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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  

MATERIA Música Latina 
AREA DE 
COÑECEMENTO Optativa 

TITULACIÓN Título Superior en Música 

ESPECIALIDADE(S) Interpretación 

ITINERARIO (S) Jazz 

CURSO 1º 1º  CUATRIMESTRE 

CREDITOS ECTS 4 

CARACTER Materia obrigatoria específica 

DEPARTAMENTO Jazz 

CENTRO Conservatorio Superior de Música de La Coruña 

COORDINADOR/A Hansel Luis Diez 

DOCENTE/S Nome e apelidos: 
Hansel Luis Diez 

Horario Titorías: 
Martes de  

15:00 a 16:00 

Telf./email: 
661 726 745 

hanselluis@yahoo.es 

DESCRICIÓN DA 
MATERIA  

   A música latina é a fiel expresión da tradición europea, 
fundamentalmente española e portuguesa, fusionada coa 
tradición africana, proveniente dos escravos, e a tradición 
dalgúns pobos indígenas que sobreviviron á colonización. O 
resultado desta fusión foi a creación de innumerables estilos 
e xéneros que hoxe en día teñen un papel predominante nos 
ritmos populares de todo o mundo e que se engloban dentro 
do complexo da música latina. A súa forza rítmica dotou a 
está música dun factor de fusión con outras músicas étnicas 
e un forte carácter bailable. 
 Coñecer as súas orixes, os seus xéneros, estilos, principais 
interpretes e compositores; así como os elementos 
interpretativos, é fundamental para abordar o panorama 
musical moderno. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

 
 

Se lle pide ao alumno fundamentalmente: 
- Un adecuado nivel de lectura, de comprensión e de 
expresión oral e escrita. 
- Un adecuado nivel de coñecementos sobre Historia Xeral e 
Historia da Música. 
- Un coñecemento dos diversos estilos e períodos da historia 
da música occidental. 
- Diferenciación de estilos na escoita de audicións. 
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2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

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

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente. 

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación. 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

T9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinais e en contextos culturais diversos. 

T10 Liderar e xestionar grupos de traballo. 

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 espíritu 
emprendedor no exercicio profesional . 

 
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 xerar 
valores significativos.  

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X1 Coñecer os principios teóricos da música e desenvolver adecuadamente aptitudes 
para o recoñecemento, a comprensión e a memorización do material musical. 

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 trazos estilísticos que 
caracterizan a devandito repertorio e poder describilos de forma clara e completa. 

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.  
 
X16 

Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a práctica 
musical, con especial atención á súa contorna máis inmediata pero con atención á 
súa dimensión global.  
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X17 Estar familiarizado cos diferentes estilos e prácticas musicais que lle permitan 

entender, nun contexto cultural máis amplo, o seu propio campo de actividade e 
enriquecelo.  

X18 Comunicar de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade 
profesional a persoas especializadas, con uso adecuado do vocabulario técnico e 
xeral.  

X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida profesional.  

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. 

 
 
X26 

Ser capaz de vincular a propia actividade musical a outras disciplinas do 
pensamento científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas 
musicais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha 
dimensión multidisciplinar.  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DA ESPECIALIDADE 

EI 1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera 
adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 

EI 2 Construir unha idea interpretativa coherente e propia. 

EI 3 Amosar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de proxectos musicais 
participativos, dende o dúo ate os grandes conxuntos. 

EI 5 Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con rigor. 

EI 6 
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, 
así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra 
musical. 
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3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 
relacionadas 

1. Coñecer os fundamentos histórico - estéticos da música 
latina. 

T17, X1, X10, X11, X15, X26  
EI 1, EI 6  

2. Coñecer os fundamentos estéticos e estilísticos dos 
principais compositores e intérpretes. 

T2, T8, T17 , X10, X11, X12, 
X14, X15, X16, X17,X18,X26	 

3.  Adquirir o dominio dos diferentes xeneros desta música. 
 

X11, X12, X14, X15, X16, X17, 
X18, X26 , EI 1, EI 2, EI 5, EI 6 

4. Desenvolver os elementos formais do fraseo, rítmo e 
harmonía da interpretación en conxuntos dos xeneros máis 
representativos desta música. 

T15, T17, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26, EI 1, EI 2, 
EI 5 

5.  Adquirir a linguaxe propia do estilo na improvisación. 
 

T15, T17, X11, X12, X14, 
X15,  X16, X17, X18, X26, EI 
1, EI 2, EI 5 

 

6. Linguaxe corporal na ejecución e práctica de los bailes 
máis representativos desta música. 

T8, T15, T17  
X14, X15, X16, X17, X18, X26,   
EI 1, EI 2, EI 5 

7. Coñecer e entender o lenguaxe, as técnicas improvisatorias 
e compositivas empregadas na música dos períodos tratados, 
como base da apreciación estética da mesma. 

T1, T2, T3, T4, T8, T15, T17  
X10, X11, X12, X14, X15, X16, 
X17, X18, X26  
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4. CONTIDOS   

TEMAS Descritor de subtemas Sesións 

1. Historia e 
evolución da Música 

Latina 

1.1 Os xéneros da música cubana.  

1.2 A bossa Nova e a Samba. 

1.3 O latin Jazz. 

2 

2. Audicións 

2.1 Audicións dos principales interpretes e das máis 

relevantes audicións dos principais xéneros da música 

latina 

2.2 Características estético-musicales das obras 

2.3 Principais figuras. 

3 

3. Instrumentos de 
percusión latina 

3.1 Coñocer os principais instrumentos. 

3.2 Desenvolvemento práctico dos patrones básicos 

nestes instrumentos 
3 

4. Linguaxe corporal 

4.1 Exercicios de coordinación rítmica-corporal 

4.2 Pasos de bailes populares 

4.3 Movemento corporal durante a ejecución 
1 

5. Patrons do 
contrabaixo e do 

piano 

5.1 Tumbaos de piano. 

5.2 Patróns de acompañamento no contrabaixo 2 

6. Interpretación e 
improvisación latina 

6.1  Elementos formais do fraseo,  rítmo e harmonía. 

6.2 Patróns melódicos básicos 

6.3 Melodías populares latinas. 

6.4 Interpretación en conxunto. 

6.5 Celulas básicas para a improvisación. 

5 

Total Sesións    16 
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5. PLANIFICACION DOCENTE 
 Horas T. 

presenciais 
Horas T. non 
presenciais 

Total 
horas 

Exposición maxistral 3  3 

Exposición / explicación teórica 3  3 

Exposición / exemplificación práctica 2  2 

Práctica colectiva 12 10 22 

Práctica individual 5 78 83 

Comentario de audicións 4  4 

Actividades de 
avaliación 

1. Proba 2  2 

2. Revisión 1  1 

 Total 32 88 120 

  6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE 

Exposición  
maxistral 

 

A introdución dos temas (presentación xeral do contexto 
histórico, social e artístico) estarán a cargo do docente, que 
utilizará medios audiovisuais. 

Exposición / 
explicación teórica 

Exposición e/ou análise do tema ou exercicio nun discurso explicativo 
do profesor que abarca os aspectos máis relevantes. Permite 
cuestións  por parte do alumnado para aclarar, afondar  e matizar 
diferentes aspectos. Pode incluír citacións de fontes escritas. 

Exposición / 
exemplificación 

práctica 
Exposición/ exemplificación do exercicio, estudo, tema ou solo por 
parte do profesor ou cunha audición. 

Práctica individual 
Posta en práctica, estudo, aprendizaxe, afondar, ampliar, consolidar, 
variar os contidos acadados en clase coa  práctica individual non 
presencial, e execución de traballos (arranxo, audición, transcrición) 
en horario non presencial. 

Práctica colectiva Ensaio conxunto segundo as indicacións do profesor dentro do 
horario presencial. 

Comentario de 
audicións 

Consistirá en realizar un análise hitórico-estilístico dunha obra 
a partires de gravacións sonoras escollidas para tal efecto. 
Tratarase de aplicar coñecementos teóricos sobre formas, 
estilos e xéneros á correspondente grabación. 
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7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1.1 Avaliación Ordinaria 

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

                  Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

100% 

7.1.2. Avaliación Ordinaria (Adianto de convocatoria-exame decembro) 

                Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

100% 

7.1.3. Avaliación Alternativa (perda avaliación continua)   
           Con 4 faltas de asistencia a clase @ alumn@ perde a avaliación continua 

Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

70% 

 Proba teórica escrita 
 - Preguntas sobre comentarios de textos e 
sobre os contidos do cuatrimestre. 
- Comentarios de audicións. 

X1, X10, X11, X12, 
X14, X15, X16, X17, 
X18, X24, X25, X26 

30% 

7.2. Convocatoria Extraordinaria 

Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

70% 

 Proba teórica escrita 
 - Preguntas sobre comentarios de textos e 
sobre os contidos do cuatrimestre. 
- Comentarios de audicións. 

X1, X10, X11, X12, 
X14, X15, X16, X17, 
X18, X24, X25, X26 

30% 
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8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS 
 
     1. Referencias básicas: 
 

- Jazz Latino      Isabelle Leymarie 

- Del Areíto y Otros Sones    Martha Ezquenazi Pérez 

- Afro - Cuban Keyboard Grooves   M. Patiño - J. Moreno 

- Jamey Aebersold (Latin Jazz)   Jamey Aebersold 

- Salsa, Further in Afro Cuban Music   Carlos Campos 

 

2. Referencias complementarias: 

 Audicións de Dizzy Gillespie, Irakere, Mario Bauzá, Paquito D'Rivera, A. C. Jobim, 

etc.. 

 

 
 
 

9. OBSERVACIONS 

 

      RECURSOS MATERIAIS: 

- Ordenador. 

- Instrumentos de percusión latina. 

- Un piano 

- Unha mesa para o profesor. 

- Un equipo de audio. 

- Disposición de dispositivos USB para uso con ordenadores. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  
MATERIA Música Latina 
AREA DE 
COÑECEMENTO Optativa 

TITULACIÓN Título Superior en Música 
ESPECIALIDADE(S) Interpretación 
ITINERARIO (S) Jazz 
CURSO 1º 2º  CUATRIMESTRE 
CREDITOS ECTS 4 
CARACTER Materia obrigatoria específica 
DEPARTAMENTO Jazz 
CENTRO Conservatorio Superior de Música de La Coruña 
COORDINADOR/A Hansel Luis Diez 

DOCENTE/S Nome e apelidos: 
Hansel Luis Diez 

Horario Titorías: 
Martes de  

15:00 a 16:00 

Telf./email: 
661 726 745 

hanselluis@yahoo.es 

DESCRICIÓN DA 
MATERIA  

   A música latina é a fiel expresión da tradición europea, 
fundamentalmente española e portuguesa, fusionada coa 
tradición africana, proveniente dos escravos, e a tradición 
dalgúns pobos indígenas que sobreviviron á colonización. O 
resultado desta fusión foi a creación de innumerables estilos e 
xéneros que hoxe en día teñen un papel predominante nos 
ritmos populares de todo o mundo e que se engloban dentro do 
complexo da música latina. A súa forza rítmica dotou a está 
música dun factor de fusión con outras músicas étnicas e un 
forte carácter bailable. 

    Coñecer as súas orixes, os seus xéneros, estilos, principais 
interpretes e compositores; así como os elementos 
interpretativos, é fundamental para abordar o panorama 
musical moderno. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

 
 

Se lle pide ao alumno fundamentalmente: 
-Un adecuado nivel de lectura, de comprensión e de expresión  
oral e escrita. 
-Un adecuado nivel de coñecementos sobre Historia Xeral e 
Historia da Música. 
- Un coñecemento dos diversos estilos e períodos da historia 
da música occidental. 
- Diferenciación de estilos na escoita de audicións. 
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2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

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

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente. 

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación. 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

T9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinais e en contextos culturais diversos. 

T10 Liderar e xestionar grupos de traballo. 

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 espíritu 
emprendedor no exercicio profesional . 

 
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 xerar 
valores significativos.  

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X1 Coñecer os principios teóricos da música e desenvolver adecuadamente aptitudes 
para o recoñecemento, a comprensión e a memorización do material musical. 

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 trazos estilísticos que 
caracterizan a devandito repertorio e poder describilos de forma clara e completa. 

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.  

 
X16 Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a práctica 

musical, con especial atención á súa contorna máis inmediata pero con atención á 
súa dimensión global.  
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X17 Estar familiarizado cos diferentes estilos e prácticas musicais que lle permitan 

entender, nun contexto cultural máis amplo, o seu propio campo de actividade e 
enriquecelo.  

X18 Comunicar de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade 
profesional a persoas especializadas, con uso adecuado do vocabulario técnico e 
xeral.  

X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida profesional.  

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. 

 
 
X26 

Ser capaz de vincular a propia actividade musical a outras disciplinas do 
pensamento científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas 
musicais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha 
dimensión multidisciplinar.  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DA ESPECIALIDADE 

EI 1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera 
adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 

EI 2 Construir unha idea interpretativa coherente e propia. 

EI 3 Amosar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de proxectos musicais 
participativos, dende o dúo ate os grandes conxuntos. 

EI 5 Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con rigor. 

EI 6 
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, 
así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra 
musical. 
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3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 
relacionadas 

1. Coñecer os fundamentos histórico - estéticos da música 
latina. 

T17, X1, X10, X11, X15, X26  
EI 1, EI 6  

2. Coñecer os fundamentos estéticos e estilísticos dos 
principais compositores e intérpretes. 

T2, T8,T17  
X10,X11,X12,X14,X15, X16, 
X17,X18,X26  

3. Adquirir o dominio dos diferentes xeneros desta música. 
 

T1,T2,T4,T8,T15,T17, X10, 
X11, X12, X14, X15, X16, X17, 
X18, X26 , EI 1, EI 2, EI 5, EI 6 

4.Desenvolver os elementos formais do fraseo, rítmo e 
harmonía da interpretación en conxuntos dos xeneros máis 
representativos desta música. 

T15, T17 , X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, X26, EI 1, 
EI 2, EI 5 

5.  Adquirir a linguaxe propia do estilo na improvisación. 
 

T15, T17, X10, X11, X12, 
X14, X15,  X16, X17, X18, 
X26, EI 1, EI 2, EI 5 

 

6. Linguaxe corporal na ejecución e práctica de los bailes 
máis representativos desta música. 

T8,T15,T17  
X14,X15, X16, X17X18,X26,   
EI 1, EI 2, EI 5 

7. Coñecer e entender o lenguaxe, as técnicas improvisatorias 
e compositivas empregadas na música dos períodos tratados, 
como base da apreciación estética da mesma. 

T1,T2,T3,T4,T8,T15,T17  
X10,X11,X12,X14,X15, X16, 
X17X18,X26  
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4. CONTIDOS   

TEMAS Descritor de subtemas Sesións 

1. Historia e 
evolución da Música 

Latina 

1.1 Os xéneros da música cubana.  

1.2 A bossa Nova e a Samba. 

1.3 O latin Jazz. 

2 

2. Audicións 

2.1 Audicións dos principales interpretes e das máis 

relevantes audicións dos principais xéneros da música 

latina 

2.2 Características estético-musicales das obras 

2.3 Principais figuras. 

3 

3. Instrumentos de 
percusión latina 

3.1 Coñocer os principais instrumentos. 

3.2 Desenvolvemento práctico dos patrones básicos 

nestes instrumentos 
3 

4. Linguaxe corporal 

4.1 Exercicios de coordinación rítmica-corporal 

4.2 Pasos de bailes populares 

4.3 Movemento corporal durante a ejecución 
1 

5. Patrons do 
contrabaixo e do 

piano 

5.1 Tumbaos de piano. 

5.2 Patróns de acompañamento no contrabaixo 2 

6. Interpretación e 
improvisación latina 

6.1 Elementos formais do fraseo, rítmo e harmonía. 

6.2 Patróns melódicos básicos. 

6.3 Melodías populares latinas. 

6.4 Interpretación en conxunto. 

6.5 Celulas básicas para a improvisación. 

5 

Total Sesións    16 
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5. PLANIFICACION DOCENTE 
 Horas T. 

presenciais 
Horas T. non 
presenciais 

Total 
horas 

Exposición maxistral 3  3 

Exposición / explicación teórica 3  3 

Exposición / exemplificación práctica 2  2 

Práctica colectiva 12 10 22 

Práctica individual 5 78 83 

Comentario de audicións 4  4 

Actividades de 
avaliación 

1. Proba 2  2 

2. Revisión 1  1 

 Total 32 88 120 

  6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE 

Exposición  
maxistral 

 

A introdución dos temas (presentación xeral do contexto 
histórico, social e artístico) estarán a cargo do docente, que 
utilizará medios audiovisuais. 

Exposición / 
explicación teórica 

Exposición e/ou análise do tema ou exercicio nun discurso explicativo 
do profesor que abarca os aspectos máis relevantes. Permite 
cuestións  por parte do alumnado para aclarar, afondar  e matizar 
diferentes aspectos. Pode incluír citacións de fontes escritas. 

Exposición / 
exemplificación 

práctica 
Exposición/ exemplificación do exercicio, estudo, tema ou solo por 
parte do profesor ou cunha audición. 

Práctica individual 
Posta en práctica, estudo, aprendizaxe, afondar, ampliar, consolidar, 
variar os contidos acadados en clase coa  práctica individual non 
presencial, e execución de traballos (arranxo, audición, transcrición) 
en horario non presencial. 

Práctica colectiva Ensaio conxunto segundo as indicacións do profesor dentro do 
horario presencial. 

Comentario de 
audicións 

Consistirá en realizar un análise hitórico-estilístico dunha obra 
a partires de gravacións sonoras escollidas para tal efecto. 
Tratarase de aplicar coñecementos teóricos sobre formas, 
estilos e xéneros á correspondente grabación. 
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7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1.1 Avaliación Ordinaria 

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

                  Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

100% 

7.1.2. Avaliación Alternativa (perda avaliación continua)   
           Con 3 faltas de asistencia a clase @ alumn@ perde a avaliación continua 

Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

70% 

 Proba teórica escrita 
 - Preguntas sobre comentarios de textos e 
sobre os contidos do cuatrimestre. 
- Comentarios de audicións. 

X1, X10, X11, X12, 
X14, X15, X16, X17, 
X18, X24, X25, X26 

30% 

7.2. Convocatoria Extraordinaria 

Proba práctica 

X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, 
X24, X25, X26, EI 1, 

EI 2, EI 5, EI 6 

70% 

 Proba teórica escrita 
 - Preguntas sobre comentarios de textos e 
sobre os contidos do cuatrimestre. 
- Comentarios de audicións. 

X1, X10, X11, X12, 
X14, X15, X16, X17, 
X18, X24, X25, X26 

30% 
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     1. Referencias básicas: 
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  Audicións de Dizzy Gillespie, Irakere, Mario Bauzá, Paquito D'Rivera, A. C. Jobim, 

  etc... 

 

 
 
 

9. OBSERVACIONS 

 

      RECURSOS MATERIAIS: 

- Ordenador. 

- Instrumentos de percusión latina. 

- Un piano 

- Unha mesa para o profesor. 

- Un equipo de audio. 

- Disposición de dispositivos USB para uso con ordenadores. 

 
 


