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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 
CODIGO  (non cubrir) 
MATERIA Acordeón 
AREA DE 
COÑECEMENTO 

Instrumento 

TITULACIÓN Título Superior de Música 
ESPECIALIDADE(S) Interpretación 
ITINERARIO (S) Acordeón 
CURSO 4º CUADRIMESTRE  
CREDITOS ECTS 10 
CARACTER Materia obrigatoria específica 
DEPARTAMENTO Acordeón 
CENTRO CMUS Superior de A Coruña 
COORDINADOR/A Fernando Fraga Traba 
DOCENTE/S Nome e apelidos 

Fernando Fraga 
Traba 

Despacho e 
Horario Titorías 
Aula 2.10 
Xoves  13 a 14 h 

Telf./email/páxina 
web  
609831651 
ferlires@terra.com 

Nome e apelidos Despacho e 
Horario Titorías 

Telf./email/páxina 
web 

DESCRICIÓN DA 
MATERIA  

Interpretación dun concerto público con elaboración e 
defensa dun traballo académico que poderá versar sobre 
diversos aspectos do repertorio elixido, do seu instrumento, 
ou calquera outra temática relacionada coa especialidade e 
itinerario. 
 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

Aqueles que están implícitos na proba de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. COMPETENCIAS   
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 
T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora. 

 
T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala 

adecuadamente. 
 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do 
traballo que se realiza. 

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación. 

T5 Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu 
desenvolvemento profesional. 
 

T6 Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal. 
 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 
 

T14 Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e 
solucións viables. 
 

T15 Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito 
emprendedor no exercicio profesional. 
 

T16 Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara o 
patrimonio cultural e medioambiental. 
 

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. 
 

X5 Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as súas 
aplicacións na música preparándose para asimilar as novidades que se 
produzan nel. 

X6 Dominar un ou máis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu campo 
principal de actividade. 



 

 
X7 Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos na 

práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica. 
X8 Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de 

proxectos musicais participativos. 
X10 Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos 

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

práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica. 
 

X21 Crear e dar forma aos seus propios conceptos artísticos tendo desenvolvido a 
capacidade de expresarse a través deles a partir de técnicas e recursos 
asimilados. 
 

X25 Coñecer e ser capaz de utilizar metodoloxías de estudo e investigación que lle 
capaciten para o continuo desenvolvemento e innovación da súa actividade 
musical ao longo da súa carreira. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 
EI1 Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito 

adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.  
 

EI2 Construír unha idea interpretativa coherente e propia. 
 

EI3 Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de 
proxectos musicais participativos, desde o dúo ata os grandes conxuntos.  
 

EI4 Expresarse musicalmente co seu Instrumento/Voz de xeito fundamentado no 
coñecemento e dominio na técnica instrumental e corporal, así como nas 
características acústicas, organolóxicas e nas variantes estilísticas. 
 

EI5 Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con 
rigor.  
 

EI6 Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre a 
interpretación, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión 
da obra musical 

EI8 Asumir adecuadamente as diferentes funcións subordinadas, participativas ou 
de liderado que se poden dar nun proxecto musical colectivo.  
 

EI10 Coñecer as implicacións escénicas que leva a súa actividade profesional e ser 
capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4. CONTIDOS   
TEMAS Descritor 

Subtemas 
Sesións 

1. Selección do proxecto e elaboración do traballo que 
acompaña á interpretación. 

1.1.Lectura e 
proceso inicial 
de traballo. 
 

6 

2. Práctica de técnicas de autocontrol, relajación e 
visualización 

2.1Interpretación 
en público. 

4 

3. Selección dun repertorio adecuado para o concerto fin 
de estudos. Repertorio orixinal das escolas compositivas 
máis importantes. 

3.1.Resolución 
dos diferentes 
problemas 
técnicos e 
interpretativos 

6 

Total Sesións 16 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 
relacionadas 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras 
adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. 

E10,X19,T13 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións 
estilísticas de cada estilo. 

E1.E4,X11 

3. Seleccionar un repertorio adecuado para o concerto fin de estudos  
4. Elaborar un traballo académico sobre o repertorio a interpretar ou 
sobre calqueira outro tema relacionado coa especialidade. 

X8,X24,T1,T3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. PLANIFICACION DOCENTE 
 Horas T. 

presenciais 
Horas T. non 
presenciais 

Total 
horas T. 

Actividades introdutorias 1,5 0 1,5 
Exposición maxistral 5 0 0 
Exposición práctico-teórica 20 0 20 
Práctica individual 0 230 230 
Práctica colectiva 0 0 0 
Lectura guiada e comentario de fontes 5 0 5 
Taller 3 0 3 
Laboratorio 2 0 2 
Pescuda de información 5 5 10 
Seminarios 2 0 2 
Exposición e debate de traballos 9,5 0 9,5 
Actividades complementarias 5 3 8 
ETC...  13 0 13 
Titorías:  

1. Individuais 
2. De grupo 

 
2 
0 

 
0 
0 

 
2 
0 

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

 
3 
1  

 
0 
0 

 
3 
1 

 73 238 315 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 
Actividades introdutorias Realizar unha toma de contacto có alumno e coas 

posibilidades dentro da elección do programa a 
interpretar no curso. 

Exposición práctico-teórica Realizar un traballo pedagóxico na aula no que o 
papel do profesor é o de guía, propoñendo situacións 
e contextos que favorezan que os alumnos progresen 
e acaden un nivel de competencia axeitado. 

Práctica individual Estudar o programa do curso seguindo as directrices 
proporcionadas polo seu profesor. 

Actividades complementarias Participar nas audicións así como en outras 
actividades organizadas polo departamento de 
acordeón ou por outros departamentos. 



 
 

 
 
 
 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 
7.1. Avaliación Ordinaria 
FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 
PONDERACION 

Interpretar as obras do repertorio 
conxugando a expresividade e a 
fidelidade ó texto. Alomenos unha das 
obras será interpretada de memoria. A 
duración será de 45 como mínimo cun 
descanso opcional non computable que 
non supere os 15 minutos. 

E1,E4,X11 80% 

Elaborar un traballo académico sobre 
diversos aspectos do repertorio elexido 
ou sobre calquera temática relacionada 
coa especialidade. 
Deberá ter unha extensión mínima de 20 
páxinas, en tamaño DIN A-4 con letra 
Arial 12 puntos a dobre espazo.  
Dito traballo deberá conter un resumo da 
memoria xustificativa nun idioma 
estranxeiro. 
O alumno entregará o traballo na 
secretaría do centro alomenos con 15 
días de antelación sobre a data de exame. 
O tempo de exposisión do traballo será 
de 20 minutos como máximo. Haberá un 
tempo máximo de 10 minutos para que o 
tribunal realice preguntas ao alumno 
sobre o traballo presentado. 

E10,X19,T13 20% 

7.2. Avaliación  Alternativa e  Extraordinaria 
FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 
PONDERACION 

8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS 
1. Referencias básicas.  
- The Art of Bayan Playing. F. Lips 
- La fisarmonica da concerto ed il suo repertorio. P. Picchio. 
- Accordion Resurce manual. J. Maccerollo. 
- Accordion. W. Maurer. 
- L´accordéon_instrument_du_XXme_siècle. P. Gervasoni 
2. Referencias complementarias.  
- L´accordeon sa diversité sonore. T. Benetoux. 
-The ins and outs of accordion.T. Benetoux. 
- Acordeón para compositores. R. Llanos, I. Alberdi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. OBSERVACIONS 
 
. En caso de que xurdira a necesidade de modificar o programa de concerto do TFE, o 
alumno solicitarao por medio dunha instancia ao departamento, e unha vez revisada a 
petición resolverá o que proceda, informando directamente ao alumno por correo 
electrónico. O prazo para presentar esta modificación rematará  o 22 de decembro. 


