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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL IV (FRAUTA) 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL IV (FRAUTA) 
ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical. 
CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 
DEPARTAMENTO Vento Madeira XEFE/A DE DPTO. ISMAEL VAQUERO BAQUERO 
CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso COORDINADOR/A DA 

DISCIPLINA  Julio Cabo Messeguer 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VII
I 

Horas de clase semanais: 1H 

ECTS/CUAD. - - - 6 - - - - Observacións:  

NOME E APELIDOS EMAIL/TEL/WEB TITORÍA 
DOCENTES: 

Julio Cabo Messeguer cabo@edu.xunta.es Luns ás 10h. 
 
 
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 
diferentes criterios interpretativos.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 
adquiridos no cuadrimestre anterior.  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 
estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Tamén se pretende acadar unha preparación adecuada para 
a interpretación en público e un coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento acústico e 
características do propio instrumento  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EP4  

Ver a lista e descrición de competencias no Decreto 163/2015 do 29 de outubro. 
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3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso.  T2, T3, X1, X3, X6, EP4  

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo.  T3, X3, X6, X11, X21, T2  

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 
intérprete profesional  T1, T3, T15, X24, EP4  

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para progresar 
como intérprete.  T2, T6, T15, X6, X21, X24  

 
 
 
 

4. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN * 
TEMAS DESCRITOR DE SUBTEMAS SESIÓNS 

Elaboración e estudo dun programa 
formado por obras de diferentes 
estilos.  

 

 
1. Estudios de diferentes estilos. 
2. Obras de diferentes estilos. 
3. Interpretación en público (convencións e dificultades) 
4. Autoaprendizaxe como parte principal da formación do intérprete. 
5. Autoavaliación do método de traballo individual.  
 

15Ω  (20 min) 

Análise formal e estético das obras 
traballadas.  

 

1. Contextualización estilística e histórica do material a interpretar. 
2. Análise formal aplicada. 
3. Análise harmónica aplicada. 

15Ω  (5 min) 

Principais compositores, escolas e 
tendencias da creación musical.  

 
 1Λ 

Traballo específico e pormenorizado 
dos diferentes elementos musicais  

 

 1. Respiración, recursos e exercicios. 
2. Sonoridade como base da interpretación. 
3. Escalas, arpexios, exercicios diarios como base imprescindible para unha correcta 
interpretación. 
4. Articulación (diferentes tipos de picados, ligados, acentos, combinación dos mesmos e 
traballo axeitado para os mesmos) 
 5. O fraseo. Aplicación das variedades de articulación e combinacións posibles de 
sonoridade. 
 6. Desenvolvemento de exercicios específicos a partir das dificultades ou necesidades 
atopadas nunha obra ou estudio. 

15Ω (20 min) 

Desenvolvemento da memoria 
musical  

 

1. Memorización de exercicios técnicos. 
2. Memorización de pasaxes musicais. 
3. Memorización de obras breves. 

15Ω (10 min) 

Preparación para a actuación en 
público  

 
 1. Preparación e realización de probas e audicións de forma autónoma. 15Ω (5 min) 

*Temas aos que se adicará unha sesión completa Λ 
*Temas aos que se adicará parte de cada unha das sesións Ω   

 TOTAL SESIÓNS: 

16 

 
 
 
* Se o número de sesións non coincidira coas propostas por causas de calendario,adaptaranse os contidos ás sesión efectivas no curso. 
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5. METODOLOXÍA E PLANIFICACIÓN DOCENTE 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS TOTAL HORAS 
1. Activides de ensino aprendizaxe 
2. Reforzamento e consolidación do traballo. Actividade na que se traballará 

sobre competencias xa adquiridas para o reforzamento das mesmas e como paso 
previo ao salto posterior cualitativo e cuantitativo en cada un dos temas 
propostos. 

3. Elaboración e reelaboración da información. Actividade de reflexión 
(conxunta na aula e posteriormente individual do alumno) e acción tanto no eido 
técnico como interpretativo. O alumno será guiado técnica e interpretativamente 
na aula en cada sesión, requeríndolle en sucesivas sesións a posta en práctica da 
reflexión, elaboración e reelaboración tanto de exercicios técnicos como 
interpretativos que o conduzan a unha maior autonomía na resolución de 
problemas no desenvolvemento do feito interpretativo. 

9 81 90 

4. Práctica individual. Actividade individual do alumno na que practicará todos os 
contidos traballados en clase tratando de acadar os obxectivos descritos na 
programación. 

7 81 88 

5. Actividades complementarias e extraacadémicas 
                   Participar nas audicións e concertos do instrumento se o profesor o considera 
oportuno. 

0 2 2 

TOTAL HORAS: 180 
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6. AVALIACIÓN 

FERRAMENTAS DE 
AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA
S AVALIADAS 

 
PONDERACIÓN 

 

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA  
6.1.1  AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA) 

Interpretación dos exercicios 
técnicos, estudos e obras 
propostos polo profesor en cada 
unha das clases. 

1. Nivel 
técnico amosado nas clases. 

2. Execu
ción rítmica precisa e segura. 

3. Calida
de do son e afinación. Homoxeneidade, riqueza tímbrica e gradacións 
dinámicas. 

4. Fidelid
ade ao texto. 

5. Interpr
etación correcta dos signos de articulación e expresión. 

6. Coher
encia e rigor estilística na interpretación. 

7. Capaci
dade autocrítica. 

8. Auton
omía no traballo amosado. 

9. Auton
omía na proposición de exercicios para a superación de dificultades 
técnicas específicas. 

Todas 100% 

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO)  

Exame no que interpretará un 
estudio e máis unha obra, a 
elexir de entre o repertorio 
proposto polo profesor. 

1. Execución rítmica precisa e segura. 
2. Calidade do son e afinación. Homoxeneidade, riqueza tímbrica e 

gradacións dinámicas. 
3. Fidelidade ao texto. 
4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 
5. Coherencia e rigor estilística na interpretación. 
6. Capacidade autocrítica. 
7. Autonomía no traballo amosado. 
8. Profesionalidade no escenario, utilización de recursos escénicos e 

interpretación de memoria do repertorio. 

Todas 100% 

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA  (*PERDA AVALIACIÓN CONTINUA)  
 *(Alumnos que superen as 3 faltas por cuadrimestre, establecidas no centro, aprobadas en consello escolar) 

Exame no que interpretará un 
estudio e máis unha obra, a 
elexir de entre o repertorio 
proposto polo profesor. 

1. Execución rítmica precisa e segura. 
2. Calidade do son e afinación. Homoxeneidade, riqueza tímbrica e 

gradacións dinámicas. 
3. Fidelidade ao texto. 
4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 
5. Coherencia e rigor estilística na interpretación. 
6. Capacidade autocrítica. 
7. Autonomía no traballo amosado. 
8. Profesionalidade no escenario, utilización de recursos escénicos e 

interpretación de memoria do repertorio. 

Todas 100% 

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Exame no que interpretará un 
estudio e máis unha obra, a 
elexir de entre o repertorio 
proposto polo profesor. 

1. Execución rítmica precisa e segura. 
2. Calidade do son e afinación. Homoxeneidade, riqueza tímbrica e 

gradacións dinámicas. 
3. Fidelidade ao texto. 
4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 
5. Coherencia e rigor estilística na interpretación. 
6. Capacidade autocrítica. 
7. Autonomía no traballo amosado. 
8. Profesionalidade no escenario, utilización de recursos escénicos 

e interpretación de memoria do repertorio. 

Todas 100% 
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8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS 

 

Estudos e obras acordes ao nivel de partida do alumno. Estes poderán ser de iniciación ao instrumento ou os correspondentes aos 
graos elemental, profesional ou superior do instrumento. 

 
 
 


