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CMUS SUPERIOR A CORUÑA     ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES   
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA    ORGANOLOXÍA 
SEGUNDO CURSO (SEGUNDO cuadrimestre) 
     

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO   

MATERIA ORGANOLOXÍA 

AREA DE 
COÑECEMENTO 

Linguaxes e técnicas da música 

TITULACIÓN TITULO SUPERIOR  ENSINANZAS ARTÍSTICAS (MÚSICA) 

ESPECIALIDADE(S) Todas 

ITINERARIO (S) Todos 

CURSO 2º CUATRIMESTRE 2º 

CREDITOS ECTS 3 

CARACTER Materias de formación básica 

DEPARTAMENTO MUSICOLOXÍA 

CENTRO CMUS SUPERIOR A CORUÑA 

COORDINADOR/A Sergio Añón Lijó  

DOCENTE/S Pablo Ruibal 
Armesto  

Despacho e 
Horario Titorías 
Luns 21,00-22,00  

Telf./email/páxina web 
619014291 
pabloruibal@gmail.com 
http://auladehistoriadelamusica.blogspot.com/ 
 
 

DESCRICIÓN DA 
MATERIA  

Trátase dunha  visión xeral sobre nocións básicas da disciplina organolóxica. Esas 
nocións integraranse en un discurso global no que se  tratará de establecer o 
máximo número de  relacións transversais en torno aos diversos temas que 
comprende esta ciencia : nocións acústicas elementais referentes a produción do 
son, o instrumento como obxecto, as fontes de estudio da organoloxía; clasificación 
dos instrumentos e descrición das diferentes familias, Historia dos instrumentos 
occidentais.O estudio se planificará por medio dunha unha serie de lecturas e 
actividades sobre fontes relativas a estes asuntos.- 
 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

  Se lle pedirá ao alumno:  
-Un adecuado  nivel de lectura e comprensión e expresión oral e escrita. 1 
-Un nivel elemental de física e matemáticas para poderen cursar o tema de acústica. 
-Un adecuado nivel de coñecementos sobre  determinados aspectos de Historia da 
Música* e de Teoría musical. 
 
* É responsabilidade do alumno que non cursara as materias  de historia da Música I, 
II e III, ou os estudos correspondentes do  grao profesional o achegamento a 
cuestións básicas, que de ningún xeito se poderán ver nas aulas. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A falla dunha formación básica- coa que se deberá acceder a un ciclo superior -non poderá en ningún caso lastrar a 
marcha das clases nen perxudicar ao resto dos alumnos  

mailto:pabloruibal@gmail.com
http://auladehistoriadelamusica.blogspot.com/
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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. 
 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan os 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. 
 

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 persoal. 

T16 Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e 
ambiental 

T17 Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio 
cultural, 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 ou 
recoñecemento, a comprensión e a memorización do material musical. 

X9 Coñecer as características propias do seu  instrumento principal, en relación a súa construción e 
acústica, evolución histórica e as  influencias mutuas con outras disciplinas. 

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. 

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. 
 

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. 
 

X20 Coñecer a clasificación, características acústicas, históricas e antropolóxicas dos instrumentos 
musicais. 

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. 
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3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 
relacionadas 

Valorar  o instrumento musical e o patrimonio instrumental a través do seu 
coñecemento 

T16 T17 
X9 ,X14,X16,X20,X26 

Promover unha reflexión crítica sobre o coñecemento histórico do instrumento, 
as súas potencialidades  e os seus límites a través de diferentes medios como a  
iconografía e os principais tratados teórico-prácticos que nos informan sobre os 
instrumentos en cada época. 
 

T1,T2,T3,T4,T5,T8,T15,T16,
T17   
X1,X9,X10,X12,X14,X16,X18
,20,X24,X25,X26 

Entender os fundamentos acústicos do son e as súas propiedades en relación 
coa práctica instrumental. 
 

T1,T2,T3,T4,T5,T8,T15,T16,
T17   
X1,X9,X10,X12,X14,X16,X18
,20,X24,X25,X26 

Coñecer a morfoloxía e as cualidades das principais familias instrumentais en 

Occidente así como principios que posibilitan a obtención do son nos distintos 

instrumentos musicais e os factores que interveñen nas calidades tímbricas que 

os caracterizan.  

 

T1,T2,T3,T4,T8,T17,    
X1,X9,X10,X12,X14,X16,X18
,20,X24,X25,X26 

Diferenciar as principais clasificacións instrumentais e comprender a utilidade 

das mesmas 

T1,T2,T3,T4,T5,T8,T15,T16,
T17   
X1,X9,X10,X12,X14,X16,X18
,20,X24,X25,X26 
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4 CONTIDOS   

TEMAS 
  

Descritor Subtemas Sesións 

TEMA 1. A ORGANOLOXÍA, 
OS INSTRUMENTOS 
MUSICAIS. 

1. Definición de organoloxía. 
2. Campos de estudo da organoloxía. 
3. O instrumento como obxecto material e como obxecto funcional. 
4. Fontes para o estudo: iconografía, tratados, literatura, 
arqueoloxía. 
 

1 
 
 
 
 

TEMA 2: NOCIÓNS 
ELEMENTAIS  DE  ACÚSTICA  

1. Movemento vibratorio 
2. Propagación de ondas sonoras. 
3. Os fenómenos básicos de ondas. 
3.1. Reflexión e absorción. 
3.2. Difracción. 
3.3. Acústica arquitectónica. 
3.4. Refracción. 
3.5. Interferencia e pulsacións. 
3.6. Resonancia. 
3.7. Eco e reverberación. 

4. Parámetros de son: intensidade, altura e timbre. 
4.1. Frecuencia e altura. Sons complexos e a súa relación coa altura. 
4.2. Amplitude e intensidade. 
4.3. Timbre. 
5. Escalas dos harmónicos. 
6. Produción de son en instrumentos musicais. 
6.1. Vibración das cordas. 
6.2. Vibración dunha columna de aire. 
6.3. Instrumentos de percusión. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 3 CLASIFICACIÓNS  
DOS INSTRUMENTOS   

1 Sistemas occidentais 
1.1 Clasificación de Victor Mahillon. 
1.2 Clasificación de Curt Sachs e Hornbostel. 
1.3 Outros.  
2 Sistema chino e indios de clasificación instrumental. 
 

2 

Tema 4 :  A ICONOGRAFÍA 
MUSICAL 
 

1. A imaxe e información. 
2. Cuestións básicas da iconografía, problemas de lectura 
iconográfica 
3. Estudo particular do Pórtico da Gloria, en Santiago de Compostela. 
 

1 

Tema 5: DESCRICIÓN 
FORMAL, SONORA E 
EVOLUTIVA DOS 
INSTRUMENTOS 
OCCIDENTAIS MÁIS 
REPRESENTATIVOS 
 

1.Instrumentos de tecla. 
2.Os instrumentos de corda pulsada. 
3.Os instrumentos de corda fretada. 
4.Vento  madeira. 
5.Vento  metal. 
6.Instrumentos de percusión. 
7.Electrófonos 
8.Outros: Instrumentos de lingüeta libre,  mecánicos. 
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Tema 6  
HISTORIA DOS INSTRUMENTOS  
E AS AGRUPACIÓNS  NA 
MÚSICA OCCIDENTAL 

1Antigüidade Grecia e Roma. 
2.Os instrumentos Na Idade Media. 
Fontes. Instrumentos principais. 
3. Renacemento. 
Características xerais. Fontes.Agrupacións  instrumentais. 

 
4 
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DADO O POUCO TEMPO DE QUE SE DISPÓN A  CLASE SERÁ ÚNICAMENTE UN LUGAR PARA ORGANIZAR , 

EXPOÑER AS CUESTIÓNS BÁSICAS E   ACLARAR DÚBIDAS QUE VAIAN XURDINDO DANDO UN PLAZO CONCRETO 
PARA CADA TEMA CON DATAS CONCRETAS. O MATERIAL QUE NON SE POIDA VER NA AULA QUEDA BAIXO A 
RESPONSABILIDADE DO ALUMNO  

 

 
 
 
 

4.Barroco. 
Evolución  dos instrumentos. Agrupacións  instrumentais . 
5.Clasicismo. 
O fortepiano.Novos instrumentos.Agrupacións  instrumentais 
6.Século XIX  
Cambios técnicos.Novos instrumentos.Agrupacións  e cambios na 
orquestra 
7.Século XX. 
Electrofones.Percusión. Agrupacións.Novos sonidos 

 

 
 
 
 
 

Total Sesións    16 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Exposición maxistral  Tanto a introdución dos temas (presentación xeral do contexto 
histórico, social e artístico) como o propio tema estarán a 
cargo do docente que utilizará medios audiovisuais en todo 
momento así complementando coa participación do alumno 
mediante a xeración de pequenos debates e preguntas 
ailladas. 
 

Exposición dos alumnos  O alumno preparará epígrafes ou partes dos temas e os 
expoñerá na aula : o docente guiará este recurso e 
complementará a exposición dos alumnos completando ou 
corrixíndoa se fora preciso 
 

Estudio individual O estudio dos temas correrá a cargo do alumno. A adquisición 
de coñecementos supón que o alumno interiorice estes 
contidos de maneira estrictamente persoal. Será a principal e  
insustituible tarefa do estudante. 
 

Lectura guiada e comentario de fontes Na propia aula se farán exemplos de comentarios de fontes e 
se procederá a realizar polo menos un en cada tema. Se darán 
as guías e despois se realizará de xeito individual fóra da aula. 
 

Comentario de audicións Consistirá en realizar un análise histórico –estilístico dunha 
obra a partires de gravacións sonoras escollidas para tal 
efecto. Tratarase de aplicar coñecementos teóricos sobre 
formas , estilos e xéneros  á correspondente gravación. 

Actividades complementarias Pedirase  aos alumnos a realización de pequenos traballos de 
recopilación de información  e comentarios de textos e 
audicións para realizar persoalmente, especialmente o 
referente os temas  relacionados coa exposición  
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7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDE
RACION 

Probas obxectivas :Proba escrita, basada nos contidos conceptuais que 

poden incluir: 

-Preguntas longas  a desenvolver.* 

-Cuestións puntuais directas en preguntas cortas. * 

-Comentarios de audicións e/ou partituras.  

-Comentarios de textos 
. 

 
X10,X11,X12,X14,
X15,X16X17X18,X
24,X25,X26 

 
 70% 

Seguimento diario  

Avaliación continua mediante a observación directa. 

- Realización de traballos de búsqueda e asimilación de información 

para expoñer na aula  

Observación da actitude de alumno na clase, para saber se participa 

activamente na mesma, se plantexa cuestións, dúbidas ou realiza os 

exercicios prácticos propostos 

-Realización de exercicios escritos sobre diversos contidos, que 

permitan avaliar se o alumnado é capaz de sintetizar nun esquema de 

coñecemento, todos os diferentes aspectos illados que se trataron na 

aula mediante comentario de textos ou preguntas directas realizados 

na aula. 

-Identificar, por medio da audición, obras de diferentes épocas e 

describir as súas características máis importantes. 

Traballos complementarios individuais: 
 Realización de pequenos e sinxelos traballos de compilación de 
material, comentarios, investigación etc.. sobre algun dos contidos 
tratados durante o curso coa súa exposición correspondente na aula 

 
 
 
 
T1,T2,T3,T4,T8,T1
5,T17 
X10,X11,X12,X14,
X15,X16X17X18,X
24,X25,X26 

 
 
  30% 

X10,X11,X12,X14,
X15,X16X17X18,X
24,X25,X26 

 

NORMAS XERAIS AVALIACIÓN CONTINUA  
 
O resultado da avaliación continua resulta da ponderación da nota das probas escritas e do traballo 
de aula .  
-Para poder optar á ponderación,  a nota final das probas escritas non debe ser inferior a 4,5 .  
-A simple asistencia non conleva a  avaliación positiva .  Se o traballo  do alumno durante o 
cuadrimestre non resultase nunha nota positiva, a influencia na nota do exame pode ser nula 
 

AVALIACIÓN ALTERNATIVA  (Alumnos sen avaliación continua) 
 

Os alumnos que superen o 25 % de faltas de asistencia á clase ( 4 faltas ) terán que presentarse a 

un   exame final cun formato diferente ao anterior no que  non cabe eliminación da materia. 

Neste caso por tanto a materia a avaliar será toda a que aparece na programación incluídas lecturas 
feitas ou recomendadas na aula e audicións.  
Estes alumnos realizarán un Exame final  nas datas propostas polo centro .  
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A nota final será a do exame;  posto que non se dispón de outras calificacións  é imprescindible ter 
unha nota mínima de 5  
 

7.2. Avaliación Extraordinaria 

Proba extraordinaria: os alumnos  que non superen na convocatoria 

ordinaria deberán asistir a un exame extraordinario que o Centro 

convocará o rematar o curso. Se realizarán dous tipos de proba: 

1-Examen de recuperación para alumnos con avaliación continua(Só 

constará de preguntas cortas e audicións) 

 

Para completar a avaliación se conservarán as notas de clase 

COMPETENCIAS 
AVALIADA (s)  
 
X10,X11,X12,X14,
X15,X16X17X18,X
24,X25,X26 
 
 
 

PONDE
RACION 
 
70% 
 
  
 
30% 
 

2-Exame final (alumnos sen avaliación continua) X10,X11,X12,X14,
X15,X16X17X18,X
24,X25,X26 

100% 
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 RECURSOS MATERIAIS 

http://auladehistoriadelamusica.blogspot.com/ Portal  onde se proporcionarán recursos para os alumnos 

tanto de partituras , audicións . vídeos didácticos, etc … e se fará pública a temporización dos temas ;  en 

todo caso este espacio considerarase como  un complemento á clase.  

-Ordenador con conexión a internet e canón de vídeo para a  proxección dos contidos informáticos: 

partituras, láminas e pizarra electrónica que ven de ser instalada. 

--Equipo de música con leitor de CD.  

 -Reprodutor de DVD 

-Bibliografía básica para consulta en sala: dicionarios e manuais de referencia (subministrados pola 

biblioteca do centro e en parte da biblioteca privada do profesor que imparte a materia. 

 

SELECCIÓN DE PÁXINAS WEB 
Lóxicamente e ante o novo panorama das tecnoloxías podemos atopar un gran número de revistas 

electrónicas, páxinas web de partituras e mesmo audicións descatalogadas, moitas delas de gran 

importancia e con contidos nalgúns casos  moi apropiados. Pola súa enorme difusión sinalarase un unha 

selección  de páxinas web recomendables, especialmente para o alumnado. O número  de páxinas 

especializadas é tan grande que se sinalará só unhas cuantas fundamentales.As  páxinas web –aínda que 

non sustitúen ó libro- teñen as claras ventaxas que todos coñecemos : 

 

1. O seu fácil acceso, nalgúns casos con suscripción que  o Centro debería cubrir; é necesario tamén 

que se  disponga de rede inalámbrica e de acceso a todo alumnado desde calqueira punto- para utilización 

de equipos portátiles. 

http://auladehistoriadelamusica.blogspot.com/
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2. Son interactivas e misturan texto, imaxes, video e música poidendo acceder ás diferentes partes con 

un simple clic do rato. 

3. Proporcionan enlaces de interese. 

4. Podemos imprimir directamente  as partes que nos interesen. 

5. Están permanentemente actualizadas. 

Exponse aquí unha relación de páxinas imprescindibles: 

 

http://auladehistoriadelamusica.blogspot.com/ Blog do profesor onde se proporcionarán recursos para os    

alumnos tanto de partituras , audicións . vídeos didácticos, etc …  en todo caso este espacio considerarase 

como  un complemento á clase 

http://www.grovemusic.com . Enciclopedia on line ( con suscripción). 

http://www.jstor.org/music        

http://www.music.princeton.edu/chant_html/musicology.html Plataforma con enlaces a outras páxinas 

web . 

 

Estas páxinas son de carácter xeral .O que se faría despois,  sería concretar en cada apartado e según o 

tema a tratar, outro tipo de páxinas máis específicos. 

 

9 OBSERVACIÓNS 
Por razóns obvias aconsellase ao alumno : 
 
-A asistencia as clases. 
 
-A preparación semanal dos contidos e o estudio breve pero constante .Deixalo para o final ademáis de 
peores resultados pode afectar ao seu propio horario académico como se ven demostrando neste anos 
recentes, o que é motivo de queixa dos respectivos docentes da especialidade. A única forma de evitar isto 
é o estudio regular. 
 
-A realización de esquemas e resumes coas súas propias conclusións. 
 
- A asistencia as titorías sinaladas de acordo co docente para resolver dudas, planificar o estudio ou para 
calqueira outra cuestión relacionada coa materia. 
 
-A pronta obtención de recursos en papel ou en audiovisual que o docente proporcionará para dispoñer do 
material necesario no estudo persoal . 
 
-A realización dos exercicios propostos polo docente. 
 

http://auladehistoriadelamusica.blogspot.com/
http://www.grovemusic.com/
http://www.jstor.org/music
http://www.jstor.org/music
http://www.music.princeton.edu/chant_html/musicology.html

