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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  

MATERIA Música Contemporánea para instrumentistas 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

Linguaxes e técnicas da música 

TITULACIÓN Título Superior de  Música 

ESPECIALIDADE(S) Interpretación,  Pedagoxía. 

ITINERARIO (S) Clarinete, contrabaixo, fagot, frauta travesa, óboe, saxofón, trombón, 

trompa, trompeta, tuba, viola, violín, violonchelo, percusión, piano, 

acordeón, guitarra, canto, jazz, pedagoxía xeral e da linguaxe musical 

CURSO 3º CUATRIMESTRE 2º 

CREDITOS ECTS 3 

CARACTER Cuadrimestral 

DEPARTAMENTO Composición 

CENTRO Conservatorio Superior de Música de A Coruña 

COORDINADOR/A Patricia Sánchez Cao 

DOCENTE/S Patricia Sánchez 

Cao 

Venres 

9,30-10,30 

patriciasanchezcao.analisis@gmail.com 

 

DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

   O achegamento a obras do s.XX dotará ao alumno do coñecemento teórico 

dos distintos elementos e procedementos compositivos, así como dos 
factores históricos asociados ao feito musical, á vez que outorga unha serie 

básica de ferramentas metodolóxicas que posibilitan a comprensión destas 

obras para acadar a súa mellor interpretación. 
   Este curso centraranse no estudo de obras representativas da música 

contemporánea, dende comezos do século XX ata o presente, profundando 

nos mecanismos propios das mesmas. Ademais de valorala como 
pertencente a un estilo, autor ou época determinados. Tamén se incluirá a 

identificación auditiva dos diferentes aspectos estudados e a súa aplicación 

para unha correcta interpretación. 
2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIASTRANSVERSAIS 

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

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

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. 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

T11 Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e 

sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade. 

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X1 Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido axeitadamente 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 dito 
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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. 

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. 

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

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 

E1-i Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito adecuado os 

aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.  

E2-i Construír unha idea interpretativa coherente e propia. 

E5-i Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con rigor. 

E6-i 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.  

E3-p 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 iso para aplicalo e utilizalo adecuadamente no desenvolvemento da 

propia actividade.  

E5-p Ser capaz de desenvolver unha práctica educativa-musical, como artista e formador 

musical orientada á comunidade.  

E6-p Contextualizar a pedagoxía musical no tempo actual e nos diferentes ámbitos culturais, 

reflexionando de forma crítica sobre a función e resultados que a práctica da educación 

musical pode achegar á mellora da persoa e da sociedade.  

E8p Implicarse activamente en proxectos educativo-musicais a través do traballo cooperativo 

e asumir a responsabilidade de desenvolver a profesión educativa musical como tarefa 

colectiva. 

 

 

 

 

 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 

relacionadas 

1. Coñecer os principais elementos e procedementos compositivos 

da música do s. XX.  

 

T:1,2,3,4,5,8. 

X:1,10,11,13,15,24. 

Ei: 1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

2. Analizar as obras desde diferentes puntos de vista que 

permitan avanzar na súa comprensión. 

Comprender a interrelación dos procedementos compositivos 

coas estruturas formais que deles se derivan . 

T:1,2,4,5,6,8,11. 

X:1,10,11,12,13,15,24. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

3. Escoitar e extraer conclusións das obras traballadas. 
Todo isto enfocado a unha mellor comprensión da música 

contemporánea, para así afrontar a súa correcta interpretación. 

 

T:1,2,4,5,6,8,11. 

X:1,10,11,12,13,15,24. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 



4. CONTIDOS   

TEMAS Descritor Subtemas Sesións 
1. NOTACIÓN DA 

MÚSICA 

CONTEMPORÁNEA 

 

 Problemática da escritura musical. A súa 

dependencia das necesidades expresivas do 

compositor e os medios materiais. 

 A música, o compositor, a notación e o 

intérprete. 

 Novas orientacións da música contemporánea 

e as súas consecuencias gráficas. 

 Liberación da tonalidade. 

 Ruptura da simetría e periodicidade rítmica. 

 Procura de novas sonoridades. 
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2. TRATAMENTO DO SON 

DESPOIS DE 1950. 

 Timbre. 

 Dinámica.  

 Tratamento nesta época dos distintos 

parámetros que afectan á textura. 

 Tratamento da textura vocal e instrumental 

nesta época.  

 Uso dos procesos texturais en progresións 

cara a puntos de maior intensidade, en 

recesión cara á cadencia e en anticipación de 

elementos temáticos. 

 Disposicións de textura complementarias e 

compensatorias en relación a outras 

estruturas elementais. 

 Uso da progresión, recesión e variación 

textural como factor estrutural. 

 Ritmo textural. 

 Textura como espazo. 

 Textura motívica.  

 Contribucións do son á forma. 
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3. TRATAMENTO DA 

MELODÍA-

CONTRAPUNTO 

DESPOIS DE 1950. 

 Contorno melódico  

 Fondo harmónico.  

 Aglomeracións e interrupcións. Puntos de 

apoio melódicos. 

 Procedementos melódicos que contribúen á 

forma. Opcións básicas de continuación. 

 Emprego de diferentes modelos escalísticos. 

 O vello modo maior baixo un novo prisma.  

 Música serial.  

 A construción como “invención”. 

 Entre voz e acorde. 
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4. TRATAMENTO DO 

RITMO DESPOIS DE 

 Patróns rítmicos. Motivos rítmicos. 

 Metros irregulares. Polímetros. Notación 

 

 



 

 

          

1950. métrica.  

 Música métrica e asimétrica. 

 Unidade e variedade rítmica na construción 

da frase. O ritmo como elemento de 

composición.  

 Tipos rítmicos determinados polo comezo ou 

final das ideas melódicas. Contracción e 

dilatación rítmica. 

 Estratos do ritmo (continuum, ritmo de 

superficie, interaccións).  

 Estados compoñentes do ritmo (tensión, 

calma, transición). 

 Ritmos en niveis arquitectónicos inferiores. 

 Estruturas rítmicas máis complexas. 

 Ritmo, mobilidade e tensión. 

 Ritmo, continuidade e forma. 

 Desenvolvemento rítmico. 
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5. TRATAMENTO DA 

FORMA DESPOIS DE 

1950. 

 Relacións temáticas. 

 Conformación e coherencia, repetición, 

variante, diversidade, contraste, carencia de 

relación. 

 Variación progresiva. 

 Uso de formas baseadas en modelos tonais.  

 Transformación das formas tonais. 

 Forma de arco. 
 Novas posibilidades formais. 
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6. Aplicación dos puntos 

anteriores 

 Aplicación do anterior en obras propias do 

instrumento de cada alumno/a 
11 

 Total Sesións 16 

5. PLANIFICACION DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total horas T. 

Exposición maxistral 10 - 10 

Exposición práctico-teórica 4 4 8 

Práctica individual - 12 12 

Práctica colectiva 4 4 8 

Pescuda de información - 18 18 

Preparación traballo monográfico - 20 20 

Exposición e debate de traballos 14 - 14 

Horas 32 58 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION  

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) PONDERACION 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Exposición maxistral Exposición dos principais aspectos teóricos a tratar nos diferentes 

temas. Ca finalidade de facilitar así a comprensión e posterior 

práctica tanto individual como colectiva.  

Exposición práctico-teórica 

  

Realización de exercicios prácticos que exemplifiquen e 

profundicen no tratado na exposición maxistral e que sirvan de 

modelo de traballo para o/a alumno/a.  

Práctica individual Permite a práctica non presencial do tratado tanto nas sesións de 

exposición maxistral coma nas de exposición práctico-teórica, así 

como a preparación das de práctica colectiva.  

Práctica colectiva Permiten a posta en común do traballo práctico proposto para a 

práctica individual.  

Pescuda de información Actividade necesaria de xeito especial para a realización do 

traballo monográfico, especialmente no seu aspecto de pescuda 

bibliográfica. 

Preparación do traballo 

monográfico 

Traballo que incluirá un estudo do uso dos diferentes parámetros 

que forman a obra elixida, así como a interacción dos mesmos  e 

comprensión da importancia relativa de cada un en relación co 

estilo da obra, o compositor, a escola e a época. Comprensión, 

aplicación e valoración dos diferentes procedementos e técnicas 

de análise. 

Como todo será enfocado á interpretación da obra 

Exposición e debate de 

traballos 

Exposición no grupo e posterior debate sobre o traballo 

monográfico realizado o longo do cuadrimestre. 

Actividades de Avaliación Realizaranse ao remate do cuadrimestre ca  finalidade de avaliar  

a evolución do alumno/a. 



AVALIADA (s) 

Asistencia e seguimento das clases. 
(Máis de 3 faltas suporán a perda da avaliación 

continua) 

T:1,2,3,4,5,8,11. 

X:1,11,12,13,15. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

10% 

Práctica individual. T:1,2,3,4,5,8,11. 

X:1,11,12,13,15,24. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

20% 

Práctica colectiva. T:1,2,3,4,5,8,11. 

X:1,11,12,13,15. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

5% 

Traballo monográfico e exposición do 

mesmo 

T:1,2,3,4,5,8,11. 

X:1,10,11,12,13,15,24. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

65% 

7.2. Avaliación Extraordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 

PONDERACION 

Proba escrita. T: 1,3,8,11. 

X: 1,11,12,13,15. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

30% 

Traballos monográficos (Dous, 

entregaranse unha semana antes da data 

da proba escrita) 

T:1,2,3,4,5,8,11. 

X:1,10,11,12,13,15,24. 

Ei:1,2,5,6 

Ep:3,5,6,8 

70% 
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