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1.2.-Descrición da materia 
Nesta  materia trabállase a interpretación dos instrumentos de percusión 
sentando e desenvolvendo as bases técnicas e interpretativas para unha 
interpretación profesional.  Trata o repertorio principal dos instrumentos deste 
itinerario, facendo fincapé na técnica, no desenrolo dun estilo propio como 
intérprete, nos hábitos e técnicas de estudo, na valoración crítica do traballo e 
no control do corpo tanto física como mentalmente e tendo en contar o 
coñecemento da construción e comportamento acústico do instrumento, así 
coma o seu mantemento. 
 
2.- Competencias 
2.1.- Competencias transversais 

Esta materia contribúe ao desenvolvemento de todas as competencias 
tranversais descritas no RD 631/2010 do 14 de maio. 

 
2.2.-Competencias xerais de titulación 

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

2. Mostrar aptitudes adecuadas para a lectura, improvisación e recreación 
musical. 

3. Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos 
musicais. 

4. Recoñecer materiais musicais grazas ao desenrolo da capacidade 
auditiva e saber aplicar esta capacidade á súa práctica profesional. 

5. Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e 
as súas aplicacións na música preparándose para asimilar as novidades 
que se produzan nel. 

6. Dominar un ou máis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu 
campo principal de actividade. 

7. Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos 
de proxectos musicais participativos. 

8. Aplicar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos 
que se presentes no terreo do estudo persoal e na práctica musical 
colectiva. 

9. Coñecer as características propias do seu instrumento principal, en 
relación á súa construcción e acústica, evolución histórica e influencias 
mutuas con outras disciplinas. 

10. Estar familiarizado con un 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. 

11. Coñecer os fundamentos e estructura da linguaxe musical e saber 
aplicalos na práctica interpretativa, creativa de investigación e 
pedagóxica. 

12. Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a 
práctica musical, con especial atención ao seu contorno máis inmediato 
pero con atención á súa dimensión global. 
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13. Estar familiarizado cós diferentes estilos e prácticas musicais que lle 
permitan entender, nun contexto cultural máis amplo, o seu propio 
campo de actividade e enriquecelo. 

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

15. Crear e dar forma aos seus propios conceptos artísticos desenvolvendo 
a capacidade de expresarse a través del e a partir de técnicas e 
recursos asimilados. 

16. Valorar a creación musical como a acción de dar forma sonora a un 
pensamento estructural rico e complexo. 

17. Desenvolver a capacidade para a autoformación ao longo da súa vida 
profesional. 

18. Coñecer e ser capaz de utilizar metodoloxías de estudo e investigación 
que o capaciten para o continuo desenvolvemento e innovación da súa 
actividade musical ao longo da súa carreira. 

19. 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 con unha dimensión multidisciplinar. 

20. Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional. 
 
2.3.- Competencias específicas 

1. Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de 
xeito adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade 
estilística. 

2. Construír unha idea interpretativa coherente e propia. 
3. Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de 

proxectos musicais parcitipativos, dende dúo ata os grandes conxuntos. 
4. Expresarse musicalmente có seu instrumento/voz de xeito 

fundamentado no coñecemento e dominio da técnica instrumento e 
corporal, así como nas características acústicas, organolóxicas e nas 
variantes estilísticas. 

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

6. 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. 

7. Desenvolver aptitudes para a lectura e improvisación sobre o material 
musical. 

8. Asumir adecuadamente as diferentes funcións subordinadas, 
participativas ou de liderazgo que se poden dar nun proxecto musical 
colectivo. 

9. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo orquestral e de 
outros conxuntos dominando adecuadamente a lectura a primeira vista, 
mostrando flexibilidade antes as indicacións do director e capacidade de 
integración no grupo. 

10. Coñecer as implicacións escénicas que implica a súa actividade 
profesional e ser capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas. 
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11. Ter una actitude  profesional e responsable ante a actividade 
interpretativa e o traballo diario, tanto individual como en grupo. 

 
3.- Obxectivos da  materia 
 

1. Adquirir nivel técnico suficiente como para abordar obras de alto nivel 
nos instrumentos principais: caixa, marimba, multipercusión, timbais, 
vibráfono e pequena percusión. Sempre orientado e vinculado có feito 
interpretativo. (E1, E2, E3, E4, E5, E7; G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9, 
G13, G17, G22, G24, G25; T1, T2, T6, T11, T12, T13, T14, T15, T16, 
T17.) 

2. Desenvolver e aportar ideas propias á interpretación con criterio, 
coherencia, sensibilidade e imaxinación facendo uso dunha liberdade 
responsable. (E1, E2, E4, E5, G1, G2, G3, G4, G6, G11, G12, G13, G14, 
G16, G17, G21, G24, G25, G26; T1, T3, T4, T5, T6, T8, T11, T13, T14, 
T15, T16, T17) 

3. Comprender e demostrar a comprensión por medio da interpretación 
solista e en grupo de diferentes culturas e dos distintos estilos musicais 
ao longo da historia poñendo especial énfase na música do s.XX e XXI. 
(E1, E2, E4, E5, E6; T2, T3, T6, T9, T13, T15, T17, G1, G2, G3, G6, G7, 
G13, G17, G21) 

4. Tocar en público como solista ou en grupo con destreza e autocontrol 
tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
(E1, E2, E3, E4, E5, E8, E10, G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G11, 
G12, G13, G16,  G17,  G21, G23, G26, T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, 
T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) 

5. Adquirir destreza na lectura a primeira vista de xeito que se podan 
realizar correctamente lecturas de obras de dificultade media (conxunto 
ou solista). (E7, E9;T2, T3, T6, T9, T13, T15, T17; G1, G2, G3, G6, G7, 
G13, G17, G21) 

6. Aprender e utilizar as bases das técnicas de improvisación . (E7; G1, 
G2, G3, G4, G5, G7, G8, G13, G15, G16, G17, G19, G21, G22, G23; T1, 
T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T15, T16, T17) 

7. Respectar e cumprir as normas de convivencia establecidas na sección 
e na aula de percusión, concibida esta última como un grupo de persoas 
con intereses comúns e individuais. (E3, E8, E9, E10; T3, T6,  T7, T9, 
T10, T11, T17; G7, G8) 

8. Elaborar pequenos traballos e notas ao programa sobre as obras que se 
traballen axudando a comprender mellor a obra e aportando conclusións 
propias. (E6,G9, G10, 11G, 12G, 14G, 16G, 19G, 24G, 26, T2, T3, T4, T5, 
T8, T13, T14, T16, T17) 

9. Coñecer e aplicar con autonomía distintas técnicas de estudio que 
axuden a optimizar o tempo e o esforzo valorando a práctica 
instrumental como proceso de aprendizaxe imprescindible para o futuro 
exercicio profesional. (E1, E2, E4, E5, E7, E9, E11; G6, G8, G13, G21, 
G24, G25;T1, T2, T3, T4, T6, T10, T12, T13, T15) 

10. Valorar con autonomía e obxectividade a propia interpretación. (E2; G6, 
G17, G19, G21, G24, G25, T2, T4, T6, T7, T8, T13, T15) 
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4.-Contidos  
 

TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 
DURACIÓN 
SESIÓNS 

1. TIMBAIS 

Consolidación do golpe de pistón. 
Articulación legato e staccato.  O estilo 
orquestral no timbal.  Interpretación de 
estudos. 

5 45 min 

2. VIBRÁFONO 

Cambios de intervalo. Os cinco tipos de 
movemento das baquetas: rotacións de 
antebrazos.  Perfeccionar os cinco tipos 
de movemento (simple alternado, dobre 
lateral, dobre vertical, redobre 
independente). Consolidación do golpe de 
pistón. Acordes e desprazamentos entre 
acordes.  Dampening e apagados con 
pedal. Articulacións  con pedal. 

5 45 min 

3. 
MULTIPERCUSIÓN 

Criterios de colocación dos instrumentos 
do setup. Os timbres e as súas 
características dentro do conxunto do set. 
Os instrumentos de multipercusión e as 
súas características sonoras: distintas 
áreas de ataque. A posición fronte ao 
setup.  Conciencia corporal e 
desprazamentos. A independencia entre 
man. A música polifónica para 
multipercusión: diferenciación de planos 
sonoros. 

5 45 min 

1. CAIXA 

Consolidación do golpe simple. Dobres 
golpes. Golpes triples.Golpes de 
multirrebote.  Combinacións básicas de 
golpes simples, dobres e multirrebote.  
Interpretación de estudos  na caixa: 
respecto das indicacións escritas, os 
apoios e dirección de compás.  Utilización 
das diferentes áreas da caixa. Os distintos 
tipos de ataque: downs, fulls, ups e os 
diferentes golpes intermedios. 

6 45 min 

7.MARIMBA 

Perfeccionamento dos cinco tipos de 
movemento.  Distintos tipos de ataque 
aplicados á marimba: downs, fulls, ups e 
os diferentes golpes intermedios.  
Movemento continuo e golpe de pistón 
aplicado á interpretación.   

5 45 min 

4. AUDICÓNS E 
POSTA EN 
ESCENA 

Preparación para a audición. 3 90 min 
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5.- Planificación docente 
 

 
Horas T 
presenciais 

Horas T non 
presenciais 

Total horas T 

Actividades introdutorias 1 ½ 0 1 ½ 

Exposición práctico-teórica 8 0 8 

Práctica individual 0 242 242 

Exposición da práctica 
individual 

8  8 

Pescuda de información  4 4 

Titorías 1h semanal na que o profesor está a disposición do alumno.   

Actividades  de avaliación 
Probas/audicións 
Revisión de probas 

Todas as actividades realizadas nas clases serán avaliadas.   
4 ½  horas 
1 

Total horas 24 246 270 

 
 
6.- Descritores da planificación docente 
 
6.1.- Actividades introdutorias.  Presentación: acercamento entre alumno e 
profesor e avaliación inicial.  O alumno comentará o traballo feito con 
anterioridade aportando información de métodos e obras interpretadas.  
Realizarase exercicios de primeira vista de caixa, timbais e láminas.  O 
profesor fará as preguntas necesarias sobre cuestións musicais e técnicas  e 
expoñerá ao alumno o plan de traballo.  
 
6.2.- Exposición práctico-teórica.  O profesor propoñerá exercicios técnicos, 
fragmentos ou obras explicando o  proceso a seguir para unha interpretación 
axeitada.  A explicación irá acompañada polo exemplo práctico do profesor. O 
alumno terá que tocar os exemplos interiorizando as indicacións. 
 
6.3.- Práctica individual.  Coas ferramentas aprendidas na clase o alumno 
practicará exercicios técnicos e estudará os fragmentos e obras traballados na 
clase. 
 
6.4.- Exposición da práctica individual.  O alumno interpretará obras ou 
exercicios técnicos propostos nas clases anteriores.  O profesor aclarará 
dúvidas e guiará ao alumno cara unha interpretación correcta. Do mesmo xeito 
o profesor aportará estratexias, técnicas e solucións que axuden a superar as 
dificultades puntuais e que máis adiante se poidan utilizar noutros contextos. 
 
6.5.- Pescuda de información. O profesor guiará ao alumno para obter 
información sobre as obras e os compositores dos que interpreta obras. 
 
6.6.- Redacción de textos.  O alumno, con axuda do profesor, redactará notas 
ao programa e pequenos traballos sobre as obras que están traballando. 
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7.- Ferramentas e criterios de avaliación 
 

7.1 Avaliación ordinaria 

Ferramentas/Actividades Competencia/s avaliada/s Ponderación 

Seguimento diario 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, 
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, 
X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, T1, 
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T12, T14, 
T15, T16. 

30% 

Audición final 
cuadrimestre  

E1, E2, E3, E4, E5, E7, E9, E10, E11, 
X1, X2, X3, X6, X7, X8, X11, X13, X16, 
X17, X21, X22, X23, X25, T1, T3, T4, T6, 
T9, T11, T12, T13, T15, T16, T17. 

70% 

7.2 Avaliación alternativa (no caso de perda de avaliación continua) 

Proba específica Todas 100% 
7.3 Avaliación extraordinaria 

Proba específica Todas 100% 
 

No seguimento terase en conta o que acontece en cada unha das sesións. 
Deste xeito o alumno poderá ser consciente dos seus progresos e sentaranse 
as bases das actividades e aprendizaxes  futuras.  Dado que se avaliará o 
acontecido nas sesións, é fundamental que o alumno asista á clase para poder 
levar a cabo esta actividade. 
 
A audición de final de cuadrimestre consistirá nunha audición pública de 40 min 
de duración na que se interpretarán obras e estudos traballados durante o 
cuadrimestre. Nesta audición incluirase como mínimo unha obra dos seguintes 
instrumentos :caixa, timbais, vibráfono, marimba e multipercusión. 
 
As probas específicas consistirán nunha audición pública de 40 min de 
duración na que se incluirán como mínimo unha obra dos seguintes 
instrumentos :caixa, timbais, vibráfono, marimba e multipercusión. 
 
 
8.- Bibliografía, materiais e documentos 
 
8.1.- Métodos 
Friedman, David.  Dampening and Pedalling.  Berklee Press Publications 
(1973) 
 
Séjourné, Emmanuel.  Les Claviers de Percussion. Vol. 1, 2, 3. Editions 
Musicales Alphonse Leduc, 1986. 
 
Schlüter, Wolfgan.  Solobuch für Vibrafon, vol I.  Hamburg : Benjamin ; 
Hamburg : Simrock, 1979. 
 
Schlüter, Wolfgan.  Solobuch für Vibrafon., vol II.  Hamburg : Benjamin ; 
Hamburg : Simrock, 1989. 
 
Dupin, François. L´oreille du timbalier.  Éditions Musicales Alphonse 
Leduc,1982 
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Hochrainer, Richard.  Estudes for timpani vol1, 2, 3. Doblinger 
 
Peters, Mitchell, Fundamental Method for Timpani.  Alfred Publishing Company 
(December 1993) 
 
Woud, Nick. Symphonic Studies for Timpani. DeHaske Publications, 2001. 
 
 
8.2.- Textos sobre música e percusión 
 
Blades, James.  Percussion Instruments and Their History, The Bold Strummer 
LTD, 1970 
Blum, David.  Casals y el arte de la interpretación. Idea Books 2000 
 
Dibelius Ulrich.  La música contemporánea a partir de 1945, Akal Música, 2004 
 
Klöppel, Renate.  Ejercitación mental para músicos.  Idea Books 2005. 
 
Montagu, Jeremy.  Timpani ¬Percussion, Yale Music Instrument Series, 2002 
 
Reynolds, Roger.  Form and Method Composing Music, Routledge, 2002 
 
Schick, Steven.  The Percussionist´s Art, University of Rochester Press, 2006 
 
Varios .  Percussive Notes, arquivos da Percussiove Arts Society dende 1960. 
http:///www.pas.org 
 
 
8.3.- Partituras 
 

Caixa 
 
March-Cadenza     G. Mortensen 
The Noble Snare     Varios 
Estudios (Douze Études)    J. Delecluse 
Portraits in Rythm (selección de estudos) A. Cirone 
La Caixa d’Orquestra                                        M. Ramada 
 
Marimba 
 

My Lady Wite     Maslanka 
Memories of the Seashore   K.Abe 
Conversation     A Miyoshi 
Rotations      E. Sammut 
Suite nº2      Y. Takahoshi 
Il Sognio Di Paciocchino    N.J. Zivkovic 
Suites de Cello     J. S. Bach 
Tres preludios      N. Rosauro 
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Multipercusión 
 
Inspiration Diabolique    R. Tagawa 
The Love of L´historie    de Lancey 
Composition in Blue, Grey and Pink  A. Ford 
English suite      W. Kraft 
Dualités      A.  Miyamoto 
 
Timbais 
 
LÓreille du timbalier    J. Delecluse 
Sonata for Timpani     J. Beck 
Raga nº1      W. Cahn 
Toccata for Timpani     E. L. Diemer 
Rhapsody no. 2 for Timpani   A. A. Orfaly 
 
Vibráfono 
 
Estudo 25      D. Friedman 
Estudo 26      D. Friedman 
Ilmo       M. Glentworth 
Sunbell      M. Glentworth 
Vacilaciones      D. Almada 
Texas Hoedown     D. Friedman 
Tunes you know     arr. B. Molenhof 
 


