horas T. non 
presenciais

Total horas 
T.

Actividades introdutorias 1 - 1
Exposición maxistral 5 - 5
Exposición práctico-teórica 7 - 7
Corrección de obras e exercicios 15 - 15
Planificación das composicións 3 - 3
Realización de exercicios e composición de 
obras 

- 40 40

Comentarios e audición de obras 3 7 10
Actividades complementarias - 2 2
Titorías: 
1. Individuais 
2. De grupo 

-
2 2

Actividades de avaliación: 
1. Probas 
2. Revisión de probas 

4

1
4
1

38 52 90 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACIÓN DOCENTE (METODOLOXÍA)
Actividades introdutorias Explicación  xeral  dos  contidos  da  materia  e  dos 

obxectivos que se pretenden acadar ao longo do curso 
citando as actividades a realizar nas sesións. Pequena 
avaliación inicial. 
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Exposición maxistral Inclúe  todos  os  aspectos  técnicos  relacionados  co 
conti-do  a  tratar:  estilo,  estructura,  linguaxe 
empregado, etc. con audición e análise de algunha ou 
algunhas obras ou fragmentos. 

Exposición práctico-teórica Posta en común ca realización dalgún breve exercicio 
que  contemple  os  aspectos  básicos  citados  na 
exposiciòn maxistral. Posible debate e intercambio de 
ideas. Aclaración de dúbidas. Proposta de exercicios a 
realizar. 

Planificación das composicións Tempo  adicado  aos  plantexamentos  estructurais, 
estilísticos etc. das composicións que debe realizar o 
alumno/a. 

Comentarios e audición de obras Proposta de audicións en relación os contidos a tratar. 
Sobre algunha destas audicións o alumno/a realizará, 
nunha breve exposición, o análise dos aspectos máis 
relevantes contidos na mesma. 

Actividades complementarias Tempo para preparación e ensaio das composicións e 
instrumentacións. Preparación de particellas. 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
7.1. Avaliación Ordinaria
FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIAS 

AVALIADAS
PONDERACIÓN

Entrega de exercicios, composicións e 
instrumentacións. 

T1,T2,T8,T13,T14,T17 
X1,X2.X13,X15,X23,X24 
E3,E4 

70% 

Proba cuatrimestral. T1,T2,T8,T13,T14,T17 
X1,X2,X13,X15,X23,X24 
E3,E4 

30% 

7.2. Avaliación Extraordinaria
 FERRAMENTA/ACTIVIDADE  COMPETENCIAS 

AVALIADAS
 PONDERACIÓN

Entrega  de  exercicios,  composicións  e 
instrumentacións. 

T1,T2,T8,T13,T14,T17 
X1,X2,X13,X15,X23,X24 
E3,E4 

50% 

Proba cuatrimestral. Composición dunha peza 
ou  fragmento  e  realización  dunha 
instrumentación sobre os contidos reflectidos 
nos contidos do cuatrimestre e proposto polo 
profesor.

T1,T2,T8,T13,T14,T17 
X1,X2,X13,X15,X23,X24 
E3,E4 

50% 

Evaluación  alternativa:  os  alumnos  que 
perdan o dereito a evaluación contínua serán 
avaliados da cordo ao exixido na avaliación 
extraordinaria.

Os alumnos deberán entregar todos os traballos realizados durante o cuatrimestre.
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8. BIBLIOGRAFÍA
1 Referencias básicas. 
• Fundamentos de la composición musical. A. Schönberg / Ed. Real Musical. 
• Historia de la composición musical. Clemens Kühn / Ed. Idea Música. 
• Modelos para estudiantes de composición. A. Shöenberg / Ed. Ricordi. 
• Tratado de la forma musical. Clemens Kühn / Ed. SpanPress. 
• Tratado de Composición musical. Joaquín Turina. Unión Musical Ediciones. 
• La orquesta contemporánea. A.Casella / Ed. Ricordi. 
• El estudio de la orquestación. S.Adler/ Ed. Idea música. 
• Formas musicales. Joaquín Zamacois. 

2 Referencias complementarias. 
• A History of Western Music vol. I e II/W.W. Norton. 
• Sistemas compositivos temperados en el siglo XX. Teresa Catalán / Ed. Institució Alfons el Magnànim – Impr. 
Piles. 
• Técnica de mi lenguaje musical. Olivier Messiaen / Ed. Alphonse Leduc. 
• Técnicas compositivas del s. XX. Gotzon Aulestia / Ed. Alpuerto. 
• Armonía. Walter Piston / Idea Books.
• Armonía del siglo XX. Vincent Persichetti / Ed. Real Musical. 
• Introducción a la música del s. XX. Ottó Károlyi / Ed. Alianza Editorial Música. 
• La música de Bela Bartók. Elliott Antokoletz / Idea Books. 
• Contrapunto creativo. Johannes Fornes, Jürgen Wilbrandt. 
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