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PROGRAMACIÓN DOCENTE  
REPERTORIO DO SÉCULO XX/XXI III  

    
   

   

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA   

CODIGO      

MATERIA   Repertorio do século XX/XXI III   

AREA DE   
COÑECEMENTO   

Formación instrumental complementaria   

TITULACIÓN   Título superior de música   

ESPECIALIDADE(S)   Interpretación   

ITINERARIO   Guitarra   

CURSO   4º   CUATRIMESTRE   I 

CREDITOS ECTS   3   

CARACTER   OBRIGATORIA   

DEPARTAMENTO   CUERDA PULSADA   

CENTRO   Conservatorio Superior de Música de A Coruña   

COORDINADOR/A   Ramón Carnota Méndez   

DOCENTE, TITORÍA   Ramón   
Carnota   
Méndez   

Viernes 13.30-  
14.30   

rcarnota@gmail.com   

DESCRICIÓN DA 

MATERIA    
Coñecemento e práctica do repertorio máis representativo para 

guitarra ou con guitarra dos séculos XX/XXI  incidindo nos 

trazos estilísticos, formais e compositivos do mesmo. Notación 

e efectos instrumentais. Criterios interpretativos aplicables a 

este repertorio.    

COÑECEMENTOS  
PREVIOS   

Coñecementos de Linguaxe Musical, Harmonía, Historia da 

Música e Guitarra a nivel profesional.   

   

   

2. COMPETENCIAS     

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS   

T4   Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.    

T12   Adaptarse, en condicións de competitividade aos cambios culturais, sociais e 

artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as 

canles adecuadas de formación continuada.    
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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 espírito 

emprendedor no exercicio profesional.    

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION   

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

X4   Recoñecer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade 

auditiva e saber aplicar esta capacidade á súa práctica profesional.    

X5   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.    

X9   Coñecer as características propias do seu instrumento principal, en relación á 

súa construción e acústica, evolución histórica e influencias mutuas con outras 

disciplinas.    

X11   Estar familiarizado cun repertorio amplo e actualizado, centrado na súa 

especialidade pero aberto a outras tradicións. Recoñecer os trazos estilísticos 

que caracterizan ao dito 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.    

X22   Dispoñer de recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar 

pezas musicais así como improvisar en distintos contextos a partir do 

coñecemento de estilos, formatos, técnicas, tendencias e linguaxes diversos.    

X24   Desenrolar 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.    

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE   

E1   Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito 

adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.   

E2   
Construír unha idea interpretativa coherente e propia.   

E4   Expresarse musicalmente co seu instrumento de xeito fundamentado no 

coñecemento e dominio da técnica instrumental e corporal, así como nas 

características acústicas, organolóxicas e nas variantes estilísticas.   

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

E6   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.     
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E7   Desenvolver aptitudes para a lectura e improvisación sobre o material musical.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. OBXECTIVOS DA MATERIA   Competencias relacionadas   

1.-Coñecer os principais compositores 

para  guitarra do século XX e XXI   
T12, T14, T15, X5, X9, X11, X12, X22, X24, 

X25, E1, E2, E7.   

2.- Ser capaz de analizar as distintas 

obras para guitarra do século XX   
T4,  T12, T14, T15,  X11, X12, X22, ,  E4, E5, 

E6.   

3.-Coñecer os principais compositores 

para  guitarra do século XX e XXI   
T12, T14, T15,  X11, X12, X22,  E4, E5, E6.   

4 Interpretar unha obra representativa  
do repertorio para guitarra do século   
XX   

T12, T14, T15, X3, X4, X11,  E1, E2, E7.   

   

   

   

   

   

4. CONTIDOS         

TEMAS   Descritor Subtemas   Sesións   

2.Música do século XXI   2.1 Últimas  correntes   6   

3, Música española do século   
XXI   

3.1. Coñecemento dos traballo dos 

compositores na actualidade   
6   

4.- O futuro   4.1 Novos obxectivos   4   

  Total Sesións   16   
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5. PLANIFICACION DOCENTE         

   Horas T. 

presenciais   
Horas T. non 

presenciais   
Total 

horas T.   

Exposición maxistral   16      16   

Práctica individual   8      8   

Práctica colectiva   9      9   

Estudo e traballo individual      53.5   53.5   

Titorías   1.5      1.5   

Actividades de avaliación   2      2   

TOTAL   36.5   53.5   

   

90   
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6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA)   

Exposición maxistral   Conxunto de coñecementos teóricos e prácticos 

estruturados, que posibilitan a práctica dos alumnos. 

Ferramentas para o recoñecemento dos resultados 

correctos.   

Práctica individual   Posta en práctica dos coñecementos teóricos, en 

constante interacción co profesor.   

Práctica colectiva   Posta en práctica dos coñecementos teóricos, 

sometidos a reflexión da colectividade.   
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2015/2016   
Estudo e traballo individual   Traballo reflexivo e crítico dos alumnos, para a 

adquisición práctica dos coñecementos.   

   

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION     

7.1. Avaliación Ordinaria     

FERRAMENTA/ACTIVIDADE   COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s)   
PONDERACION   

Asistencia e participación na clase.   Todas   20%   

Traballo práctico realizado ao longo do 

cuadrimestre, na posta en práctica dos 

coñecementos teóricos.   

T1, T3, T13, T15. 
X1, X2, X3, X6, 
X13.   
EI (todas)   

25%   

Seguimento diario da progresión nos 

coñecementos teóricos e prácticos.   
Todas   25%   

Proba teórico práctica para a valoración 

dos coñecemenntos teóricos adquiridos.   
Todas   30%   

7.2. Avaliación Etraordinaria/Alternativa     

FERRAMENTA/ACTIVIDADE   COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s)   
PONDERACION   

Proba teórico práctica para valorar os 

coñecementos teóricos e prácticos 

relativos repertorio do s.XXI   
Todas   100%   

   

   

   

   

   

8. BIBLIOGRAFIA, MATERIAIS E  DOCUMENTOS   

   
Os materiais para o desenvolvemento da materia será proporcionado polo profesor en 

cada unha das sesión ou en su defecto no horario de titoría.   

   

   

   


