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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DA MÚSICA II  

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA  

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLOS DECRETOS 163/2015 E 171/2016) 

CURSO 2017-18 
 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DA MÚSICA II  

ESPECIALIDADE: TODAS ITINERARIOS: TODOS  

CARÁCTER: FORMACIÓN BÁSICA TIPO DE CLASE: COLECTIVA 

DEPARTAMENTO: MUSICOLOXÍA XEFE DE DPTO.: Sergio Añón Lijó  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA:  

Sergio Añón Lijó 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2 

ECTS/CUAD.   3       Observacións:  

DOCENTES: 
 
 
 

NOME E APELIDOS EMAIL / TLF. /WEB TITORÍA 

Sergio Añón Lijó sergioanonlijo@gmail.com Mércores, 13:00-14:00 

Nerea Casanova Gilsanz nerea.casanova@gmail.com  Luns, 21:00-22:00 

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR 

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental a partir da análise, audición e o 
comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical e 
ao seu contexto cultural e social. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS 

Os requiridos na proba de acceso ao grao superior e coñecementos do cuadrimestre anterior. Coñecementos básicos de 
xeografía, historia e historia da arte. 
 

  RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS  

A trama que conforman os contidos das disciplinas de formación básica constitúen esa base imprescindible que permite acadar 
unha comprensión completa do feito musical tanto no ámbito interpretativo, como no compositivo e no pedagóxico. No caso 
concreto da Historia da música, existe unha complementariedade obvia coas disciplinas de Historia dos instrumentos, 
Organoloxía, Música e culturas e Análise. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17. 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC10, ED10, EI4, EP3. 

Ver a lista e descrición de competencias nos decretos 163/2015 e 171/2016. 
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3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Valorar a música como expresión xenuína e característica do ser humano tanto a nivel 
individual como no seu comportamento social.    

T11, T16, T17.  
X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, 
X26. 
EP3. 

Promover unha reflexión crítica sobre o coñecemento histórico, as súas potencialidades e os 

seus límites. 

T8, T11, T16, T17. 
X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, 
X18, X26. 
EC10, ED10, EP3. 

Recoñecer e contextualizar histórica e esteticamente cada estilo musical en función das súas 
características, fundamentalmente a través da audición e a análise. 

T2, T4, T8, T17. 
X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, 
X17, X18, X26.  
EC10, ED10, EI4, EP3. 

Contextualizar a creación musical na sociedade na que aparece, e relacionala co resto de 

actividades artísticas contemporáneas. 

 

T2, T4, T8, T17. 
X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EP3. 

Comprender a importancia da Idade Moderna e os feitos históricos que dan paso á Idade 

Contemporánea na conformación da sociedade occidental. 

T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17.   
X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EI4, EP3. 

Entender a relación entre os cambios operados nas sociedades europeas nos séculos XVII, 

XVIII e XIX e a súa influencia na actividade musical do período. 

T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17.   
X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EI4, EP3. 

Adquirir coñecementos xerais sobre os procesos de transmisión da música en xeral para 

aplicalos á música en Occidente en sentido particular.  

T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17.     
X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EP3. 

Comprender e valorar a interese artística e social da música entre 1630 e 1850 e achegarse ás 
canles de investigación actuais sobre os conceptos musicais da época. 

T1, T2, T4, T8, T11, T16, T17. 
X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EP3. 

Coñecer e entender as técnicas compositivas e as prácticas interpretativas nos diferentes 
xéneros musicais entre 1630 e 1850 como base da apreciación estética dos mesmos. 

T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17.   
X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EI4, EP3. 

Interpretar textos e outras fontes históricas para poñer a música destes períodos no seu 
contexto social e cultural. 

T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17.  
X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, 
X16, X17, X18, X26. 
EC10, ED10, EP3. 
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4. CONTIDOS 

 
TEMA 

 
DESCRITOR SUBTEMAS 

 
SESIÓNS 

1. A música vocal no  
século XVII 
 

1. Introdución. Sociedade, política e arte no século XVII. O pensamento en música.  
2. Música de cámara. Italia: o madrigal do s. XVII. A cantata e a súa evolución. Outros xéneros: air de cour, songs, 
tono humano, etc.  
3. A música sacra. Música católica. Oratorios. As capelas catedralicias. O villancico español. Misas e motetes en 
Francia.  Música protestante. Música sacra inglesa. 
4. A música teatral. Música e público. Os teatros. A ópera en Italia na segunda metade do século. A música na 
corte de Luís XIV. J.B. Lully: comedie ballet e tragedie lyrique. O teatro musical inglés. Ópera e zarzuela en España. 

2 
 
 
 

2. A música 
instrumental no  
século XVII 
 

1. A música instrumental. Os novos xéneros. O basso continuo. Primeiras formas compositivas. Instrumentos e 
formacións: a solo, cámara e orquestra.  
2. Formas características. Composicións sobre formas improvisadas. Formas contrapuntísticas. Variacións. A suite 
de danzas. Os comezos da sonata.  
3. As novas formas de finais do século XVII e principios do XVIII. A transformación da sonata: A. Corelli.  As orixes 
do  concerto.  
4. Música instrumental en España. 

2 

3. A música na 
primeira metade do 
século XVIII 
 

1. Cuestións xerais. O contexto europeo.  O cambio de estilo no barroco tardío. 
2. Italia. Principais centros de produción musical: Nápoles, Roma, Venecia. O estilo de concerto e a súa influencia: 
A. Vivaldi.  
3. Francia. A fusión dos estilos: F. Couperin. J.P. Rameau: a opéra-ballet e a teoría musical. O establecemento da 
tonalidade moderna e o debate en torno aos temperamentos.  
4. Alemania no Barroco tardío. J.S. Bach: a música para órgano. Música de cámara en Cöthen: suites e concertos. 
Música sacra en Leipzig: cantatas e paixóns. G.F. Handel: ópera e oratorio. A música instrumental. 

2 

4. A música en 
Europa a mediados 
do século XVIII 
 

1. O contexto. Europa a mediados do s. XVIII. A Ilustración. A función social da música. O concerto público. A 
conciencia de estilo e gusto. Terminoloxía estilística e sintaxe musical.  
2. A música vocal a mediados de século. Italia: ópera seria, ópera bufa e intermezzo. A ópera noutros países: 
Francia, Inglaterra e Alemaña. Gluck e a reforma da ópera.   
3. A música instrumental. Novos instrumentos e formacións. Xéneros e formas. A forma sonata e outras formas 
importantes. Música de tecla: D. Scarlatti, C.P.E Bach e A. Soler. A nova música de orquestra: a sinfonía preclásica 
e o concerto para tecla. 

1 

5. A música na 
segunda metade do 
século XVIII 
 

1. O fin da Era Moderna. Situación política na segunda metade do s. XVIII. Arte e cultura en Europa. Situación 
particular en España. O concepto de clásico. A tradición de concerto e o establecemento do seu canon. 
2. F.J. Haydn. Vida e obra. Análise estilístico. Sinfonías. Música de cámara e a solo. Música vocal. 
3. W.A. Mozart. Vida e obra. Música para piano. Sonatas e concertos. Música de cámara. As Sinfonías e os 
divertimentos. As óperas. 

3 
 
 
 
 

6. A música nos 
inicios do século XIX  
 

1. Contexto histórico e social. Revolución e cambios políticos. A nova orde social en Europa.   
2. L.V. Beethoven. Etapas vitais e produtivas. Análise estético e estilístico. Beethoven coma referente e mito. 
3. O Romanticismo. Contexto social e artístico. Estética e pensamento romántico. 

1 

7. A música na 
primeira metade do 
século XIX (I)  
 
 
 

1. Aspectos xerais da música romántica. A música e os músicos na sociedade de principios do s. XIX. A produción 
de música. Novos instrumentos. 
2. A canción.  Características xerais. Schubert e o lied. Outros autores. 
3. A música para piano. Características organolóxicas. Papel social do instrumento e producción musical.  Xéneros 
pianísticos: estudos, preludios, pezas de carácter, sonatas, concertos, etc. Os contemporáneos de Beethoven: 
Clementi, Field, etc. A xeración romántica: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt.   

2 
 
 
 

8. A música na 
primeira metade do 
século XIX (II)  
 

1. A música de orquestra. Composición e cambios na orquestra. Formas sinfónicas. O director de orquestra. 
Produción sinfónica. Os compositores sinfónicos. Diferentes tipos de orquestra. H. Berlioz e a Symphonie 
Fantastique. 
2. A música de cámara. Agrupacións comúns. Características xerais da música de cámara.  Obras e autores 
principais. 
3. A música coral.  Coros afeccionados.  Produción coral:  Oratorios e música sacra. 
4. España na primeira metade de século. 

1 

Actividades  complementarias e de repaso  2 

Total sesións 16 
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5. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍA 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Lectura guiada e comentario de fontes 10 0 10 

Comentario de audicións 10 0 10 

Exposicións individuais e preparación das mesmas 5 4 9 

Estudio individual 0 50 50 

Actividades complementarias 4 4 8 

Actividades de avaliación:  
1. Probas 
2. Revisión de probas 

 
2 
1 

 
0 
0 

 
2 
1 

TOTAL HORAS: 32 58 90 

6. AVALIACIÓN 

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA  

6.1.1.  AVALIACIÓN ORDINARIA CON AVALIACIÓN CONTINUA 
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS AVALIADAS PONDERACIÓN 

Probas de avaliación:  

Poderán incluír preguntas de diversa 

extensión e comentarios de fontes (audicións, 

partituras, imaxes ou textos). 

 

-Asimilación dos contidos.  

-Uso correcto dos conceptos e terminoloxía 

estudados. 

-Coñecemento e identificación do repertorio 

proposto e as súas características. 

-Capacidade de concreción e síntese. 

-Capacidade para relacionar ideas e 

conceptos.  

-Capacidade para relacionar contidos de 

forma diacrónica e sincrónica. 

-Claridade e orde na exposición das ideas. 

-Adecuación do rexistro lingüístico. 

-Corrección gramatical e ortográfica. 

T2, T3, T8. 
X1, X4, X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, X26. 

70% 
 

(so no caso de 
acadar como 
mínimo un 4 en 
tódalas probas 
de avaliación)* 

Actividades complementarias de avaliación, 

que poderán incluir: 

 

-Análise e comentario oral ou escrito de 

fontes. 

-Exercicios de pescuda e emprego de 

información. 

-Exposicións na aula. 

-Tódolos criterios anteriores. 

-Participación construtiva.  

-Capacidade para traballar en grupo. 

-Claridade e orde na exposición oral. 
-Emprego das TIC e adecuadas ferramentas 
comunicativas verbais e non verbais na 
exposición oral.  
-Adecuada referencia ás fontes empregadas. 

T2, T3, T4, T8. 
X1, X4, X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, X26. 

30% 
 

(so no caso de 
acadar como 
mínimo un 4 en 
tódalas probas 
de avaliación)* 

OBSERVACIÓNS 

 

-Incorrer en plaxio (non facer a adecuada referencia ás fontes empregadas) nalgunha actividade, ou o emprego de calquera fonte ou 
ferramenta non permitida nunha proba, implica unha cualificación global de 0 na disciplina. 
 
*No caso de non acadar un 4 nalgunha das probas de avaliación a cualificación final será a mesma ca da proba con menor puntuación. 
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7. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

DESCRICIÓN  CRITERIOS E PAUTAS 

Dificultades graves de visión 
Reserva de asento na primeira fila, escritura ampla no encerado, deletreado de termos, especial atención 
para a resolución de dúbidas e posible adaptación das actividades de avaliación de ser preciso. 

 

 

 

 

6.1.2. AVALIACIÓN ALTERNATIVA  (PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA)  
 (Alumnos que superen as 4 faltas por cuadrimestre establecidas no centro polo Consello Escolar) 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS AVALIADAS PONDERACIÓN 

Probas de avaliación:  

Poderán incluír preguntas de diversa 

extensión e comentarios de fontes 

(audicións, partituras, imaxes ou textos). 

 

-Asimilación dos contidos.  

-Uso correcto dos conceptos e terminoloxía 

estudados. 

-Coñecemento e identificación do repertorio 

proposto e as súas características. 

-Capacidade de concreción e síntese. 

-Capacidade para relacionar ideas e conceptos.  

-Capacidade para relacionar contidos de forma 

diacrónica e sincrónica. 

-Claridade e orde na exposición das ideas. 

-Adecuación do rexistro lingüístico. 

-Corrección gramatical e ortográfica. 

T2, T3, T8. 
X1, X4, X10, X11, X12, X14, 
X15, X16, X17, X18, X26. 

100% 
 

(so no caso de 
acadar como 
mínimo un 4 
en tódalas 
probas de 
avaliación)* 

OBSERVACIÓNS 

-Os alumnos que superen as 4 faltas de asistencia permitidas presentaranse a unhas probas finais nas datas fixadas polo centro no 

calendario de exames de xaneiro-febreiro. Nestas probas non se terán en conta posibles reducións de materia ou calquera outra 

consideración feita durante as clases.  

-O emprego de calquera fonte ou ferramenta non permitida no exame implica unha cualificación global de 0 na disciplina. 

 
*No caso de non acadar un 4 nalgunha das probas de avaliación a cualificación final será a mesma ca da proba con menor puntuación. 

6.1.3. ADIANTO DE CONVOCATORIA: EXAME DE DECEMBRO 

Nos casos contemplados a tal efecto e se a directiva do centro así o entende os alumnos poderán adiantar a convocatoria ordinaria a 
decembro, o que implica a súa avaliación segundo o procedemento de avaliación alternativa arriba exposto. A data do exame será fixado e 
comunicado ao alumno unha vez aprobada a súa solicitude. 

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Os alumnos que non superen a convocatoria ordinaria contan cunha convocatoria extraordinaria que o centro convocará no calendario de 

xuño-xullo. Realizaranse dúas modalidades na proba. 

MODALIDADE 1 

Recuperación para alumnos con avaliación 
continua 

A avaliación seguirá o modelo da avaliación continua arriba exposto. Os alumnos poderán 
recuperar as probas de avaliación non superadas e manter o resto de cualificacións.  

MODALIDADE 2 

Recuperación para alumnos sen avaliación 
continua 

A avaliación seguirá o modelo da avaliación alternativa arriba exposto. 
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8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS 

TEXTO BASE 

BURKHOLDER, J. P.; GROUT, D.J.; PALISCA, C.V.: Historia de la música occidental, 8ª ed., Madrid: Alianza, 2015. 

OUTROS 

DOWNS, P. G.: Antología de la música clásica, Madrid: Akal, 2006. 

DOWNS, P. G.: La música clásica, Madrid: Akal, 1998. 

HILL, J. W.: La música barroca, Madrid: Akal, 2008. 

LÓPEZ-CALO, J.: Historia de la música española, 3. El Siglo XVII, Madrid: Alianza, 1983 

MARTÍN MORENO, A.: Historia de la música española, 4. El Siglo XVIII, Madrid: Alianza, 1985. 

PAJARES ALONSO, R.L.: Historia de la música en 6 bloques, 6 vols., Madrid: Visión Libros, 2010.  

PLANTINGA, L.: Antología de la música romántica, Madrid: Akal, 2008. 

PLANTINGA, L.: La música romántica, Madrid: Akal, 1992. 

ROSEN, C.: El estilo clásico. Haydn, Mozart y Beethoven, Madrid: Alianza, 1986. 

RECURSOS MATERIAIS 

-Ordenador con conexión a internet, canón de vídeo e encerado electrónico para a proxección dos contidos audiovisuais.  

-Reprodutor de audio e vídeo multi-formato. 

-Fondos bibliográficos básicos para a consulta na aula: dicionarios e manuais de referencia. 

-Material didáctico: gravacións, partituras, recursos audiovisuais…  


