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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA   

CODIGO       

MATERIA   Traballo fin de estudos (TFE)   

AREA DE   

COÑECEMENTO   

Instrumento ou voz   

TITULACIÓN   Título superior de Música   

ESPECIALIDADE   Interpretación   

ITINERARIO (S)   Guitarra   

CURSO   4º   CUATRIMESTRE   -   

CREDITOS ECTS   10   

CARACTER   Materias obrigatorias específicas   

DEPARTAMENT  
O   

Guitarra   

CENTRO   Conservatorio Superior de A Coruña   

COORDINADOR   Ramón Carnota Méndez   

DOCENTE/S   Ramón   
Carnota   
Méndez   

Martes  
12.30-13.30h   

rcarnota@gmail.com   

Eulogio Gª   
Fernández  
-Albalat   

Mércores   
12.30- 13.30h   

albalat.xunta@gmail.com   

Rodolfo   
García   
Alonso   

Luns 9.00-  
10.00h   

Rodolfo.garciaalonso@gmail.co m   



DESCRICIÓN DA  
MATERIA    

Conceptos do proceso de elaboración dun traballo   

correctamente documentado, modelos de estruturación, busca de 

información, utilización das oportunas ferramentas, consulta e 

datación das fontes y elaboración dun documento destinado a 

fomentar a adquisición de competencias en investigación.   

COÑECEMENTO  
S PREVIOS   

Son  coñecementos previos todos os conducentes a consecución do 

Título Superior de Música.   

   

   

   

   

  

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 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 

T6   Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal   

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 e o espírito 

emprendedor no exercicio profesional   

T16 Usar os medios e recursos o seu alcance con responsabilidade cara o 

patrimonio cultural e ambiental  

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACIÓN   

X2   Mostrar aptitudes adecuadas para a lectura, improvisación, creación e 

recreación musical.   

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

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  



X6   Dominar un ou máis instrumentos musicais  nun nivel adecuado ao seu eido 

principal de actividade.   

X7   Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de 

proxectos musicais participativos.   

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

presenten no terreno do estudo persoal e na  práctica musical colectiva.    

 

X10 Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos 

musicais diversos 

X13   Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos na 

práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica.   

X21   Crear e dar forma aos seus propios conceptos artísticos  desenrolando a 

capacidade de expresarse a través deles a partir de técnicas e recursos asimilados. 

X25   Coñecer e ser capaz de empregar metodoloxías de estudo e investigación que 

lle capaciten para o continuo desenrolo 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   Construir unha idea interpretativa coherente e propia.   

E3   Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de proxectos 

musicais participativos, desde o dúo ata os grandes conxuntos.   

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 estructuras, ideas e materiais musicais con 

rigor. 

E6   Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre a  
interpretación, así como responder o reto que supón facilitar a comprensión da 

obra musical.   

E8   Asumir adecuadamente as diferentes funcións subordinadas, participativas ou 

de liderado que se poden dar nun proxecto musical colectivo.   

E10   Coñecer as implicacións escénicas que conleva a súa actividade profesional e ser 

capaz de desenrolar as súas aplicacións prácticas.   

   

   

   

   



   

3. OBXECTIVOS DA MATERIA   Competencias relacionadas   

1. Interpretar un concerto público de 

acordo cos requisitos esixibles.   
Todas as competencias recollidas neste 

documento están relacionadas con todos os 

obxectivos aquí reflectidos.   

2. Realizar un traballo académico que 

permita comprobar que o alumno é 

capaz de integrar, sintetizar e aplicar 

os coñecementos teóricos, prácticos e 

artísticos adquiridos a través das 

ensinanzas cursadas, e de buscar e 

seleccionar información valorándoa 

de maneira crítica.   

Todas as competencias recollidas neste 

documento están relacionadas con todos os 

obxectivos aquí reflectidos.   

   

   

   

   

4. CONTIDOS      

TEMAS   Descritor Subtemas   

1. Interpretación do repertorio   1.1 Elección do repertorio.   
1.2 Interpretación en público.   

2. Traballo académico   2.1 Elección do tema do traballo   

2.2 Desenrolo da información   
2.3 Exposición e defensa   

   

5. PLANIFICACION DOCENTE         

   Horas T. 

presenciais   

Horas T. non 

presenciais   

Total 

horas T.   

Proposta, estudo e interpretación dun 

concerto   

   234   234   

Proposta, elaboración, exposición e 

defensa dun traballo académico   

   60   60   

Titorías e probas   6      6   

TOTAL HORAS   6   294   300        

   

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA)   

Actividades introdutorias   Planificar e decidir tanto o repertorio do concerto 

como o tema do traballo académico    



Titorías   Guiar e asesorar ao alumno para a preparación das 

probas.    

Desenrolo das probas   Realización das dúas probas a práctica e a teórica   

   

   

   

   

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION     

7. Avaliación     

7.1.Avaliación do concerto (80% da nota final)     

ACTIVIDADE: Interpretación pública dun 

programa de concerto.   
COMPETENCIA(s)  
AVALIADA (s)   

PONDERACION   

Dominio técnico instrumental   T1, T15, X3, E1, E4.   
40%   

Madurez artística    T2, T16, X2, X3,   
X5, X7, X13, X21,   

E1, E2, E3, E4, E5, 

E8, E10.   

50%   

Interese artístico e técnico do repertorio 

presentado.   
X6, X21,  E1, E5, E8, 

E10   
10%   

7.2. Avaliación do traballo académico (20% da nota final)     

ACTIVIDADE: Exposición e defensa do 

traballo académico   

COMPETENCIA(s)  
AVALIADA (s)   

PONDERACION   

Correspondencia do traballo coa proposta 

feita    
T1, T3, T6, T8, T14   

10%   

Coherencia no desenrolo da metodoloxía    T1, T3, T6, T8, T14,  
10%   

Rigor científico do traballo   T2, T4, T5,   
T16, X5, X13, X25 30%   

Interese e orixinalidade do traballo   T1, T3, T6, T8, T14, 

X12, X17, X18, X26   
30%   

Exposición e defensa    X10, X18, E6   20%   

   

  *O alumno deberá aprobar cada una das partes (concerto e traballo) independentemente 

para aprobar a materia. 

   

   

   



   

8. OBSERVACIÓNS      

O examinando deberá ter en conta, en primeira instancia, o establecido na Circular 10/2014 e á 

Normativa do centro para o TFE: 

 Circular 10/2014 

“… Especialidade Interpretación.- Proposta dun programa de concerto e interpretación pública do 

mesmo, con elaboración dun traballo académico que poderá versar sobre diversos aspectos do 

repertorio elixido, do seu instrumento, ou calquera outra temática relacionada coa especialidade e 

aprobada polo departamento. Dito concerto deberá ter unha duración entre 45 e 70 minutos, cun 

descanso opcional non computable que non supere 

os quince minutos. O traballo académico deberá ter unha extensión mínima de vinte páxinas, en 

tamaño DIN A-4 con letra arial 12 puntos a dobre espazo, sen contar coas referencias bibliográficas 

e os títulos. Dito traballo deberá conter un resumo do mesmo nun idioma estranxeiro…” 

 

 Normativa de carácter xeral 

- O número máximo de convocatorias para a superación do TFE é de dúas, unha ordinaria e outra 

extraordinaria. 

- A realización pública do TFE celebrarase durante un período non superior a oito meses contados 

dende a finalización do período de exames no que o/a alumno/a supere as disciplinas necesarias para 

a obtención do título. 

- En caso de non superar o TFE na convocatoria ordinaria, o/a alumno/a disporá dunha segunda 

convocatoria extraordinaria que deberá ter lugar dentro dun período máximo de oito meses contados 

dende a convocatoria non superada. 

- A presentación ao TFE quedará condicionada a que o/a alumno/a supere todas as disciplinas que 

integran o plan de estudos correspondente á súa especialidade. En caso contrario a convocatoria do 

TFE será anulada de oficio polo centro. 

- O/A alumno/a poderá solicitar a anulación de convocatoria, aportando a motivación e documentos 

acreditativos que considere, e a dirección do centro resolverá o que proceda en aplicación da 

normativa vixente. 

- Os/As alumnos/as de todas as especialidades deberán presentar, como parte do TFE un traballo 

escrito, do que realizarán unha defensa pública. 

- No caso de interpretación tratarase de un traballo académico que poderá versar sobre diversos 

aspectos do repertorio elixido, do seu instrumento, ou calquera outra temática relacionada coa 

especialidade. 

 

 Procedemento e fases 

1. Solicitude polo/a alumno/a dun/ha profesor/a titor para o TFE, que deberá ser ratificada pola 

xefatura de estudos (solicitarase na secretaría administrativa do centro). O prazo de solicitude estará 

aberto ata o 14 de outubro. Con carácter xeral, e salvo circunstancias especiais, os alumnos que xa 

o solicitaran o curso pasado non é necesario que o soliciten novamente. 

2. Proposta dirixida ao departamento da súa especialidade, do tema concreto que pretende 

desenvolver e do programa a interpretar. As propostas presentaranse na secretaría administrativa do 

centro cumprimentando o modelo correspondente, que deberá levar a aprobación inicial do titor 

asignado. A data límite será o 4 de novembro. A proposta do tema constará alomenos dos seguintes 

puntos: Título, Xustificación e Índice xeral. Esta solicitude cumprimentarase na web do centro (no 

apartado de secretaría), procedendo á súa posterior impresión e entrega na secretaría administrativa 

do centro. 

3. Aceptación da proposta por parte do Departamento, que terá de prazo para resolver ata o 18 de 

novembro . De non considerarse idónea a proposta formulada, o/a alumno/a deberá aceptar os 

cambios propostos polo departamento ou formular unha nova proposta. Neste caso, o/a alumno/a 

disporá dun prazo de 10 días naturais en período lectivo, para reformular a súa proposta. Se ao longo 

do desenvolvemento do traballo xurdise a necesidade de modificar o programa do concerto de TFE, 

o/a alumno/a solicitarao mediante instancia dirixida ó departamento correspondente, e unha vez 



revisada a petición, resolverá o que proceda, informando directamento ó/á alumno/a a través do 

correo electrónico. O prazo para presentar a proposta de modificación será o que determine o 

departamento correspondente, reflectido na programación docente do TFE. 

4. O/A alumno/a entregará o traballo na secretaría do centro nas datas que se determinen a tal efecto, 

que con carácter xeral ha de ser posterior á publicación das cualificacións e en calquera caso, con 

tres semanas de antelación sobre a data do exame. En caso de non presentalo no prazo establecido 

non se convocará o tribunal e o alumno non poderá realizar o exame. Presentarase no formato 

establecido na Circular 10/2014, apartado 3.2, e cumprimentando o formulario correspondente, que 

levará o visto bo do/a profesor/a tito/ar. Entregarase unha copia en papel debidamente encuadernada, 

máis unha copia en formato dixital, que será enviada ó correo de vicedirección@csmcoruna.com 

xunto co programa a interpretar e toda canta información se queira aportar para a elaboración dos 

programas de man, que alomenos deberán conter: programa a interpretar (autor, obra, movemento, 

etc.), músicos participantes (de ser o caso), breve currículum do/a alumno/a, mais o que cada 

departamento especifique ó respecto na súa programación do TFE. Os programas de man e carteis 

serán elaborados polo centro. Ademais do traballo académico, os/as alumnos/as realizarán un 

concerto público. Deberá consultarse a circular vixente 10/2014 (dispoñible na web do centro no 

apartado de lexislación) así como a Programación docente do TFE, onde se reflicten, entre outras 

especificacións, os Obxectivos, Contidos e Criterios/Ferramentas de avaliación que rexirán para o 

mesmo. 

 

 De xeito particular o Departamento de Guitarra acorda o seguinte 

- A presentación da proposta do programa a interpretar, que deberá incluír a duración, e do traballo 

escrito deberá presentala o titor ao departamento na mesma data límite, é dicir o 4 de novembro. De 

existir unha rectificación ou modificación posterior terá que presentalo o titor ao departamento con 

data límite de 8 semanas de antelación sobre a data de exame. 

- Para calquera das dúas partes do TFE o examinando poderá utilizar o material existente no centro 

que considere oportuno se ben terá a obriga de comunicar cales son as súas necesidades de material 

ao Departamento como mínimo no mesmo momento de presentar o traballo escrito para posibilitar 

a dispoñibilidade do mesmo. 

- A realización de ambas probas deberá facerse como máximo nun período non superior a dous días 

hábiles consecutivos. 

Na proba de Interpretación: 

-A duración deberá ser entre 45´ e 70´ minutos de música con posibilidade dun descanso opcional 

que non computará no tempo e que non debe exceder de 15 minutos. 

- O repertorio presentado será aberto e libre, sempre coa supervisión por parte do titor e pendente 

da aceptación do departamento. Poderanse presentar, se así o decide libremente o examinando, obras 

de cámara tendo en conta que, como mínimo, 45´ minutos deberán ser de repertorio de guitarra.  

- Así mesmo poderá presentarse notas ao programa do concerto. 

 

Na proba do traballo escrito: 

 

- A duración da exposición pública terá unha duración máxima de 20 minutos. O tribunal poderá 

empregar un máximo de 10 minutos para o debate posterior á exposición, non podendo superar a 

suma de exposición e debate os 30 minuto. 

- Deberá incluír unha portada, os datos do examinando, un resumo en galego, outro en castelán e 

outro nun idioma estranxeiro, un índice e as pertinentes referencias bibliográficas. 

 


