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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HARMONÍA E CONTRAPUNTO I EN INGLÉS 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO RD 631/2010)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

HARMONÍA E CONTRAPUNTO I EN INGLÉS

ESPECIALIDADES: Dirección, Interpretación, Pedagoxía ITINERARIOS: Todos agás Jazz

CARÁCTER: Formación básica TIPO DE CLASE: Colectiva

DEPARTAMENTO: Composición · Sección Bilingüe XEFE DE DPTO.: Manuel Varela

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA: 

Mª Paz Pita

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5

ECTS/CUAD. 2 2 2 2 Observacións: -

DOCENTES: NOME E APELIDOS EMAIL TITORÍA

Mª Paz Pita mpazpita@edu.xunta.es Venres, 10:30
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2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR: Adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Estudo do repertorio e 
do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da escoita, da memoria e da intelixencia musical. Práctica escrita e instrumental dos diferentes 
elementos e procedementos harmónicos e contrapuntísticos propios dos distintos períodos da historia da música. Aprendizaxe dunha lingua estranxeira 
a través dunha disciplina non lingüística.

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do remate dos estudos de grao profesional e un nivel de inglés propio do ensino obrigatorio.

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 resposten aos obxectivos do traballo que se realiza

T4 Empregar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación

T5 Comprender e empregar a lo menos unha lingua extranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional

COMPETENCIAS 
XERAIS:

X1 Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido adecuadamente aptitudes para o recoñecemento, 
comprensión e memorización do material musical

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

X8 Aplicar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle presenten no terreo do estudio persoal e 
na práctica musical colectiva

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

X11 Estar familiarizado cun repertorio amplo e actualizado, centrado na súa especialidade pero aberto a outras tradicións. 
Recoñecer os rasgos estilísticos que caracterizan dito repertorio e poder describilos de forma clara e completa

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

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

X22 Dispoñer de recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar pezas musicais así como improvisar en 
distintos contextos a partir do coñecemento de estilos, formatos, técnicas tendencias e linguaxes diversos

X23 Valorar a creación musical como a acción de dar forma sonora a un pensamento estrutural rico e complexo

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS:

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

EI7 Desenvolver aptitudes para a lectura e improvisación sobre o material musical

EP1 Comprender e explicar os fundamentos en pedagoxía musical contemporánea,  
tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación, e saber fundamentar neles a reflexión crítica da 
actuación educativa musical propia e allea. 

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 esto para aplicalo e empregalo 
adecuadamente no desenvolvemento da propia actividade

Ver a lista e descrición de competencias no Real Decreto 631/2010 do 14 de maio anexo I
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3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS

Coñecer os principios técnicos e estilísticos da música do barroco, representados nos seus 
principais compositores/escolas/estilos.

T1, T2, T4, T5 
X1, X8, X11, X13, X15, X22, X23 
EI6, EI7, EP1, EP3

Aplicar os coñecementos teóricos na práctica, a través da realización de exercicios de estilo T1, T2, T3 
X2, X8, X11, X13, X21, X22 
EI7, EP3

Sintetizar as principais características técnicas e estilísticas dunha obra e argumentar a súa 
relación coa propia actividade creativa

T2, T3, T4, T5 
X1, X8, X10, X11, X13, X15, X21, 
X22, X23 
EI6, EP1, EP3

 Emprego do inglés no contexto propio dunha clase de harmonía: vocabulario específico, 
expresións propias da linguaxe académica, práctica de comprensión e expresión orais e 
escritas, etc.

T5 
X8, X10, X21 
EI6

4. CONTIDOS

TEMAS DESCRITOR DE SUBTEMAS SESIÓNS

1. 
O contrapunto harmónico: 
O Coral

Coral figurado (vocal) no estilo de Bach: 
características da melodía, recursos harmónicos, cadencias, textura, 
notas de adorno, paralelismos e conducción de voces

8

2. 
Contrapunto tonal simple

2.1. O contrapunto a dúas partes: Especies
82.2. O contrapunto a máis de dúas partes: Especies e mezcla 

TOTAL SESIÓNS: 16
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5. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍA

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 
PRESENCIAIS

HORAS NON 
PRESENCIAIS

TOTAL 
HORAS

Clase maxistral 
Exposición do tema que se vai traballar con explicación de conceptos teóricos e mostra de 
exemplos prácticos: análise e audición de exercicios xa realizados, realización na aula ou 
obras que sirvan de exemplo, segundo o caso.

4 0 4

Análise de exemplos 
Análise e audición de obras do estilo do que deberán realizar os estudantes de cara a 
sintetizar as súas principais características técnicas e estilísticas.

3 3 6

Práctica individual 
Realización por parte do alumnado de exercicios prácticos do tema en cuestión cun nivel 
de dificultade progresivo.

15 25 40

Corrección individual 
Corrección individual da práctica individual. 3 0 3

Práctica/corrección colectiva 
Debate sobre a realización de determinados exercicios prácticos ou corrección colectiva 
de certos exercicios realizados individualmente (análises, etc.). Na pizarra e piano ou 
proxector con audición.

4 0 4

Actividades de avaliación: 
Proba final 3 0 3

TOTAL HORAS: 60
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6. AVALIACIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA 

6.1.1  AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA)

Práctica semanal 
• Avaliación continua da práctica 

individual (presencial e non 
presencial) e da participación nas 
actividades colectivas. 

• Avaliación do caderno de exercicios 
entregado (copia) ao remate do 
cuadrimestre.

• Calidade, cantidade e presentación dos traballos 
realizados e entregados. 

• Correspondencia entre os traballos realizados na 
casa e na aula. 

• Evolución ao longo do cuadrimestre. 
• Asistencia, puntualidade e actitude na aula 

(corrección e productividade) 
• Participación constructiva nas actividades colectivas. 
• Capacidade comunicativa en inglés no contexto 

propio dunha clase de harmonía: vocabulario 
específico, expresións propias da linguaxe 
académica, comprensión e expresión orais e escritas, 
etc.

Todas

60%

Exames de aula 
Probas prácticas de cada tema 
realizadas periódicamente na aula ao 
longo do cuadrimestre, sen data 
previamente anunciada.

Calidade (correcta aplicación de conceptos técnicos 
estudiados, creatividade e musicalidade) e presentación 
do traballo realizado.

Todas

40%

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO) 

Exame final 
Proba teórico-práctica de 3 horas de 
duración máxima, que consta das 
seguintes partes: 
• realización dun exercicio práctico 

similar aos realizados ao longo do 
cuadrimestre e defensa en inglés 

• pequeno test con preguntas sobre 
os conceptos estudiados (en inglés)

• Calidade (correcta aplicación de conceptos técnicos 
estudiados, creatividade e musicalidade) e 
presentación do traballo práctico. 

• Corrección nas respostas do test. 
• Capacidade comunicativa en inglés no contexto 

propio dunha clase de harmonía: vocabulario 
específico, expresións propias da linguaxe 
académica, comprensión e expresión orais.

Todas

100%

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA (PERDA AVALIACIÓN CONTINUA)

Exame final 
Proba teórico-práctica de 3 horas de 
duración máxima, que consta das 
seguintes partes: 
• realización dun exercicio práctico 

similar aos realizados ao longo do 
cuadrimestre e defensa en inglés 

• pequeno test con preguntas sobre 
os conceptos estudiados (en inglés)

• Calidade (correcta aplicación de conceptos técnicos 
estudiados, creatividade e musicalidade) e 
presentación do traballo práctico. 

• Corrección nas respostas do test. 
• Capacidade comunicativa en inglés no contexto 

propio dunha clase de harmonía: vocabulario 
específico, expresións propias da linguaxe 
académica, comprensión e expresión orais.

Todas

100%

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Exame final 
Proba teórico-práctica de 3 horas de 
duración máxima, que consta das 
seguintes partes: 
• realización dun exercicio práctico 

similar aos realizados ao longo do 
cuadrimestre e defensa en inglés 

• pequeno test con preguntas sobre 
os conceptos estudiados (en inglés)

• Calidade (correcta aplicación de conceptos técnicos 
estudiados, creatividade e musicalidade) e 
presentación do traballo práctico. 

• Corrección nas respostas do test. 
• Capacidade comunicativa en inglés no contexto 

propio dunha clase de harmonía: vocabulario 
específico, expresións propias da linguaxe 
académica, comprensión e expresión orais.

Todas

100%
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7. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS

Bibliografía 
BOYD, M. Bach: Chorale harmonization and instrumental counterpoint. Kahn & Averill. 2009 
DE LA MOTTE, D.: The study of harmony. William C Brown. 1991 
DESPORTES, Y. e BERNAUD, A.: Manual práctico para el reconocimiento de los estilos desde Bach a Ravel. Real Musical. 2000 
SCHÖNBERG, A.: Preliminary exercises in counterpoint. Faber & Faber. 1970 

Outros materiais 
Todos os materiais precisos para cursar esta disciplina (exercicios, exemplos, audicións, teoría, etc.), así como os documentos 
relativos a ela (programacións, convocatorias, cualificacións, etc.) están disponibles na aula virtual http://www.edu.xunta.es/centros/
cmuscoruna/aulavirtual/ , da que se envían datos de acceso a cada estudante a inicio de curso.
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