
	  

	  
	  

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA 
DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO 

CUARTO CURSO, SÉPTIMO CUADRIMESTRE 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA, 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA. 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 
CODIGO   

MATERIA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO 

AREA DE 
COÑECEMENTO 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIA 

TITULACIÓN TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

ESPECIALIDADE(S) INTERPRETACIÓN 

ITINERARIO (S) PIANO 

CURSO 4º CUADRIMESTRE 7º 

CREDITOS ECTS 3 

CARACTER MATERIA OBRIGATORIA ESPECÍFICA 

DEPARTAMENTO PIANO 

CENTRO CMUS SUPERIOR DE A CORUÑA 

COORDINADOR/A PABLO DIAGO BUSTO 

NOME TITORÍA EMAIL DOCENTE/S 

PABLO DIAGO BUSTO Mércores 13-14 h pablodiago@edu.xunta.es  

DESCRICIÓN DA 
MATERIA  

Aprendizaxe e práctica dos diversos elementos que forman os criterios 
interpretativos das diferentes épocas, estilos e autores, atendendo tanto 
a aspectos técnicos do instrumento como compositivos ou estéticos en 
relación co repertorio pianístico. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

Aqueles que están implícitos ao finalizar o terceiro curso de grao 
superior 



	  

	  
	  

 

2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente 

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación 

T8 
 

Desenvolver razoada e críticamente ideas e argumentos 
 

T12 
Adaptarse, en condicións de competitividade aos cambios culturais, sociais e artísticos 
e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas 
de formación continuada 

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 
X3 Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos musicais 

X10 
Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos musicais 
diversos 

X12 
Acreditar un coñecemento suficiente do feito musical e a súa relación coa evolución 
dos valores estéticos, artísticos e culturais 

X14 
Coñecer o desenvolvemento histórico da música nas súas diferentes tradicións, desde 
unha perspectiva crítica que sitúe o desenvolvemento da arte musical nun contexto 
social e cultural 

X15 
Ter un amplo coñecemento das obras máis representativas da literatura histórica e 
analítica da música 

X17 
Estar familiarizados cos diferentes estilos e prácticas musicais que lle permitan 
entender, nun contexto musical máis amplo, o seu propio campo de actividade e 
enriquecelo 

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 

EI4 
 

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

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 



	  

	  
	  

 

 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 
relacionadas 

Coñecer os criterios interpretativos das diferentes épocas, estilos e 
autores e a súa evolución estilística en relación co repertorio 
pianístico 

T2, T4, T8, T12, X3, X10, 
X12, X14, X15, X17, X25, 
EI1, EI6 

Comprender e practicar os aspectos técnicos do instrumento en 
relación cos procedementos estéticos, estilísticos e compositivos 
propios das diferentes épocas 

T2, T8, X10, X12, X15, X17, 
EI1, EI4, EI6 

4. CONTIDOS  

TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Evolución histórica do piano 
e da técnica pianística 
 

1.1 Evolución das distintas escolas pianísticas 
e sistemas pedagóxicos dende o Barroco ata os 
nosos días 

2 

2. Evolución estilística do 
repertorio do clavicémbalo, o 
clavicordio e o fortepiano ao 
longo do século XVIII 
 

2.1 Barroco tardío e transición ao Clasicismo; 
contexto histórico e evolución estilística 
2.2 Características técnicas e estilísticas do 
período de transición ao Clasicismo 

2 
 

3. O Clasicismo; contexto e 
evolución do estilo e a escritura 
instrumental 
 

3.1 Características da técnica e interpretación 
pianística do repertorio clásico 

2 

4. Transición ao Romanticismo; 
evolución estilística e da 
escritura instrumental 

4.1  Características da técnica e interpretación 
do repertorio pianístico desta época 

2 

5. O Romanticismo; contexto e 
evolución do estilo e da escritura 
instrumental 

5.1 Evolución estilística do repertorio 
pianístico ao longo do século XIX. 
Características da técnica e da interpretación 
pianística do repertorio romántico 

2 



	  

	  
	  

	  

	  

6. O Nacionalismo Musical en 
Europa; contexto histórico e 
características da escritura e do 
estilo instrumental 

6.1 O Nacionalismo Musical en España. 
Características da interpretación pianística do 
repertorio 

2 

7. Finais do século XIX; a 
Escola Francesa e o 
Impresionismo 

7.1 Características da técnica e interpretación 
pianística do repertorio impresionista 

2 

8. Evolución estilística e 
interpretativa ao longo do 
século XX 

8.1 Características do estilo e da escritura 
instrumental dos chamados “compositores 
neoclásicos” 
8.2 A “Moderna Escola de Viena”. Evolución 
estilística, da escritura instrumental e novos 
recursos compositivos, formais e de notación 
8.3 Evolución do estilo e da escritura 
instrumental do repertorio pianístico durante a 
segunda metade do século XX 
8.4 O Piano Contemporáneo en España; 
“Xeración do 51”. Compositores e 
características estilísticas do repertorio 
pianístico 

2 

Total Sesións 16 



	  

	  
	  

	  

	  

	  

5. PLANIFICACION DOCENTE 

TIPO DE ACTIVIDADE 
Horas T. 
presenciais 

Horas T. non 
presenciais 

Total horas 
T. 

Actividade introdutoria 1 _ 1 

Clases teórico-prácticas 16 _ 16 
Estudo individual _ 70 70 

Actividades de avaliación 3 _ 3 
Total Horas 20 70 90 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 
Actividade introdutoria 
 

Consistirá nunha introdución á materia cunha serie de consideracións 
acerca dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

Clases teórico-prácticas 
 

As clases articúlanse arredor da práctica e comprensión dos diversos 
elementos que forman os criterios interpretativos das distintas épocas, 
estilos e autores 

Estudo individual 
Neste apartado contémplase o tempo adicado polo alumno para a 
preparación da clase semanal e para a preparación das distintas 
actividades 

Actividades de avaliación 
 

Dous traballos e a exposición oral dos mesmos, referidos a diferentes 
épocas e estilos a decidir o longo do cuadrimestre. 
Proba escrita, en relación coas épocas e estilos traballados, na que os 
alumnos deberán demostrar unha suficiente comprensión e asimilación 
dos obxectivos propios da materia. 



	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE 
COMPETENCIA(s) 
AVALIADA(s) PONDERACION 

Seguimento diario: asistencia a clase, 
participación e compromiso co traballo 
individual 
 

T2, T4, T8, T12, X3, 
X10, X12, X14, X15, 
X17, X25, EI1, EI4, EI6 

30 % 

Proba escrita 
Exposición traballo 1 
Exposición traballo 2 

T8, X10, X12, X14, 
X15, X17, EI6 

30% 
20% 
20% 

7.2. Avaliación Alternativa 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 
AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Proba escrita 
T2, T8, T12, X3, X10, 
X12, X14, X15, X17, 
X25, EI6 

100% 

7.3. Avaliación Extraordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 
AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Proba escrita 
T2, T8, T12, X3, X10, 
X12, X14, X15, X17, 
X25, EI6 

100% 



	  

	  
	  

	  

	  

9. OBSERVACIÓNS 

Alumnos con pérdida de avaliación continua: Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, 
realizarán unha proba teórica para a superación do cuadrimestre   

	  

	  

8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS 

1 Referencias básicas.  
! Piero Rattalino: Historia del Piano, Idea Books, Barcelona, 2005 
! J. La Rue: Análisis del Estilo Musical, Labor, Barcelona, 1989 
! L. Chiantore: Historia de la Técnica Pianística, Alianza Música, Madrid, 2001 

2. Referencias complementarias.  
2.1 Referencias web: 

! www.entre88teclas.es 
! www.educacionmusical.es 


