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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DOS INSTRUMENTOS 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE A CORUÑA 

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

2018/19 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: Hª DOS INSTRUMENTOS (CLARINETE) 
ESPECIALIDADE: INTERPRETACIÓN ITINERARIOS: CLARINETE 
CARÁCTER: MATERIAS OBRIGATORIAS ESPECÍFICAS TIPO DE CLASE: COLECTIVA 
DEPARTAMENTO: VENTO MADEIRA XEFE DE DPTO.: ISMAEL  VAQUERO 

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

MARIOLA GIL LAGO 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1H 
ECTS/CUAD. - - - - - 3 - - Observacións:  

DOCENTES: 
 
 
 
 

NOME E APELIDOS EMAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Mariola Gil Lago mglago@edu.xunta.es Mércores de 13:00 a 14:00 
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2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 
DESCRITOR:  
Estudo da evolución histórica do instrumento propio e os afíns a este. Coñecemento das características construtivas, funcionamento acústico e 
posibilidades técnicas e expresivas con relación ao repertorio.  
 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  
 
Estar matriculado no curso correspondente. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS 
 
Dado o seu carácter eminentemente teórico, a sinerxía principal dáse coas disciplinas de Formación básica do ámbito da Musicoloxía.  
 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T10, T13  
COMPETENCIAS XERAIS: X9, X10,  X12, X14, X15, X20, X25  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI4, EI6 
Ver a lista e descripción de competencias no Decreto 163/2015 do 29 de outubro anexo II 
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3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 1. Analizar a evolución estilística do repertorio instrumental ao longo da historia  
 

Todas 

2. Ampliar coñecementos sobre o repertorio e literatura para o seu instrumento.  
 

Todas 

3. Coñecer o funcionamento acústico do seu instrumento e afíns en función da súa construción e materiais.  
  

Todas 

4. Desenvolver a capacidade de procura de información e documentación, así como a capacidade crítica sobre artigos, 
escritos e/ou diversos medios audiovisuais.  
 

Todas 

5. Utilizar as TIC en beneficio do seu estudo e exposición de traballos, tanto para consulta como para elaboración de 
material.  

Todas 

 
4. CONTIDOS 

TEMAS DESCRITOR DE SUBTEMAS SESIÓNS * 
1. Antecedentes do clarinete e evolución 

do instrumetno hasta o Barroco 
1.1 Antecedentes. 
1.2 O nacemento do clarinete: análise de datos e controversias. 
1.3 Mock Trumpet, Chalumeau e primeiros clarinetes: características 

construtivas e acústicas. 
1.4 Música para chalumeau e clarinete barroco: autores e principais obras. 
1.5 Técnicas interpretativas  no clarinete Barroco. Táboas de Eisel e Berg. 

3 (60 min)  

2. O clarinete no clasicismo 2.3 Características constructivas e acústicas do clarinete no clasicismo. 
2.4 Clarinete solista, clarinete tutti 
2.5 O clarinete na Orquestra 
2.6 Convencións interpretativas segundo os tratados e os documentos da 

época. 

3 (60 min) 

3. O Clarinete no período Romántico 3.1    Principais evolucións do clarinete no século XIX e as súas consecuencias 
nos cambios da técnica e sonoridade do instrumento. 
3.2    Principais convencións  interpretativas 
3.3    Relación entre compositores e intérpretes na primeira metade do século 
XIX (período reflexivo) e repertorio más representativo. 
3.4    O repertorio reflexivo (Segunda metade do século XIX): características e 
principais obras. Relación entre compositores e intérpretes. 
 

5 (60 min.) 

4. Século XX 4.1    Principais evolucións do clarinete no século XX.   
4.2    Ampliación da técnica e sonoridade do instrumento no século XX 
4.3    Estilos e repertorio máis destacado 

4 (60 min.) 

5. Proba de coñecementos  1 
TOTAL SESIÓNS: 16 
*O uso das TIC e os seus beneficios no estudo, como contenido procedimental, farase en todas as sesisóns descritas.  
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN  

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  HORAS 
PRESENCIAIS 

HORAS NON 
PRESENCIAI

S 

TOTAL 
HORAS 

1. Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen 
os alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao 
cuadrimestre que comeza).  

1  1 

2. Exposición oral do profesor e aclaración de dúbitas: 
2.1. Presentar información verbalmente, con ou sen a utilización de soportes auxiliares (pizarra 

dixital, audio, etc.).  Empregarase un método demostrativo no que o profesor e o alumno 
intervendrán en conxunto activamente no proceso de formación. 

10  10 

3. Traballos en equipo dirixidos 
3.1. O traballo en grupo é un método que permite aos alumnos realizar e discutir un 

determinado traballo, participar nunha actividade fóra da aula e atopar unha solución para 
un determinado problema. 

3.2. Os principais obxectivos deste método son: 
3.2.1. Obter a participación activa de todos os alumnos. 
3.2.2. Desenvolver a capacidade de traballar en grupos. 
3.2.3. Cambiar as actitudes máis rápido que na actuación individual. 
3.2.4. Desenvolve a capacidade de falar e escribir. 

4 29 33 

4. Traballo individual 
4.1. O alumno, baixo a supervisión do profesor,será o responsable da súa propia aprendizaxe a 

través da búsqueda de información e estración de conclusións.  O traballo individual será 
exposto e devatido nas clases cos demais alumnos. 

0 45 45 

5. Proba de avaliación final 1 0 1 
    

TOTAL HORAS: 90 (3 ECTS) 
 
 
 
 

6. AVALIACIÓN 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

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

Traballo na aula 
 

1. Claridade de ideas, de exposición e de organización da información. 
2. Relación e coherencia entre as partes do traballo, vinculada a una boa 

calidade lingüística do discurso.  
3. Suficiencia e profundidade no coñeccemento dos contenidos, de xeito que se 

demostre ter un bo nivel no tema tratado.   
4. Creatividade e orixinalidade na presentación da temática, na súa abordaxe 

ou no seu tratamento.   
5. Documentación de apoio actualizada e referencias bibliográficas citadas 

conforme ás normas propias dos traballo cientoficos e profesionais. 
 

Todas 20% 

Traballos individuais e 
colectivos. 
 

1. Claridade de ideas, de exposición e de organización da información. 
2. Relación e coherencia entre as partes do traballo, vinculada a una boa 

calidade lingüística do discurso.  
3. Suficiencia e profundidade do marco teórico, de xeito que se demostre ter 

coñecementos sobre o desenvolvemento e nivel alcanzado no tema 
tratado.   

4. Creatividade e orixinalidade na presentación da temática, na súa abordaxe 
ou no seu tratamento.   

5. Documentación de apoio actualizada e referencias bibliográficas citadas 
conforme ás normas propias dos traballo cientoficos e profesionais 

Todas 30% 

Proba obxectiva: 
realización dunha proba 
escrita referente aos 
temas do apartado 
Contidos desta 
programación 

1. Claridade de ideas, de exposición e de organización da información. 
2. Relación e coherencia entre as partes do traballo, vinculada a una boa 

calidade lingüística do discurso.  
3. Suficiencia e profundidade do marco teórico, de xeito que se demostre ter 

coñecementos sobre o desenvolvemento e nivel alcanzado no tema 
tratado.   

4. Creatividade e orixinalidade na presentación da temática, na súa abordaxe 
ou no seu tratamento.   

5. Documentación de apoio actualizada e referencias bibliográficas citadas 

 50% 
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conforme ás normas propias dos traballo cientoficos e profesionais 

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO)  
Proba obxectiva: 
realización dunha proba 
escrita referente aos 
temas do apartado 
Contidos desta 
programación  

1. Claridade de ideas, de exposición e de organización da información. 
2. Relación e coherencia entre as partes do traballo, vinculada a una boa 

calidade lingüística do discurso.  
3. Suficiencia e profundidade do marco teórico, de xeito que se demostre ter 

coñecementos sobre o desenvolvemento e nivel alcanzado no tema 
tratado.   

4. Creatividade e orixinalidade na presentación da temática, na súa abordaxe 
ou no seu tratamento.   

5. Documentación de apoio actualizada e referencias bibliográficas citadas 
conforme ás normas propias dos traballo cientoficos e profesionais 

Todas 100% 

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA (PERDA AVALIACIÓN CONTINUA)  Os alumnos que acumulen máis de 4 faltas perderán o dereito á avaliación 
continua e terán dereito a unha avaliación alternativa. 
Proba obxectiva: 
realización dunha proba 
escrita referente aos 
temas do apartado 
Contidos desta 
programación  

1. Claridade de ideas, de exposición e de organización da información. 
2. Relación e coherencia entre as partes do traballo, vinculada a una boa 

calidade lingüística do discurso.  
3. Suficiencia e profundidade do marco teórico, de xeito que se demostre ter 

coñecementos sobre o desenvolvemento e nivel alcanzado no tema 
tratado.   

4. Creatividade e orixinalidade na presentación da temática, na súa abordaxe 
ou no seu tratamento.   

5. Documentación de apoio actualizada e referencias bibliográficas citadas 
conforme ás normas propias dos traballo cientoficos e profesionais 

Todas 100% 

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Proba obxectiva: 
realización dunha proba 
escrita referente aos 
temas do apartado 
Contidos desta 
programación  

1. Claridade de ideas, de exposición e de organización da información. 
2. Relación e coherencia entre as partes do traballo, vinculada a una boa 

calidade lingüística do discurso.  
3. Suficiencia e profundidade do marco teórico, de xeito que se demostre ter 

coñecementos sobre o desenvolvemento e nivel alcanzado no tema 
tratado.   

4. Creatividade e orixinalidade na presentación da temática, na súa abordaxe 
ou no seu tratamento.   

5. Documentación de apoio actualizada e referencias bibliográficas citadas 
conforme ás normas propias dos traballo cientoficos e profesionais 

Todas 100% 

Observacións:  
 
 

 
 

7. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

  

  

  

  
 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS 

 
 

• Albert Rice, The Baroque Clarinet. 
• Colin Lawson, The Cambridge Companion to the clarinet. 
• Pamela Weston, Clarinet Virtuosi of the Past. 
• Jack Brymer, The clarinet. 

• Eric Hoperich, The Clarinet  
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8. OBSERVACIÓNS 

 


