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PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE PIANO,  

CUARTO CURSO, SÉPTIMO CUADRIMESTRE 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA, 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA. (RD 631/2010) 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO   

MATERIA Piano 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

Instrumento 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Interpretación 

ITINERARIO (S) Piano 

CURSO 4º CUADRIMESTRE 7º 

CREDITOS ECTS 10 

CARACTER Materia obrigatoria específica 

DEPARTAMENTO Piano 

CENTRO CMUS Superior de A Coruña 

COORDINADOR/A  Daniel Zacarés Costa 

 

DOCENTE/S 

NOME TITORIA EMAIL 

Javier Ares Espiño Xoves 10-11 h javiares@edu.xunta.es 

Ricardo Blanco 

Rodríguez 
Martes 10-11 h ricardo_blanc@yahoo.es 

Jorge Briones Martínez Xoves 11-12 h xurxobriones@edu.xunta.es 

Pablo Diago Busto Xoves 9-10 h pablodiago@gmail.com 

Laura Díaz Pérez 
Martes 11-11:30 

e Mércores 

21.30-22 

lauradiazperez@hotmail.com 

Pedro Fernández Roque 
Xoves de 13.00 

a 14.00 
pedro.roque@edu.xunta.es 

Rosa Mª García Barcia 
Xoves de 13.30 

a 14.30 
garciabarcia@yahoo.es 

Alicia González Permuy 
Mércores de 

20.30 a 21.30 
aliciagpermuy@hotmail.com 

Giselle Grau Garcells 
Xoves de 12:00 

a 13:00 
gisellegraugarcells@edu.xunta.es 

Irina Moryatova 

Yakimycheva 

Xoves de 12.00 

a 13.00 
imoryatova@edu.xunta.es 

Julio Mourenza Torreiro 
Xoves de 13.00 

a 14.00 
juliomourenza@gmail.com 

Alfonso Vales González 
Mércores de 

20.00 a 21.00 
alfivales@yahoo.es 

José Manuel Yáñez 

Carballeira 

Mércores 12.30-

13 e Venres 8-

8.30 

jycarballeira@edu.xunta.es 

Daniel Zacarés Costa 
Venres de 11.00 

a 12.00 

danielzacares@gmail.com 

 

mailto:javiares@edu.xunta.es
mailto:ricardo_blanc@yahoo.es
mailto:xurxobriones@edu.xunta.es
mailto:pablodiago@gmail.com
mailto:lauradiazperez@hotmail.com
mailto:pedro.roque@edu.xunta.es
mailto:garciabarcia@yahoo.es
mailto:aliciagpermuy@hotmail.com
mailto:gisellegraugarcells@edu.xunta.es
mailto:imoryatova@edu.xunta.es
mailto:juliomourenza@gmail.com
mailto:alfivales@yahoo.es
mailto:jycarballeira@edu.xunta.es
mailto:danielzacares@gmail.com
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DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

   Na materia de piano preténdese acadar una síntese e dominio das dimensións 

básicas da interpretación musical profesional. Desenvolvendo un estilo propio 

como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 

estudo adecuados e valorando críticamente o traballo. Tamén se pretende acadar 

una preparación adecuada para a interpretación en público e un coñecemento 

básico da construcción, mantemento, comportamento acústico e características 

do propio instrumento. 

COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Aqueles correspondentes ao cuadrimestre anterior.  

 

 

2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo 

que se realiza 

T6 Realizar autocrítica hacia o propio desempeño profesional  

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional 

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X1 

 

Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido adecuadamente 

aptitudes para o recoñecemento, a comprensión e a memorización do material 

musical. 

X3 Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos musicais. 

X6 

 

Dominar un ou máis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu campo 

principal de actividade. 

X8 Aplicar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle 

presenten no terreo do estudio personal e na práctica musical colectiva. 

X11 Estar familiarizado con un repertorio amplio e actualizado, centrado na súa 

especialidade pero aberto a outras tradicións. 

X19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos niveles. 

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. 

X24 Desarrollar capacidades para a autoformación ao longo de 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. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 

EI1 Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de maneira 

adecuada os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística. 

EI2 Construír unha idea interpretativa coherente e propia. 

EI4 Expresarse musicalmente co seu Instrumento de manera fundamentada no 

coñecemento e dominio na técnica instrumental e corporal, así como nas súas 

características acústicas, organolóxicas e nas súas variantes estilísticas. 

EI5 Comunicar, como intérprete, as estructuras, ideas e materiais musicales con rigor. 

EI10 Coñecer as implicacións escénicas que implica a súa actividade profesional e ser 

capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas. 



 

 
 

3 

 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 

relacionadas 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras 

adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. 

EI10,X1,X3,X6,X19,T13 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións 

estilísticas de cada estilo. 

EI1.EI4,X11,X21 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio 

indispensable para desenvolver as destrezas propias dun intérprete 

profesional 

X8,X24,X25,T1,T3 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para 

controlar a calidade da sua execución e para progresar como 

intérprete. 

EI2,EI5,T6 

 

 

4. CONTIDOS  

TEMAS Descritor Subtemas Sesións 

1. Programa libre 1.1.Lectura e proceso inicial de traballo 

1.2.Resolución dos diferentes problemas 

técnicos e interpretativos 

1.3.Interpretación en público 

16 

Total Sesións 16 

 

 

5. PLANIFICACION DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total horas 

T. 

Actividades introdutorias 1,5 0 1,5 

Exposición práctico-teórica 22,5 0 22,5 

Práctica individual 0 234 234 

Actividades complementarias 20 18 38 

Titorías:  

1. Individuais 

2. De grupo 

 

2 

0 

 

0 

0    

 

2 

0 

Actividades de avaliación:  

1. Probas 

2. Revisión de probas 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

1 

1 

 48 252 300 
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6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Exposición práctico-teórica Realizar un traballo pedagóxico na aula en que o papel do 

profesor é o de guía, propoñendo situación e contextos que 

favorezan que os alumnos progresen e acaden un nivel de 

competencia axeitado. 

Práctica individual Estudar o programa do curso seguindo as directrices 

proporcionadas polo seu profesor. 

Actividades complementarias Participar nas audicións así como en outras actividades 

organizadas polo departamento de piano ou por outros 

departamentos. 

 

 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Interpretar de memoria todas as obras do 

repertorio conxugando a expresividade e a 

fidelidade ó texto. 

EI1,EI2,EI4,EI5,X8,X

11,X21,X24,X25,T1,T

3,T6 

50% 

Participar nas audicións que o departamento 

organiza interpretando de memoria todo o 

repertorio do cuadrimestre, comprobando a 

solidez interpretativa, técnica e 

comportamento escénico do alumno. 

EI10,X1,X3,X6,X19,T

13 

50% 

7.2. Avaliación Alternativa (para os alumnos que superen 3 faltas de asistencia) 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Interpretar de memoria todas as obras do 

repertorio conxugando a expresividade e a 

fidelidade ó texto. 

EI1,EI2,EI4,EI5,X8,X

11,X21,X24,X25,T1,T

3,T6 

50% 

Participar nas audicións que o departamento 

organiza interpretando de memoria todo o 

repertorio do cuadrimestre, comprobando a 

solidez interpretativa, técnica e 

comportamento escénico do alumno. 

EI10,X1,X3,X6,X19,T

13 

50% 

7.3. Avaliación Extraordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Interpretar de memoria as obras do repertorio 

conxugando a expresividade e a fidelidade ó 

texto. 

EI1,EI2,EI4,EI10,X1, 

X3,X6,X11,X19,X21, 

T13 

60% 

Amosar sensibilidade auditiva no uso das 

posibilidades sonoras do instrumento 

EI5,X8,X24,X25,T1,T

3,T6 

40% 
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8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS 

1 Referencias básicas.  

- Luca Chiantore, Historia de la Técnica Pianística, Alianza Música, Madrid, 2001 

- Denis Levaillant, El Piano, Editorial Labor, Barcelona, 1990 

- Heinrich Neuhaus, El arte del Piano, Real Musical, Madrid, 1987 

 

2. Referencias complementarias.  

- Piero Rattalino, Historia del Piano, Idea Books, Barcelona, 2005 

- Harold C. Schonberg, Los Grandes Pianistas, Javier Vergara (Ed.), Buenos Aires, 1990 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 

Durante os dous cuadrimestres que forman o cuarto curso é obrigatorio interpretar un 

programa mínimo de 50 minutos de duración. O programa deberá estar avalado polo profesor. 

Non se poderán repetir obras de cursos anteriores. As obras de varios movementos deberán 

ser interpretadas completas nalgunha audición de departamento dos dous cuadrimestres. 

Os alumnos de Piano deberán interpretar para a materia de Repertorio con Piano 

Acompañante unha obra do repertorio para piano solista e orquestra/banda. Ó longo dos tres 

anos que terá que cursar a materia interpretará obras de diferentes compositores. O alumno 

que opte a Matrícula de Honra na materia Repertorio con Piano Acompañante deberá 

interpretar alomenos un movemento o día da audición de piano. 
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PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE PIANO,  

CUARTO CURSO, OITAVO CUADRIMESTRE 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA, 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA. (RD 631/2010) 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO   

MATERIA Piano 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

Instrumento 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Interpretación 

ITINERARIO (S) Piano 

CURSO 4º CUADRIMESTRE 8º 

CREDITOS ECTS 12 

CARACTER Materia obrigatoria específica 

DEPARTAMENTO Piano 

CENTRO CMUS Superior de A Coruña 

COORDINADOR/A  Daniel Zacarés Costa 

 

DOCENTE/S 

NOME TITORIA EMAIL  

Javier Ares Espiño Xoves 10-11 h javiares@edu.xunta.es 

Ricardo Blanco 

Rodríguez 
Martes 10-11 h ricardo_blanc@yahoo.es 

Jorge Briones Martínez Xoves 11-12 h xurxobriones@edu.xunta.es 

Pablo Diago Busto Xoves 9-10 h pablodiago@gmail.com 

Laura Díaz Pérez 
Martes 11-11:30 

e Mércores 

21.30-22 

lauradiazperez@hotmail.com 

Pedro Fernández Roque 
Xoves de 13.00 

a 14.00 
pedro.roque@edu.xunta.es 

Rosa Mª García Barcia 
Xoves de 13.30 

a 14.30 
garciabarcia@yahoo.es 

Alicia González Permuy 
Mércores de 

20.30 a 21.30 
aliciagpermuy@hotmail.com 

Giselle Grau Garcells 
Xoves de 12:00 

a 13:00 
gisellegraugarcells@edu.xunta.es 

Irina Moryatova 

Yakimycheva 

Xoves de 12.00 

a 13.00 
imoryatova@edu.xunta.es 

Julio Mourenza Torreiro 
Xoves de 13.00 

a 14.00 
juliomourenza@gmail.com 

Alfonso Vales González 
Mércores de 

20.00 a 21.00 
alfivales@yahoo.es 

José Manuel Yáñez 

Carballeira 

Mércores 12.30-

13 e Venres 8-

8.30 

jycarballeira@edu.xunta.es 

Daniel Zacarés Costa 
Venres de 11.00 

a 12.00 

danielzacares@gmail.com 

 

mailto:javiares@edu.xunta.es
mailto:ricardo_blanc@yahoo.es
mailto:xurxobriones@edu.xunta.es
mailto:pablodiago@gmail.com
mailto:lauradiazperez@hotmail.com
mailto:pedro.roque@edu.xunta.es
mailto:garciabarcia@yahoo.es
mailto:aliciagpermuy@hotmail.com
mailto:gisellegraugarcells@edu.xunta.es
mailto:imoryatova@edu.xunta.es
mailto:juliomourenza@gmail.com
mailto:alfivales@yahoo.es
mailto:jycarballeira@edu.xunta.es
mailto:danielzacares@gmail.com
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DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

   Na materia de piano preténdese acadar una síntese e dominio das dimensións 

básicas da interpretación musical profesional. Desenvolvendo un estilo propio 

como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 

estudo adecuados e valorando críticamente o traballo. Tamén se pretende acadar 

una preparación adecuada para a interpretación en público e un coñecemento 

básico da construcción, mantemento, comportamento acústico e características 

do propio instrumento. 

COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Aqueles correspondentes ao cuadrimestre anterior.  

 

 

2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo 

que se realiza 

T6 Realizar autocrítica hacia o propio desempeño profesional  

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional 

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X1 

 

Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido adecuadamente 

aptitudes para o recoñecemento, a comprensión e a memorización do material 

musical. 

X3 Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos musicais. 

X6 

 

Dominar un ou máis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu campo 

principal de actividade. 

X8 Aplicar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle 

presenten no terreo do estudio personal e na práctica musical colectiva. 

X11 Estar familiarizado con un repertorio amplio e actualizado, centrado na súa 

especialidade pero aberto a outras tradicións. 

X19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos niveles. 

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. 

X24 Desarrollar capacidades para a autoformación ao longo de 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. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 

EI1 Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de maneira 

adecuada os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística. 

EI2 Construír unha idea interpretativa coherente e propia. 

EI4 Expresarse musicalmente co seu Instrumento de manera fundamentada no 

coñecemento e dominio na técnica instrumental e corporal, así como nas súas 

características acústicas, organolóxicas e nas súas variantes estilísticas. 

EI5 Comunicar, como intérprete, as estructuras, ideas e materiais musicales con rigor. 

EI10 Coñecer as implicacións escénicas que implica a súa actividade profesional e ser 

capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas. 
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3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 

relacionadas 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras 

adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. 

EI10,X1,X3,X6,X19,T13 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións 

estilísticas de cada estilo. 

EI1.EI4,X11,X21 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio 

indispensable para desenvolver as destrezas propias dun intérprete 

profesional 

X8,X24,X25,T1,T3 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para 

controlar a calidade da sua execución e para progresar como 

intérprete. 

EI2,EI5,T6 

 

4. CONTIDOS  

TEMAS Descritor Subtemas Sesións 

1. Programa libre 1.1.Lectura e proceso inicial de traballo 

1.2.Resolución dos diferentes problemas 

técnicos e interpretativos 

1.3.Interpretación en público 

12 

2. Preparación das audicións 

finais e actividades de reforzo 

2.1.Resolución dos diferentes problemas 

técnicos e interpretativos 

2.2.Interpretación en público 

4 

Total Sesións 16 

 

5. PLANIFICACION DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total horas 

T. 

Exposición práctico-teórica 24 0 24 

Práctica individual 0 296 296 

Actividades complementarias 20 16 36 

Titorías:  

3. Individuais 

4. De grupo 

 

2 

0 

 

0 

0    

 

2 

0 

Actividades de avaliación:  

3. Probas 

4. Revisión de probas 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

1 

1 

 48 312 360 
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6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Exposición práctico-teórica Realizar un traballo pedagóxico na aula en que o papel do 

profesor é o de guía, propoñendo situación e contextos que 

favorezan que os alumnos progresen e acaden un nivel de 

competencia axeitado. 

Práctica individual Estudar o programa do curso seguindo as directrices 

proporcionadas polo seu profesor. 

Actividades complementarias Participar nas audicións así como en outras actividades 

organizadas polo departamento de piano ou por outros 

departamentos. 

 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Interpretar de memoria todas as obras do 

repertorio conxugando a expresividade e a 

fidelidade ó texto. 

EI1,EI2,EI4,EI5,X8,X

11,X21,X24,X25,T1,T

3,T6 

50% 

Participar nas audicións que o departamento 

organiza interpretando de memoria todo o 

repertorio do cuadrimestre, comprobando a 

solidez interpretativa, técnica e 

comportamento escénico do alumno. 

EI10,X1,X3,X6,X19,T

13 

50% 

7.2. Avaliación Alternativa 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Interpretar de memoria todas as obras do 

repertorio conxugando a expresividade e a 

fidelidade ó texto. 

EI1,EI2,EI4,EI5,X8,X

11,X21,X24,X25,T1,T

3,T6 

50% 

Participar nas audicións que o departamento 

organiza interpretando de memoria todo o 

repertorio do cuadrimestre, comprobando a 

solidez interpretativa, técnica e 

comportamento escénico do alumno. 

EI10,X1,X3,X6,X19,T

13 

50% 

7.3. Avaliación Extraordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA(s) 

PONDERACION 

Interpretar de memoria as obras do repertorio 

conxugando a expresividade e a fidelidade ó 

texto. 

EI1,EI2,EI4,EI10,X1, 

X3,X6,X11,X19,X21, 

T13 

60% 

Amosar sensibilidade auditiva no uso das 

posibilidades sonoras do instrumento 

EI5,X8,X24,X25,T1,T

3,T6 

40% 
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8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS 

1 Referencias básicas.  

- Luca Chiantore, Historia de la Técnica Pianística, Alianza Música, Madrid, 2001 

- Denis Levaillant, El Piano, Editorial Labor, Barcelona, 1990 

- Heinrich Neuhaus, El arte del Piano, Real Musical, Madrid, 1987 

 

2. Referencias complementarias.  

- Piero Rattalino, Historia del Piano, Idea Books, Barcelona, 2005 

- Harold C. Schonberg, Los Grandes Pianistas, Javier Vergara (Ed.), Buenos Aires, 1990 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 

Durante os dous cuadrimestres que forman o cuarto curso é obrigatorio interpretar un 

programa mínimo de 50 minutos de duración. O programa deberá estar avalado polo profesor. 

Non se poderán repetir obras de cursos anteriores. As obras de varios movementos deberán 

ser interpretadas completas nalgunha audición de departamento dos dous cuadrimestres. 

Os alumnos de Piano deberán interpretar para a materia de Repertorio con Piano 

Acompañante unha obra do repertorio para piano solista e orquestra/banda. Ó longo dos tres 

anos que terá que cursar a materia interpretará obras de diferentes compositores. O alumno 

que opte a Matrícula de Honra na materia Repertorio con Piano Acompañante deberá 

interpretar alomenos un movemento o día da audición de piano. 

 

 


