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REPENTIZACIÓN E TRANSPOSICIÓN III  
  

  

  

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA  

CODIGO    

MATERIA  Repentización e transposición III  

AREA DE  

COÑECEMENTO  

Instrumento ou voz  

TITULACIÓN  Título Superior de Música  

ESPECIALIDADE(S)  Interpretación  

ITINERARIO  Guitarra  

CURSO  2º  CUATRIMESTRE  III  

CREDITOS ECTS  3  

CARACTER  OBRIGATORIA  

DEPARTAMENTO  GUITARRA  

CENTRO  Conservatorio Superior de Música de A Coruña  

COORDINADOR/A  Rodolfo García  

DOCENTE 
TITORIA  

e-mail  

Rodolfo 

García  
Venres de 9.00 a  
10.00  

rodolfo.garciaalonso@gmail.com  

DESCRICIÓN DA 

MATERIA  
Desenvolvemento da capacidade de lectura a vista con guitarra 

nas diferentes posicións e ámbitos do mastro. Transposición na 

guitarra. Desenvolvemento  da comprensión dos elementos e 

procedementos construtivos (estruturas harmónicas básicas, 

procesos formais etc) a través dun repertorio axeitado.  

COÑECEMENTOS 

PREVIOS  
Os correspondentes a repentización e transposición I e II  

  

  

  

  

2. COMPETENCIAS  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS  

T1  Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.  

T3  Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do 

traballo que se realiza.  

T6  Realizar autocrítica ata o propio desempeño profesional e interpersonal.  

T7  Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en 

equipo.  

T13  Buscar a excelencia e a calidade na sú actividade profesional.  

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION  



X2  Mostrar  aptitudes  adecuadas  para  a  lectura,  improvisación,  creación  e 

recreación musical.  

X3  Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos musicais.  

  

X6  Dominar un ou máis instrumentos musicais  nun nivel adecuado ao seu eido 

principal de actividade.  

X7  Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de 

proxectos musicais participativos.  

X8  Aplicar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle 

presenten no terreno do estudo persoal e na  práctica musical colectiva.  

X13  Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos na 

práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica.  

X19  Coñecer as  implicacións pedagóxicas e  educativas da  música en distintos 

niveis.  

X22  Dispoñer de recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar 

pezas  musicais  así  como  improvisar  en  distintos  contextos  a  partires  do 

coñecemento de estilos, formatos, técnicas, tendencias e linguaxes diversas.  

X24  Desenrolar   capacidades   para   a   autoformación   ao   longo   da   súa   vida 

profesional.  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE  

E2  
 Construír unha idea interpretativa coherente e propia.  

E3  Demostrar   capacidade   para   interactuar   musicalmente  en  todo   tipo   de 

proxectos musicais participativos, desde o dúo ata os grandes conxuntos.  

E4  Expresarse  musicalmente  co  seu  instrumento  de  xeito  fundamentado  no 

coñecemento  e dominio  da técnica  instrumental e corporal,  así como  nas 

características acústicas, organolóxicas e nas variantes estilísticas.  

E7  Desenvolver aptitudes para a lectura e improvisación sobre o material musical.  

E9  Coñecer  os  procesos  e  recursos  propios  do  traballo  orquestral  e  doutros 

conxuntos dominando adecuadamente a lectura a primeira vista, mostrando 

flexibilidade ante as indicacións do director e capacidade de integración no 

grupo.  

  

  

3. OBXECTIVOS DA MATERIA  Competencias relacionadas  

1.-Leer a primeira vista con soltura 

en todas as tonalidades do 

repertorio.  

T1, T3, T6,T7, T13, X2, X3, X6, X7, X8,  

  X13, X19, X22, X24, E2, E3, E4, E7, E9  

2.-Adquirir  un  coñecemento   do 

diapasón que facilite a leitura do 

repertorio.  

T1, T3, T6,T7, T13, X2, X3, X6, X7, X8,  

  X13, X19, X22, X24, E2, E3, E4, E7, E9  

3.-Transposición de obras a 

diferentes  tonalidades  adaptando 

as obras a o instrumento.  

T1, T3, T6,T7, T13, X2, X3, X6, X7, X8,  

  X13, X19, X22, X24, E2, E3, E4, E7, E9  



4.-Recoñecer        a        estructura  

harmónica e motívica dunha obra 

ou fragmento segundo se toca a 

primeira vista ou tras unha lectura 

rápida sen instrumento.  

T. X1, X2, X4 , X8, X13, X17, ,  

  X23, X24, EC2, EC3, EI.1, EI.2, EI.3,  

EI4, EI.5, EI.7, EI.9, EP3  

5.-Valorar  a  importancia  dunha 
análise previa sobre os elementos  
constitutivos e dificultades técnicas  

do   fragmento  ou  obra  

T X1, X4, X7, X8, X13, X21, X23,  

 X24,EC2, EC3, EI.1, EI.2, EI3. EI.4,  

para ler ou transportar.  EI.5, EI.7, EI9, EP3  

  

  

4. CONTIDOS    

TEMAS  Descritor Subtemas  Sesións  

1.- Repentización  1.1 Estructura armónica-melódica da 

guitarra.  

1.2 Lectura de melodías en tódalas 
tonalidades.  
1.3 Acordes.  

1.4 Lecturas polifónicas.  
1.5. Introducción ao baixo contínuo.  

Todas  

2.- Transposición  2.1 Transposición de melodías.  
2.2 Transposición de acompañamentos.  

Todas  

 Total Sesións  16  

  

  

   
5. PLANIFICACION DOCENTE     

  Horas T. 

presenciais  

Horas T. non 

presenciais  

Total 

horas T.  

Clases individuais  16    16  

Práctica individual    73    73  

Proba de aula  1      1  

TOTAL  17  73  90  

(3 ETCS)  

  

 

  
6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA)  

Clases individuais  16 clases co profesor da materia para traballar 

os contidos do cuadrimestre de una duración 

de  1 h  

Práctica individual  Preparación das clases individuais por parte do 

/a alumno/a.  

Proba de aula  Unha sesión de avaliación no que o profesor 

valorará os obxectivos acadados no 

cuadrimestre.  



  

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION   

7.1. Avaliación Ordinaria   

FERRAMENTA/ACTIVIDADE  COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s)  
PONDERACION  

Asistencia a clase  T1   25%  

Evaluación contínua  T3, T6,T7, T13, X2,  
X3, X6, X7, X8,  
X13, X19, X22,  
X24, E2, E3, E4, E7,  

E9  

40%  

Proba de aula  T3, X2, X3, X6, X22 

E2, E4, E7.  

35%  

7.2. Avaliación Extraordinaria/Alternativa   

FERRAMENTA/ACTIVIDADE  COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s)  
PONDERACION  

Lectura a primeira vista de fragmentos 

musicais polifónicos en diversas 

tonalidades e claves. Transposición de un 

fragmento polifónico a dous tonalidades 

distintas  

     
  

Todas  

  

  
  

100%  

  

  

  

8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS  

Os materiais para o desenvolvemento da materia será proporcionado polo profesor en 

cada unha das sesión ou en su defecto no horario de titoría.  

  

 

  

  

9. OBSERVACIONS  

Debido ao carácter progresivo da disciplina e tendo en conta as individualidades dos 

alumnos e alumnas (físicas, técnicas e musicais), o repertorio a traballar será 

individualizado. Non hai diferencia entre as sesions por ese mesmo carácter progresivo 

tentando desenrrolar os contidos en todalás sesions.  

 


