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iónO ensino musical no noso país consolidouse, parece que xa definitivamente no  noso sistema 

educativo, como consecuencia dunha preocupación das sociedades modernas por conseguir unha 

educación  integral e de calidade  onde a música, non sen dubitaciones no camiño da súa implantación, 

maniféstase xa como unha materia de identidade curricular e como un elemento imprescindible para a 

plena e integral  formación  das persoas.  

O estado a partir das diferentes leis orgánicas, é o que establece o primeiro banzo de concreción 

curricular, enumerando os obxectivos e contidos de cada unha das materias que posteriormente se 

desenvolverán nun segundo e terceiro banzo de concreción. A implantación da LOE, lei que vén 

substituír á LOGSE, significou unha reestruturación dos Programas de Guitarra dos  Conservatorios 

públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Esta programación  toma como marco lexislativo a Lei Orgánica de Educación, LOE do 3 de maio do 

2006 e concrétase, no ámbito estatal, no REAL DECRETO 1577/2006 que establece os aspectos  

básicos do curriculum. Na Comunidade Autónoma de Galicia faio a través do Decreto 198/2007 e o 

Decreto 203/2007 Grao elemental e profesional respectivamente que establecen a ordenación dos 

ensinos de réxime especial  na CCAA  .  

Sobre a praxe instrumental a programación achega a canle polo que discorrerá a aprendizaxe do 

educando, futuro interprete, intermediario entre o creador e o oínte, e poder obter así os recursos 

técnicos-expresivos máis  axeitados para un desenvolvemento progresivo  e de calidade. Ademais 

debería garantir con axuda do profesor a cualificación dos  futuros profesionais.  

Desde o punto de vista pedagóxico o alumno ao longo do camiño que percorrerá na súa formación, 

materializados nos graos elemental e profesional,  deberá ir desenvolvendo todas as súas capacidades 

técnico-expresivas con progresividad, de maneira lóxica e significativamente é dicir producir unha 

interacción entre os coñecementos máis relevantes da estrutura cognitiva e as novas informacións(non é 

unha simple asociación), de tal modo que estas adquiren un significado e son integradas á estrutura 

cognitiva de maneira non arbitraria e substancial.   

Esta programación e tendo en conta todo o devandito anteriormente respecto da lexislación vixente, 

baséase nunha secuenciación de obxectivos, contidos, metodoloxías e criterios de avaliación a partir do 

curriculum oficial, desta maneira inclúe: 

-Obxectivos 
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-Contidos 

-Criterios de avaliación 

-Mínimos exixibles 

-Actividades de recuperación 

-Criterios de cualificación 

-Metodoloxía 

-Materiais e Recursos didácticos 

-Actividades complementarias e extraescolares 

GRAO ELEMENTAL 

Introdución 

A finalidade do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música é promover a autonomía do 

alumnado para que a súa capacidade de expresión musical adquira a calidade artística necesaria que 

permita acceder ao grao profesional. 

O grao elemental organízase en catro cursos onde deberán quedar asentadas as bases dunha técnica 

correcta e eficaz así como tamén duns conceptos musicais que cristalicen nunha auténtica conciencia de 

intérprete. 

A tarefa do futuro intérprete consiste: aprender a ler correctamente a 

partitura; penetrar a través da lectura, no sentido do escrito para poder apreciar o seu valor estético; 

desenvolver, este tempo, a destreza necesaria no manexo dun instrumento para que a execución dese 

texto musical adquira a súa plena dimensión do mensaxe expresivamente significativa. 
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Débese ter en conta que a vocación musical do alumnado nesta fase aínda non está claramente definida, 

polo que, na medida do posible, se lle procurará presentar de forma atractiva e estimulante os 

coñecementos teóricos e a práctica musical para reforzar a súa incipiente vocación. 

É imprescindible tamén que o/a interprete aprenda a valorar a importancia que a memoria ten na súa 

formación, desenvolvendo esa facultade intelectual o máis posible para así favorecer a execución e 

interpretación de obras musicais.  

OBXECTIVOS XERAIS. 

O ensino da guitarra no grao elemental terá como obxectivo contribuír a desenvolver o o alumnado as 

capacidades seguintes: 

-Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto do instrumento, que posibilite e favoreza a acción 

doconxunto brazo-antebrazo-pulso-mans-dedos esquerdos sobre o diapasón, e dos dereitos sobre as 

cordas. 

-Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento para conseguir un 

perfeccionamento continuo da calidade sonora e saber empregalo, dentro das exixencias do nivel, tanto 

na interpretación individual como na de conxunto. 

-Interpretar un repertorio básico integrado por 

obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade acorde a este nivel. 

CONTIDOS XERAIS 

- Percepción e desenvolvemento das funcións motoras que interveñen 

na execución guitarrística, e da súa axeitada coordinación. 

- Desenvolvemento da habilidade de cada man e da sincronización 

de ambas as dúas. 

- Desenvolvemento da sensibilidade auditiva, como factor fundamental 

para a obtención dá calidade sonora. 
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- Afinación das cordas. 

- Desenvolvemento da distancia entre os dedos da man esquerda. 

- Principios xerais da dixitación guitarrística e o seu desenvolvemento, 

para expresar coa maior claridade as ideas e os contidos musicais. 

- Traballo da dinámica e da agógica. 

- Emprego das posibilidades tímbricas do instrumento. 

- Coñecementos básicos dos recursos da guitarra. 

- Aprendizaxe das formas de ataque na man dereita para conseguir progresivamente unha calidade 

sonora axeitada e 

realizar planos simultáneos. 

- Iniciación á comprensión dás estruturas musicais nos seus niveis 

(motivos, temas, períodos, frases, seccións, etc.), para 

chegar a unha interpretación consciente e non simplemente 

intuitiva. 

- Desenvolvemento dunha condución clara das voces en obras 

contrapuntísticas. 

- Harmónicos naturais. 

- Iniciación á grafía contemporánea. 

- Adestramento permanente e progresivo da memoria. 

- Adquisición de hábitos de estudio correctos, sistematizándolos e creando rutinas de práctica diaria. 

- Selección progresiva en canto ao grao de dificultade de exercicios, 

estudios e obras do repertorio guitarrístico que se consideren 

útiles para o desenvolvemento conxunto da capacidade 

musical e técnica do alumnado. 

- Práctica de conxunto (sempre que sexa posible) 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación no grao elemental levarase a cabo tendo en conta os obxectivos e os criterios de avaliación 

establecidos no currículo. 

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos e das alumnas será continua, cualitativa e integradora, aínda 

que diferenciada segundo as materias do currículo. Atendendo a esto terase en conta os seguintes 

criterios de avaliación: 

- Ler textos á primeira vista con fluidez e comprensión. Este criterio 

de avaliación pretende constatar a capacidade do alumnado 

para desenvolverse con certo grao de autonomía na 

lectura dun texto. 

- Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, 

a afinación, a articulación e o fraseo axeitados ao seu 

contido. Este criterio de avaliación pretende comprobar, a través 

da memoria, a correcta aplicación dos coñecementos teórico- 

prácticos da linguaxe musical. 

- Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Este criterio de avaliación pretende comprobar a capacidade 

do alumno para empregar o tempo, a articulación e 

a dinámica como elementos básicos da interpretación. 

- Describir logo dunha audición os trazos característicos das 

obras escoitadas. Con este criterio, preténdese avaliar a capacidade 

para percibir e relacionar cos coñecementos adquiridos 

os aspectos esenciais de obras que o alumnado poida 

entender segundo o seu nivel de desenvolvemento cognitivo e 

afectivo, aínda que non as interprete por ser novas para el 

ou por resultar aínda inabordables pola súa dificultade técnica. 

- Mostrar nos estudios e nas obras a capacidade de aprendizaxe 

progresiva individual. Este criterio de avaliación pretende 
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verificar se o alumnado é capaz de aplicar no seu estudio as 

indicacións do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonomía 

progresiva de traballo que lle permita valorar correctamente 

ou o seu rendemento. 

- Interpretar en público, como solista e de memoria, obras representativas 

do seu nivel no instrumento, con seguridade e 

control da situación. Este criterio de avaliación trata de comprobar 

a capacidade de memoria e autocontrol, e o dominio 

da obra estudada. Así mesmo, pretende estimular o interese 

polo estudio e fomentar as capacidades de equilibrio persoal 

que lle permitan enfrontarse con naturalidade ante un público. 

- Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de 

tocar ou cantar, o mesmo tempo que escoita e se adapta ao 

resto dos instrumentos ou das voces. Este criterio de avaliación 

pon atención á capacidade do alumnado para adaptar 

 a súa afinación, precisión rítmica, dinámica, etc., á dos seus 

compañeiros ou compañeiras nun traballo común. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

-O primeiro curso terá un tratamento particular posto que os alumnos parten dende cero e por este 

motivo centrarase o traballo en conseguir unha correcta colocación do corpo, mans e guitarra así como 

coñecer as notas en primeira posición do diapasón do instrumento. 

-Traballaranse como mínimo tres obras de diferentes estilos así como os estudios requiridos para a 

resolución dos problemas de técnica (escalas, ligados, cejillas, etc..) que vaian aparecendo nas 
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devanditas obras, agás o primeiro curso. (se excluye neste punto aos alumnos de primeiro de grao 

elemental que seguirán outro criterio diferente) 

-Traballaranse os distintos aspectos técnicos guitarrísticos (escalas, ligados, cejillas, cambios de 

posición, arpegios, etc..) 

-Práctica de lectura á primeira vista adecuada a cada curso.  1

-Interpretación en público das obras traballadas no trimestre nas audicións programadas para tal fin polo 

departamento de corda, polo menos unha cada alumno. 

-Introdución á práctica de técnicas de relaxación e respiración aplicadas á execución en público. 

-Interpretación de polo menos unha obra en conxunto das obras traballadas na clase de guitarra 

colectiva. 

-Memorización de polo menos unha das obras do trimestre. 

-Elección dun tema relacionado coa guitarra (organológico ou histórico-estético) proposto polo profesor 

entre varios que sirva para realizar un traballo onde o alumno adquira os coñecementos que completen a 

súa formación. Nesta avaliación faráselle entrega dun guión e un calendario para a realización e entrega 

do traballo. 

2ª avaliación 

-Traballo de tres obras como mínimo de estilos diferentes. 

-Afondarase e ampliará se procedese os aspectos técnicos traballados no anterior trimestre, para iso 

deberase incluír algún estudio que se adecúe a cada curso. 

-Preparación das obras do terceiro trimestre (dixitación e lectura) 

-Práctica de lectura á primeira vista adecuada a cada curso. 

-Práctica de técnicas de relaxación e respiración aplicadas á execución en público (afondamento do 

aprendido no primeiro trimestre). 

 A lectura a primera vista realizaráse nas tres avaliacións, utilizándose para tal fin as obras ou estudios 1

programadas para posteriores avaliaciones ou si é a terceira, obras ou estudios do seguinte curso. Con 
Con isto preténdese ademáis da práctica da lectura a primera vista tamén a primeira toma de contacto 
coas obras de futuro aprendizaxe.
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-Interpretación de polo menos unha obra en conxunto das obras traballadas na clase de guitarra 

colectiva. 

-Memorización de polo menos unha das obras do trimestre. 

-Interpretación en público das obras traballadas no trimestre nas audicións programadas para tal fin polo 

departamento de corda, polo menos unha cada alumno. 

-Entrega do borrador do traballo e verificación por parte do profesor de que se axusta aos puntos 

propostos no guión para a súa realización. 

3ª avaliación 

-Consolidación e maduración do programa de obras estudado no curso. 

-Memorización de polo menos tres obras (unha cada trimestre). 

-Práctica de técnicas de relaxación e respiración aplicadas á execución en público (afondamento do 

aprendido no primeiro trimestre). 

-Práctica de lectura á primeira vista adecuada a cada curso. 

-Entrega do traballo. 

CLASE COLECTIVA 

-Tendo en conta o Decreto do 27 de Setembro do 2007 no apartado de 'Contidos' da guitarra no anexo II, 

onde no último punto se contempla a práctica en conxunto, os alumnos de guitarra teñen unha hora 

semanal de guitarra colectiva co fin de cubrir aspectos esenciais na formación do alumno. 

Con isto quérese conseguir fomentar o compañeirismo, apoiar e estimular ao alumno tratando materias 

que fan que comprendan mellor o mundo da guitarra e en xeral da música.  2

-Tratarase e estudará nesta clase: 

Técnica elemental da guitarra sobre todo nos aspectos relacionados coa articulación, fraseo, e pulsación. 

Afinación. 

 Quedará a expensas da disposición de horario do profesorado2
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Adquisición de bos hábitos de estudio 

Improvisación. 

Coidado de uñas para potenciar a calidade do son. 

interpretación de obras de conxunto. 

Actividades de carácter interdisciplinar 

Asistencia dos alumnos aos concertos organizados polo Conservatorio. 

Realización de audiciones de alumnos. 

Agás imprevistos, a semana anterior a cada avaliación dedicaráse ás actividades lectivas fin do trimestre 

que consisten en unha audicón onde os alumnos interpretaran o traballado no trimestre diante dos 

profesores do departamento. Todos os alumnos terán que participar en cada unha destas actividades-

audicións obrigatoriamente.  

METODOLOXÍA 

-Análise do traballo realizado polo alumno na semana no seu seguimento presencial na aula. 

-Control de posición, afinación e realización de exercicios técnicos. 

-Revisión e análise do material traballado, valorando o método de estudio.. 

-Corrección e aprendizaxe das pezas mediante elementos illados. 

-Traballo de diferentes tipos de memoria. 

-Afondamento do traballo realizado mediante variacións dalgún elemento da obra (improvisación 

rítmica, harmónica, etc.) 

-en caso de ser apropiado, iniciación de novos traballos musicais. 

-Realización de audicións e práctica de conxunto. 
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Criterios y actividades de recuperación 

Os criterios e actividades de recuperación destinadas ao alumnado con materias pendentes ou que perda 

o dereito á avaliación continua, serán superar os Obxectivos e Contidos Específicos de cada curso, sendo 

necesario para iso consultar a Programación Didáctica. O profesor en caso de perda da evaluación 

continua fará unha temporalización específica e axeitada para facilitar dicha recuperación. 

Criterios de avaliación 

Consistirán en superar os criterios de cualificación de cada curso, outorgando o seguinte baremo: 

1.- Contidos Conceptuais: 30% 

   

a.- Breves nocións sobre a orixe da guitarra e dos instrumentos que a preceden (coñecemento da posible 

utilización da cejilla para obras antigas). 

b.- Comprensión dos elementos da linguaxe musical para a súa aplicación á hora de ler unha partitura do 

propio instrumento. 

c.- Coñecemento dos sons no instrumento en toda a súa extensión e tesitura. 

d.- Autonomía ao dixitar ambas mans. 

e. -Boa dixitación dos diferentes recursos musicais (motivos, semifrases, frases...). 

2.- Contidos Procedimentales: 35%  

 a.-Interpretar música en grupo (clase colectiva) coa consecuente adaptación ás liñas melódicas ou 

acompañamento dos demais, á vez que interpreta a súa partitura. 

b.- Afinación e calidade sonora (diferenciación de son legato, staccato, matices, diferenzas tímbricas...). 
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c.- Interpretación de obras e estudos das diferentes épocas e  estilos (cun repertorio básico que non 

exceda o nivel do curso). 

d.- Lectura a primeira vista. 

e.- Repaso xeral de toda a técnica traballada en cursos anteriores . 

f.- Práctica da cejilla.  

g.- Mordentes dunha e dúas notas 

h.- Armónicos naturais. 

3.- Contidos Actitudinais: 35% 

a.-Sensibilidade auditiva para a constante procura dun bo son. 

b. -Memorización, concienciación da importancia da utilización da memoria para unha mellor 

interpretación. 

c. -Concienciación da importancia de tocar en público. 

d. -Coiado e respeto ao material da aula  

GRAO ELEMENTAL 

Primeiro de grao elemental: 

Materiais e Recursos didácticos 

Essential Guitar Skill BRYAN LESTER. 

- A escala: nº 1. 

- A escala: nº 2. 

- A escala: nº 3. 

The pied piper J. Antonio Muro 
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(Chantarelle, Basic pieces, Vol. I, pág. 43) 

A dance J. Antonio Muro 

(Chantarelle, Basic pieces, Vol. I, pág. 45) 

The happy vagabond J. Antonio Muro 

(Chantarelle, Basic pieces, Vol. I pág. 48) 

A spring waltz J. Antonio Muro 

(Chantarelle, Basic pieces, Vol. I, pág. 23) 

Roking B. Lester 

(Explorations Vol. I, pág 1) 

Jazz walk B. Lester 

(Explorations Vol.I, pág. 1) 

Dance for all B.Lester 

(Explorations Vol.I, pág. 5) 

RUGGERO CHIESA:  "Método" 

TOMÁS CAMACHO: "Escola da Guitarra I" 

D. AUGADO "Método de guitarra" 1ª parte nº 1 ao 3 (Ou.M.E.). 

F. CARULLI: "Studi per" chitarra nº 1 a 6 (Suvini-Zerboni) 

 F. SOR: Estudos op. 60 

L BROUWER: "Estudios sinxelos" nº 1 a 5. 

 M GIULIANI: "A Bolboreta" Op. 30 

OBXECTIVOS 

-Corrección da posición do corpo con respecto á guitarra para conseguir estabilidade e relaxación 

corporal axeitada. 

-Distintas formas de pulsación, apoiando e tirando. 

-Adquisición da técnica que corresponde a este primeiro curso. 

-Mostrar ao alumno as pautas a seguir para coidar e manter en bo estado o instrumento e o material. 

-Iniciación a adquirir hábitos e boas prácticas de estudio na casa. 

-Desenvolvemento da memoria musical de forma progresiva. 
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CONTIDOS 

-Correcta posición do instrumento e o corpo. Iniciación, desenvolvemento e consolidación da técnica 

mencionada nos obxectivos mediante a base teórica achegada polo profesor. 

-Normas elementais do coidado do instrumento. 

-Normas elementais do coidado das uñas. 

-Estudio das notas na primeira posición ata A no 5º traste da primeira corda. 

-Repertorio básico. 

-Lectura á primeira vista. 

-Práctica de conxunto. 

-Desenvolvemento dos distintos tipos de memoria. 

CRITEROS DE AVALIACIÓN 

-Lectura de textos á primeira vista sinxelos con fluidez e comprensión. 

-Interpretación das pezas propostas polo profesor. 

 -Mostrar nos estudios e obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 

-Actuación como membro dun grupo. 

-Realización dos exercicios técnicos propostos polo profesor 

MATERIAL 

-É obrigatorio de ter unha guitarra cun mínimo de calidade. 

-Un banquiño. 

-Atril. 

-Unha libreta de papel pautado e un lapis. 

Mínimos exixibles para 1 curso. 
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O 75 % dos estudos e polo menos 3 das obras de carácter polifónico, sobreentendiendo que non sexan 

lidos senón superando en cada un deles os niveis exixibles de obxectivos e contidos específicos do 

curso. Ademais, e obligatorio como mínimo exixible obter una axeitada colocación do corpo e a guitarra, 

e amosar un dominio na lectura en primeira posición das seis cordas. 

 

Segundo de Grao Elemental 

Materiais e Recursos didácticos 

Essential Guitar Skill BRYAN LESTER. 

A barra: nº 2. 

A escala: nº 3, 5 e 6. 

O trémolo: nº 3 e 6. 

Ou arpexo: nº1. 

P.I.M.I. Study (Explorations in Guitar playing. Vol. I) 

Minueto (T. Camacho, Vol. 2 dá 1ª ed.) J.P. Krieger 

Andante (Colección de pezas de 1º, I. Savio) M. Carcassi 

Estudo nº 6 (Colección de pezas de 1º, I. Savio) N. Custo 

Estudo nº 4 (Suvini Zerboni, R. Chiesa) F. Sor 

Estudo nº 6 (Op. 35 nº1) (Suvini Zerboni, R. Chiesa) F. Sor 

Estudo nº7 (Op. 31 nº 1) (Suvini Zerboni, R. Chiesa) F. Sor 

Estudo nº 13 ( Op. 35 nº 2) (Suvini Zerboni, R. Chiesa) F. Sor 

Estudo nº 3 (Colección de pezas de 1º, Isaías Savio) F. Sor 

Estudo nº 1 (Max Eschig, estudos simples, 1ª serie) Leo Brouwer 

Rolda nº3 (Modern Estafes, pag 6) Jaime Zenamon 

Escalando (M. Estafes Vol. I) Jaime Zenamon 
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F. CARULLI: "Studi per Chitarra" 

M GIULIANI: "A Bolboreta" Op. 30 

Outros de características e dificultades similares. 

OBXECTIVOS 

-Ampliación de elementos técnicos (acordes, arpexos, etc..) 

-Técnicas de estudio, distribución do tempo. 

-Coidado da calidade do son, utilización de uñas e o seu mantenimiento(é obrigatorio o uso de uñas para 

pulsar as cordas a partir deste curso) 

-Dixitación de obras tendo en conta articulación, fraseo, etc... 

-Desenvolvemento da motricidad e coordinación de mans. 

-Execución pública nas audicións programadas para tal fin. 

-Ampliación do coñecemento do diapasón da guitarra. 

-Preparación dun número de nove obras e estudios, de estilos diferentes, propostos polo profesor. 

-Afinación con unísonos. 

CONTIDOS 

-Técnica proposta (ligados, arpexos, escalas, harmónicos naturais, etc..) 

-Lectura á primeira vista. 

-Afinación do instrumento. 

-Desenvolvemento da memoria. 
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-Práctica colectiva. 

-Coidado das uñas e coidado da calidade do son. 

-Interpretación de nove obras e estudios. 

-Dínámica e agógica. 

-Elección dun tema relacionado coa guitarra (organológico ou histórico-estético) proposto polo profesor 

entre varios que sirva para realizar un traballo onde o alumno adquira os coñecementos que completen a 

súa formación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Avaliación continua, o profesor efectuará un seguimento do alumno na aula. 

-Interpretación de polo menos nove pezas (entre obras e estudios de estilos diferentes) tres cada 

trimestre. 

-Mostrar un control progresivo do son a través do uso de uñas.  3

-Lectura á primeira vista cun mínimo de fluidez. 

-Actuar en grupo. (se hai disposición de horario) 

Mínimos exixibles para 2º curso. 

Interpretación de polo menos nove pezas de nivel apropiado ao curso, sobreentendiendo que non sexan 

lidos senón superando en cada un deles os niveis exixibles de obxectivos e contidos específicos do 

curso.  

Terceiro de Grao Elemental 

 A non utilización de uñas a partires deste curso suporá o suspenso da asignatura3
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Materiais e Recursos didácticos 

I. Estudios 

Essential Guitar Skill BRYAN LESTER. 

A cejilla: nº 1, 3, 4 e 6 

A escala: 8, 9, 10 e 12 

O trémolo: nº1, 2, 8, 10 e 11. 

O arpexo: nº2, 4 e 5. 

II. Obras 

Branle IX (The easy guitar, Chiesa) A. Le Roy 

Almande (The easy guitar, Chiesa) A. Le Roy 

Gavota (T. Camacho, Vol. 2º da 1ª edición) L. Roncalli 

Greensleeves (T. Camacho, Vol. 2º da 1ª edición) Anónimo XVI 

Ricercar II (Antoloxía-música antiga vol.II, R. Chiesa) J. Mª. Dá Crema 

Estudio nº 4 (I. Savio, Vol. 2º) F. Sor 

Estudio nº 7 (I. Savio, Vol. 2º) F. Sor 

Estudio nº 3 (I. Savio, Vol. 2º) M. Giuliani 

Divertimento (The easy guitar, R. Chiesa. pg. 19) M. Giuliani 

Estudio nº 10 (I. Savio, Vol. 2º) F. Tárrega 

Estudio nº 2 (Max Eschig, estudos simples, 1ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº 3 (Max Eschig, estudos simples, 1ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº 4 (Max Eschig, estudos simples, 1ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº 5 (Max Eschig, estudos simples, 1ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº 8 (Max Eschig, estudos simples, 2ª serie) Leo Brouwer 

Preludio (Modern Estafes, Vol. I) J. Zenamon 

Paisaxe (Modern Estafes, Vol. I) J. Zenamon 
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Grekos (Modern Estafes, Vol. I) G. Zarb 

Drones (Modern Estafes, Vol. II) G. Biberian 

Viñeta II (Modern Estafes, Vol. I) E. Año 

Carrousel (Doberman, Divertissements pour guitare, Vol. I) G. Montreuil 

Sao Paolo(Doberman, Divertissements pour guitare, Vol. II) G. Montreuil 

Françoise (Doberman, Divertissements pour guitare, Vol. II) G. Montreuil 

Pascale (Doberman, Divertissements pour guitare, Vol. II) G. Montreuil 

Dolores(Doberman, Divertissements pour guitare, Vol. II) G. Montreuil 

Karina (Doberman, Divertissements pour guitare, Vol. II) G. Montreuil 

Ou outras posibles obras do mesmo nivel de dificultade. 

Os estudios de Sor ou Brouwer, aínda que figuran pola súa calidade musical dentro do apartado de 

obras, tamén poderán ser interpretados como estudios a condición de que o seu contido técnico non 

interfira cos xa seleccionados de Lester. 

OBXECTIVOS 

-Dominio dos elementos técnicos estudados ata este momento(arpegios, ligados, escalas, adornos..) 

-Técnicas de estudio, distribución do tempo. 

-Afondar no desenvolvemento da calidade do son e o mantemento e coidado de uñas como elementos 

determinantes na consecución dun son de calidade. 

-Coñecemento da dixitación guitarrística sobre as obras obras do curso. 

-Lectura á primeira vista. 

-Coñecemento das notas de do diapasón ata polo menos o sétimo traste. 

-Interpretación de nove obras e estudios de varios estilos. 

-Interpretación en público nas audicións. 

-Práctica colectiva. 

-Introdución á afinación con harmónicos. 

CONTIDOS 
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-Técnica proposta: Harmónicos. Acordes. Arpexos de máis seis notas.   -Rasgeados. Ligados de catro 

notas. Escalas. 

-Notas de adorno. 

-Interpretación de nove estudios e obras de diferentes estilos, tres cada trimestre como mínimo 

-Lectura á primeira vista. 

-Práctica conxunta. 

-Coidado da calidade do son e do mantemento e coidado das uñas. 

-Dinámica, agógica, fraseo, articulación. 

-Traballo sobre un tema relacionado coa guitarra de contido histórico, estético, organológico, etc.. 

-Desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-A avaliación será continua, facendo o profesor o seguimento do alumno na aula. 

-Interpretación de nove obras e estudios tres delas de memoria, empregando un axeitado emprego da 

afinación, control do tempo, dinámica, articulación e fraseo. 

-Execución de obras en público como solista e en conxunto nas audicións programadas polo 

departamento e actuacións de fin de trimestre, empregando os parámetros expresados no punto anterior. 

-Mostrar nas obras e estudios a capacidade de aprendizaxe progresiva. 

Mínimos exixibles para 3º curso. 

Interpretación de polo menos nove pezas de nivel apropiado ao curso, tres de memoria, 

sobreentendiendo que non sexan lidos senón superando en cada un deles os niveis exixibles de 

obxectivos e contidos específicos do curso.  
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Cuarto de Grao Elemental 

Materiais e Recursos didácticos 

I. Estudios 

Essential Guitar Skill BRYAN LESTER. 

A cejilla: nº 5, 8 e 9. 

A escala: nº 11, 13 e 14. 

O trémolo: nº 4, 5, 7 e 9. 

O arpexo: nº 3. 

25 Estudios Melódicos e progresivos, M. CARCASSI 

Estudos: nº 3 e 6. 

II. Obras 

a) 

Pavana (The easy guitar, Chiesa) Arcangelo dal Liuto 

Sarabande dá Suite III BWV 995 (Tr. R. Chiesa) J. S. Bach 

Minueto I dá Sonata en re (Tr. M. Lorimer) S. L. Weiss 

b) 

Estudo nº 7 (I. Savio, Vol. 3º) M. Giuliani 

Siciliana (I. Savio, Vol. 2º) Meissonier 

Preludio 22 (Bérben) F.Tárrega 

c) 

Estudio nº6 (Max Eschig, estudos simples, 2ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº7 (Max Eschig, estudos simples, 2ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº9 (Max Eschig, estudos simples, 2ª serie) Leo Brouwer 

Estudio nº10 (Max Eschig, estudos simples, 2ª serie) Leo Brouwer 
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Arpége Op. 77 (Modern Estafes, Vol. I) F. Kleynjans 

Chanson du Marin disparu Op.77(Modern Estafes, Vol. I) F. Kleynjans 

Estudio (Modern Estafes, Vol. I) Abel Carlevaro 

Baiao (Modern Estafes, Vol. I) B. Hodel 

Autumn Mist (Modern Estafes, Vol. II) O. Hunt 

Viñeta crioula I (Modern Estafes, Vol. II) E. Año 

Estudo a cubana (Modern Estafes, Vol. I) E. Año 

Estudio fugaz (Modern Estafes, Vol. II) E. Año 

Danza do Cuculo (Modern Estafes, Vol. II) Carlo Domeniconi 

Recordo (Modern Estafes, Vol. III) J. Zenamon 

A Noite (Modern Estafes, Vol. II) J. Zenamon 

Céline (Doberman, Divertssements pour guitare, Vol. 2º) G. Montreuil 

F. POULENC: "Sarabande" 

S. DODGSON-H. QUINE 

"Doce estudos preparatorios" 

F. CARULLI Studi per" chitarra nº 29 e 30 

(Subini- 

Zerboni 

M. M. PONCE 

Preludio Nº 6 

GASPAR SANZ 

 "Españoletas" 

N. CUSTO 

Estudios Op. 38 

OBXECTIVOS 

-Desenvolvemento de sensibilidade musical e estética que permita comprender, 

interpretar e gozar a música así como tomar conciencia das posibilidades de realizarse nela. 
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-Desenvolver unha capacidade crítica para apreciar a calidade da música en relación cos seus valores. 

-Coñecer as convencións interpretativas máis usuais de cada época. 

-O alumno coidará ao máximo a calidade do son, utilizando as uñas e empregando axeitadamente as 

diferentes formas de pulsación. Será obrigatorio dispoñer de uñas durante todo ou quinto curso. Ningún 

alumno de guitarra superará a proba de acceso a grao medio sen o uso axeitado das uñas. 

-Establecer as bases para desenvolver a capacidade de interpretar en público, de memoria e coa 

necesaria seguridade en se mesmos, que lles permita vivir a música como medio de comunicación. 

-Desenvolver a práctica musical en grupo e o hábito de escoitar outras voces ou instrumentos e de 

adaptarse harmonicamente a un conxunto. 

-Desenvolvemento da capacidade de lectura á primeira vista que lles permita participar en conxunto e ter 

acceso a un repertorio máis amplo. 

-Valorar ou silencio como elemento indispensable para ou desenvolvemento da concentración, audición 

interna e o pensamento musical. 

-Coñecemento das notas do diapasón ata o traste doce. 

-Coñecer diferentes formas de digitar tendo en conta articulación, fraseo e estilo da obra ou estudio. 

-Ter un repertorio estudado de dez obras e/ou estudios (como mínimo) de diferentes estilos dos cales tres 

han de interpretarse de memoria. 

-Aplicar á guitarra as posibilidades que ofrece a tecnoloxía dixital, gravacións, busca de recursos,etc.. 

CONTIDOS 

-Técnica proposta: Afondamento e consolidación de todo o traballado ata este curso relativo a acordes, 

arpexos, cejillas, ligados, escalas, etc.. 

-Dez pezas entre obras e estudios determinados polo profesor da lista que aparece no primeiro apartado 

deste curso ou outras de características similares aceptadas polo profesor de estilos diferentes, 

Renacemento, Barroco, Clásico, Romántico, Século XX, etc... 

-Práctica de conxunto. 

-Coñecemento de interpretes e autores destacados por medio de audicións e traballos. 
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-Desenvolvemento dos distintos tipos de memoria. Deberá obrigatoriamente o alumno ter correctamente 

e de forma obrigatoria memorizadas ao final do curso tres pezas do repertorio. 

- Desenvolver a dixitación propoñendo diferentes alternativas e tendo en conta para realizala o estilo, 

fraseo, articulación, timbre,etc.. 

-Inicio do estudio á ornamentación en distintas épocas. 

-Aprendizaxe de recursos tímbricos que axuden a explotar ao máximo as posibilidades expresivas da 

guitarra. 

-Inicio do coñecemento do ordenador aplicado á guitarra, partituras, dixitación, gravación, como 

instrumento de estudio, etc.. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-A avaliación será continua, facendo o profesor o seguimento do alumno na aula. 

-Interpretación por o menos de dez pezas, tres delas de memoria, propostas polo profesor segundo as 

necesidades de cada alumno entre as do repertorio que figura no primeiro apartado deste curso ou outras 

de similares características empregando a medida, afinación, dinámica, articulación e fraseo axeitados 

-Realización da técnica proposta durante todo o grao elemental, este curso ten neste apartado un carácter 

recopilatorio de todo o estudado respecto acordes, arpexos, ligados, escalas,etc... 

-Lectura á primeira vista de textos con certa fluidez e comprensión. 

-Mostrar nos estudios e obras a capacidade de aprendizaxe progresiva e individual. 

-Interpretación en público do repertorio estudado no curso nas audicións e concertos programados polo 

departamento. 

-Descrición de trazos estilísticos e estéticos máis importantes dunha obra despois de ser escoitada en 

audición ou reproducida por medios dixitais. 

-Aplicación da tecnoloxía na guitarra. 

Mínimos exixibles para 4º curso. 
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Interpretación de polo menos nove pezas de nivel apropiado ao curso, tres de memoria, 

sobreentendiendo que non sexan lidos senón superando en cada un deles os niveis exixibles de 

obxectivos e contidos específicos do curso.  

GRAO PROFESIONAL 

A música é unha arte que en medida parecida á arte dramática necesita esencialmente a presenza dun 

mediador entre o creador e o público a, que vai destinado o produto artístico: este mediador é o 

intérprete. 

Correspóndelle ao intérprete, nas súas múltiples facetas de instrumentista, cantante, director ou 

directora, etc., ese traballo de mediación, comezando a problemática do seu labor polo correcto 

entendemento do texto, un sistema de signos, recollidos na partitura que, malia o seu continuo 

enriquecemento ao longo dos séculos, padece -e padecerá sempre- de irremediables limitacións para 

representar o fenómeno musical como algo esencialmente necesitado de recreación, como algo 

susceptible de ser abordado desde perspectivas subxectivamente diferentes. O feito interpretativo é, por 

definición, diverso. E non só pola radical incapacidade da grafía para apresar de maneira total unha 

realidade -o fenómeno sonorotemporal 

en que consiste a música- que se sitúa nun plano totalmente distinto ao da escritura, senón, sobre todo, 

por ese especial xeito de ser da música, linguaxe expresiva por excelencia, linguaxe dos «afectos», como 

dicían os vellos mestres do XVII e o XVIII, linguaxe das emocións, que poden ser expresadas con tantos 

acentos diferentes como artistas capacitados se acheguen a ela para descifrar e transmitir a súa mensaxe. 

Isto, polo momento, supón a aprendizaxe -que pode ser previo ou simultáneo coa práctica 

instrumentaldo sistema de signos propio da música, que se emprega para fixar, sequera sexa de xeito ás 

veces aproximativa, os datos esenciais no papel. A tarefa do futuro intérprete consiste, polo tanto, en: 

aprender a ler correctamente a partitura; penetrar despois, a través da lectura, no sentido do escrito para 

poder apreciar o seu valor estético, e desenvolver ao propio tempo a destreza necesaria no manexo dun 

instrumento para que a execución dese texto musical adquira a súa plena 
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dimensión de mensaxe expresivamente significativa para poder transmitir de xeito persuasivo, 

convincente, a emoción de orde estética que no espírito do intérprete esperta a obra musical cifrada na 

partitura. 

Para acadar estes obxectivos, o instrumentista debe chegar a desenvolver as capacidades específicas que 

lle permitan alcanzar o máximo dominio das posibilidades de toda orde que lle brinda o instrumento da 

súa elección, posibilidades que se achan reflectidas na literatura que nos legaron os compositores ao 

longo dos séculos, toda unha suma de repertorios que, polo demais, non cesa de incrementarse. Ao 

desenvolvemento desa habilidade, á plena posesión desa destreza no manexo do instrumento é ao que 

chamamos técnica. 

O pleno dominio dos problemas de execución que suscita o repertorio do instrumento é, desde logo, 

unha tarefa prioritaria para o intérprete, tarefa que, ademais, absorbe un tempo considerable dentro do 

total de horas dedicadas á súa formación musical global. 

De todas as maneiras, terase moi en conta que o traballo técnico, representado por esas horas dedicadas 

á práctica intensiva do instrumento, debe estar sempre ineludiblemente unidos na mente do intérprete á 

realidade musical á cal se trata de dar canle, eludindo constantemente o perigo de que queden reducidas 

a unha mera exercitación ximnástica. 

Neste sentido, é necesario, por non dicir imprescindible, que o instrumentista aprenda a valorar a 

importancia que a memoria -o desenvolvemento desa esencial facultade intelectual- ten na súa 

formación como mero executante e, máis aínda, como intérprete, ata se na súa práctica profesional 

normal –instrumentista de orquestra, grupo de cámara, etc.-non ten necesidade absoluta de tocar sen 

axuda da parte escrita. Non é este o lugar de abordar en toda a súa extensión a importancia da función da 

memoria no desenvolvemento das capacidades do intérprete, pero si de sinalar que á marxe desa básica 

memoria subconsciente constituída pola inmensa e complexísima rede de accións reflexas, de 

automatismos, sen os cales a execución instrumental sería simplemente impensable, só se sabe aquilo 

que se pode recordar en todo momento; a memorización é un excelente auxiliar no estudo, por canto, 

entre outras vantaxes, pode suponer un considerable aforro de tempo e permite desentenderse nun certo 

momento da partitura para centrar toda a atención na correcta solución dos problemas técnicos e nunha 

realización musical e expresivamente válida; a memoria xoga un papel de primordial importancia na 

comprensión unitaria, global dunha obra, xa que ao desenvolverse esta no tempo, só a memoria permite 
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reconstituír a coherencia e a unidade do seu devir. 

A formación e o desenvolvemento da sensibilidade musical constitúen un proceso continuo, alimentado 

basicamente polo coñecemento cada vez máis amplo e profundo da literatura musical en xeral e a do seu 

instrumento en particular. A ese desenvolvemento da sensibilidade contribúen tamén naturalmente os 

estudos doutras disciplinas teórico-prácticas, así como os coñecementos de orde histórica que lle 

permitirán ao instrumentista situarse na perspectiva adecuada para que as súas interpretacións sexan 

estilísticamente correctas. 

O traballo sobre esas outras disciplinas, que para o instrumentista se poden considerar complementarias, 

pero non por iso menos imprescindibles, conduce a unha comprensión plena da música como linguaxe, 

como medio de comunicación que, en canto que tal, se articula e se constitúe a través dunha sintaxe, 

duns principios estruturais que, aínda que poden ser aprehendidos polo intérprete a través da vía intuitiva 

nas etapas iniciais da súa formación, non cobran todo o seu valor máis que cando son plena e 

conscientemente asimilados e incorporados á bagaxe cultural e profesional do intérprete. 

Todo iso lévanos a considerar a formación do instrumentista  como unha fronte interdisciplinar de 

considerable amplitude e que supón un longo proceso formativo 

no cal xogan un importantísimo papel, por unha banda, o cultivo temperán das facultades puramente 

físicas e psicomotrices e, por outra, a progresiva maduración persoal, emocional e cultural do futuro 

intérprete. 

As ensinanzas profesionais de música teñen como finalidade proporcionarlle ao alumnado unha 

formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da música. 

A finalidade das ensinanzas profesionais de música ordénase en catro funcións básicas: formativa, 

orientadora, profesionalizadora e preparatoria para estudos posteriores. 

O ensino da música no grao profesional organízase nun grao de seis cursos de duración. 

OBXECTIVOS XERAIS 

As ensinanzas de guitarra dos estudios profesionais de música terán como obxectivo contribuír a 

desenvolver no alumnado as seguintes capacidades: 
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1.- Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades sonoras e 

expresivas do instrumento, así como alcanzar e demostrar a sensibilidade 

auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 

sonora. 

2.-Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos 

musicais para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: 

3.-Dixitación, articulación, fraseo, etc 

4.-Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos 

períodos da historia da música instrumental, especialmente as 

referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

5.-Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para 

ou desenvolvemento da memoria 

6.-Desenvolver a capacidade de lectura á primeira vista e aplicar con 

autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para 

a improvisación co instrumento 

7.-Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

8. -Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas épocas e estilos dunha 

dificultade axeitada a este nivel. 

CONTIDOS XERAIS 

-Afondar no estudio da dixitación e a súa problemática: dixitación de 

obras ou pasaxes polifónicas en relación coa condución das distintas 

voces. Perfeccionamento de toda a gama de articulacións e 

modos de ataque. 

-A dinámica e a súa precisión na realización das diversas indicacións 

que a ela se refire, e ao equilibrio dos niveis e calidades de 

son resultantes. 
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-O fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos. 

Aplicación das regras de ornamentar ao repertorio da guitarra de 

acordo coas esixencias das distintas épocas e estilos. 

-Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, 

percusión, etc.). harmónicos octavados. 

-Estudio dun repertorio de obras de diferentes épocas e estilos. 

-Iniciación á interpretación de música contemporánea e ao coñecemento das súas grafías e efectos. 

-Adestramento permanente e progresivo da memoria. 

-Práctica de lectura a vista. 

-Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito 

crítica as características das súas diferentes versións. 

-Práctica de conxunto. 

O profesor xulgará segundo os criterios de avaliación que establece o Decreto aprobado no consello de 

la Xunta de Galicia o día 27 de setembro de 2007. e que a continuación se relacionan. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Utilizar o esforzo muscular e a respiración axeitados ás esixencias da execución instrumental. - Con este 

criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motora e o equilibrio entre os indispensables 

esforzos musculares que require a execución instrumental e o grao de relaxación necesaria para evitar 

crispacións que conduzan a unha perda do control na execución. 

Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. - 

Leste criterio avalía a capacidade de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios para 

conseguir unha interpretación axeitada. 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades sonoras do instrumento. - 

Mediante este criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento 

mecánico do instrumento e a utilización das súas posibilidades. 
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Interpretar obras de distintas épocas e estilos como solista e en grupo. - Se trata de avaliar o 

coñecemento que ou alumno posúe do repertorio, do seu instrumento e das súas obras máis 

representativas, así como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar criterios estéticos 

correspondentes. 

Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo correspondente. - 

Mediante este criterio avalíase o dominio e a comprensión que o alumno posúe das obras, así como a 

capacidade de concentración sobre o resultado sonoro delas. 

Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de flexibilidade que 

permita o texto musical. - Leste criterio avalía o concepto persoal estilístico e a liberdade de 

interpretación dentro do respecto ao texto. 

Mostrar autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. - Con 

este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumno alcanza en canto aos hábitos de 

estudio e a capacidade de autocrítica. 

Presentar en público un programa adecuado ao seu nivel demostrando capacidade comunicativa e 

calidade artística. - Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade de autocontrol e grao de 

madureza da súa personalidade artística. 

Criterios de Cualificación    

1. Até ao 40 % por interpretar as obras, estudos, ou fragmentos musicais, tendo en conta: 

a) A Afinación   

b) O Ritmo e medida das figuras  

c) A Claridade e igualdade de digitación  

 d) O Control das articulacións  

e) A Constancia, calidade e proxección do son  

f) A Dinámica  
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 g) O Vibrato  

h) Os Efectos sonoros especiais (armónicos, pizzicato, tambora)  

2. Até ao 20 % por interpretar as obras e estudos ou fragmentos musicais en concordancia coa 
estética e estilo da época, na aplicación de:  

a) O rubato  

b) A ornamentación  

c) A aplicación das articulacións  

 d) A flexibilidade do son nas diferentes tesituras da guitarra  

e) Adaptación das dinámicas  

 f) O fraseo  

g) O control de vibrato como medio expresivo 

 h) Efectos sonoros especiais  

3. Até ao 20 %  por interpretar as obras e estudos ou fragmentos musicais respectando  

a) Os aires e movementos  

b) As dinámicas  

 c) A agógica  

d) Os tempos  

4. Até ao 10 % por interpretar as obras e estudos ou fragmentos musicais coa adecuación de 

 a)     Xestos e movementos na interpretación musical  

b) A capacidade de comunicación a través do movemento corporal  

 c) Dominio do espazo escénico  

 d) Control postural correcto na técnica do instrumento  

5. Até ao 10 % por interpretar as obras e estudos ou fragmentos musicais con:  

a) Concentración  

 b) Capacidade de comunicación  
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c) Ideas que enriquezan a interpretación musical  

d) Implicación na interpretación  

Criterios e actividades de recuperación  

Os Criterios e Actividades de recuperación, destinadas ao alumnado con materias pendentes ou que 

perdan o dereito á avaliación continua, será superar os Obxectivos e Contidos de cada curso mediante a 

presentación de estudos e obras de diferentes épocas e autores dos reflectidos no repertorio do curso. 

Para superar o exame será necesario cumprir cos mínimos exixibles reflectidos na Programación da 

materia. 

O profesor en caso de perda da evaluación continua fará unha temporalización específica e axeitada para 

facilitar dicha recuperación. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

O primeiro curso terá un tratamento particular posto que os alumnos parten dende cero e por este motivo 

centrarase o traballo en conseguir unha correcta colocación do corpo, mans e guitarra así como coñecer 

as notas en primeira posición do diapasón do instrumento. 

Traballaranse como mínimo tres obras de diferentes estilos así como os estudios requiridos para a 

resolución dos problemas de técnica (escalas, ligados, cejillas, etc..) que vaian aparecendo nas 

devanditas obras. 

Traballaranse os distintos aspectos técnicos guitarrísticos (escalas ligados cejillas, cambios de posición, 

etc..) 

Práctica de lectura á primeira vista adecuada a cada curso. 

!  33



PROGRAMACIÓN DE GUITARRA CURSO 2017/2018 

Interpretación en público das obras traballadas no trimestre nas audicións programadas para tal fin polo 

departamento de corda, polo menos unha cada alumno. 

Introdución á práctica de técnicas de relaxación e respiración aplicadas á execución en público. 

Interpretación de polo menos unha obra en conxunto das obras traballadas na clase de guitarra colectiva. 

Memorización de polo menos unha das obras do trimestre. 

Elección dun tema relacionado coa guitarra (organológico ou histórico-estético) proposto polo profesor 

entre varios que sirva para realizar un traballo onde o alumno adquira os coñecementos que completen a 

súa formación. Nesta avaliación faráselle entrega dun guión e un calendario para a realización e entrega 

do traballo. 

2ª avaliación 

Traballo de tres obras como mínimo de estilos diferentes. 

Afondarase e ampliará se procedese os aspectos técnicos traballados no anterior trimestre, para iso 

deberase incluír algún estudio que se adecúe a cada curso. 

Preparación das obras do terceiro trimestre (dixitación e lectura) 

Práctica de lectura á primeira vista adecuada a cada curso. 

Práctica de técnicas de relaxación e respiración aplicadas á execución en público (afondamento do 

aprendido no primeiro trimestre). 

Interpretación de polo menos unha obra en conxunto das obras traballadas na clase de guitarra colectiva. 

Memorización de polo menos unha das obras do trimestre. 

Interpretación en público das obras traballadas no trimestre nas audicións programadas para tal fin polo 

departamento de corda, polo menos unha cada alumno. 

Entrega do borrador do traballo e verificación por parte do profesor de que se axusta aos puntos 

propostos no guión para a súa realización. 

3ª avaliación 

Consolidación e maduración do programa de obras estudado no curso. 

Memorización de polo menos tres obras (unha cada trimestre). 
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Práctica de técnicas de relaxación e respiración aplicadas á execución en público (afondamento do 

aprendido no primeiro trimestre). 

Práctica de lectura á primeira vista adecuada a cada curso. 

Entrega do traballo. 

CLASE COLECTIVA 

Tendo en conta o Decreto do 27 de Decembro do 2007 no apartado de 'Contidos' onde no último punto 

se contempla a práctica en conxunto, os alumnos de guitarra teñen unha hora semanal de guitarra 

colectiva co fin de cubrir aspectos esenciais na formación do alumno. 

Con isto quérese conseguir fomentar o compañeirismo, apoiar e estimular ao alumno tratando materias 

que fan que comprendan mellor o mundo da guitarra e en xeral da música. 

-Tratarase e estudará nesta clase: 

Técnica elemental da guitarra sobre todo nos aspectos relacionados coa articulación, fraseo, e pulsación. 

Afinación. 

Adquisición de bos hábitos de estudio 

Improvisación. 

Coidado de uñas para potenciar a calidade do son. 

interpretación de obras de conxunto. 

Actividades de carácter interdisciplinar 

Asistencia dos alumnos aos concertos organizados polo Conservatorio. 

Realización de audiciones de alumnos. 

Agás imprevistos, a semana anterior a cada avaliación dedicaráse ás actividades lectivas fin do trimestre 

que consisten en unha audicón onde os alumnos interpretaran o traballado no trimestre diante dos 

profesores do departamento. Todos os alumnos terán que participar en cada unha destas actividades-

audicións obrigatoriamente.  
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-METODOLOXÍA 

Análise do traballo realizado polo alumno na semana. 

Control de posición, afinación e realización de exercicios técnicos. 

Revisión e análise do material traballado, valorando o método de estudio.. 

Corrección e aprendizaxe das pezas mediante elementos illados. 

Traballo de diferentes tipos de memoria. 

Afondamento do traballo realizado mediante variacións dalgún elemento da 

obra (improvisación rítmica, harmónica, etc.) 

En caso de ser apropiado, iniciación de novos traballos musicais. 

Realización de audicións e práctica de conxunto. 

PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Materiais e Recursos didácticos 

Estudios: 

•      Tecnica fondamentale della guitarra vol. II Le legature de R. CHIESA. 

• Cuaderno 1o, estudio no 1 de DOGSON-QUINE  

• 20 Estudios revisados por Andrés Segovia, serán válidas otras versiones, números 1 al 5 ( a 

elección) de F. SOR.  

• Escuela Razonada de la Guitarra vol. II de E. PUJOL  

• Estudios del Método de Guitarra de D. AGUADO  
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Obras: 

RENACEMENTO E BARROCO  (Vihuelistas, laudistas y guitarristas de los siglos XVI y XVII de 

autores españoles y extranjeros, a elegir entre los siguientes) 

L. MILÁN: Pavanas, Fantasías 

R. DE VISÉE Pequeñas Suites  

G. SANZ: Danzas 

BRESCIANELLO: Partitas (ed. Zerboni) 

J. S. BACH ou S. L. WEISS Tempos ou danzas de  

S. MURCIA: "Preludio e Allegro" 

J. DOWLAND Pequeñas piezas de  

CLÁSICO-ROMÁNTICO 

N. COSTE: "Estudios" OP. 38 

M. CARCASSI: "25 estudos melódicos progresivos" 

M. GIULIANI: "Preludios" op. 83,o "Sonatina" op. 71 nº 1 

ou "Giulianate" op.148: l ' armonia, l 'amoroso 

F. SOR: 

 "30 estudios" 

 "Minueto" op. 11 nº 5 

"Valse" op. 17 nº 4 

"Lles adieux" op. 21 

"Andantino" op. 2 nº 3 

"Andantinos", "Rondós", etc. de Sor, Giuliani ou outros autores deste período. 

Século XX 
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A. TANSMAN Doce Piezas Fáciles (2o Cuaderno) los nos 4, 5 y 6  

B. LESTER: Cadernos de exercicios 

L. BROUWER: "Estudios sinxelos" 3ª e 4ª series 

M. CASTELNUOVO-TEDESCO: "Appunti" op. 210 vol. 1 nº 7 e 11 (ed. Suvini-Zerboni) 

P. LERICH: "Château de sabre" 

M. M. PONCE: "Preludios" 

H. Vin A-LOBOS: "Preludios", Mazurka-Chôro de la Suite popular brasileira. 

M. LLOBET: "Cancións populares cataláns" 

F. MORENO TORROBA: "Burgalesa", "Castelos de España" 

J. RODRIGO: "Por camiños de Santiago" 

E. SAINZ DA MAZA: "Habaneira" 

F. MOMPOU: Canción, Berce- da Suite Compostelana 

D. BODGANOVICH: "Sharon song 's dance" 

RUIZ PIPÓ: "Homenaxe a Antonio de Cabezón" 

OBXECTIVOS 

1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres de épocas e estilos diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

3.- Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da historia da música 

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

4.- Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

5.- Técnicas de estudio, así como de relaxación e distribución do tempo. 

6.- Lectura á primeira vista. 

7.- Afondamento nas distintas formas de dixitar un texto tendo en conta o estilo, articulación e fraseo. 

8.- Ampliar coñecementos sobre organología, historia, estética da guitarra. 
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9.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

10.- Introdución á aplicación da tecnoloxía á guitarra. 

CONTIDOS 

Técnica proposta: efectos tímbricos máis característicos, consolidación e ampliación dos distintos 

elementos técnicos estudados ata este curso. 

Agógica e dinámica. 

Repertorio básico, 10 pezas entre estudios e obras de diferentes estilos, tres delas deberán ser 

interpretadas de memoria. 

Lectura a vista. 

Práctica de conxunto. 

Desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria. 

Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, dixitación, fraseo, articulación e tempo e a 

súa adecuación aos diferentes estilos. 

Execución pública do repertorio traballado 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será continua, efectuándose o seguimento persoal do alumno na aula. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación en público dun programa de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Tocar á primeira vista exercicios propostos que sexan acordes co nivel do curso. 

Mínimos exixibles 
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1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres cada trimestre de épocas e estilos 

diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

2.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

3.- Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

4.- Control da calidade do son, o  uso das uñas na man dereita será requisito imprescindible para todos 

os alumnos. 

SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Materiais e Recursos didácticos 

Estudios: 

BRYAN LESTER.: Essential Guitar Skill 

A barra: nº 14 

A escala: nº 16 

O trémolo: nº 13 

LEO BROUWER: estudios nº 13, 14, 17 e 19. (Max Eschig, estudos simples) 

STEPHEN DODGSON: estudio nº 1 (Ricordi) 

. 

Obras: 
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RENACEMENTO E BARROCO 

L. NARVÁEZ: Tres diferenzas de gárdame as vacas 

L. NARVÁEZ: Catro diferenzas de gárdame as vacas 

ALONSO MUDARRA: Conde Claros 

JOHN DOWLAND: Preludium (P 98) 

ROBERT DE VISÉE :Preludio e Zarabanda (Suite nº 11) 

GASPAR SANZ: Folías (Ed. Suvini Zerboni) 

J. S. BACH: Preludio BWV 999 

 CLÁSICO-ROMÁNTICO 

N. COSTE: "ESTUDIOS" OP. 38 

M. CARCASSI: "25 ESTUDIOS MELÓDICOS PROGRESIVOS" 

M. GIULIANI: 

"PRELUDIOS" OP. 83, 

"SONATINA" OP. 71 Nº 1 

"GIULIANATE" OP.148: L ' ARMONIA, L 'AMOROSO 

F. SOR: "30 ESTUDIOS" 

L. LEGNANI: CAPRICHO Nº 7, OP. 20 

F. TÁRREGA: VALSE 

F. TÁRREGA: ADELITA 

M. LLOBET :EL TESTAMENT D 'AMELIA 

SÉCULO XX 

B. LESTER: Cadernos de exercicios 
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L. BROUWER: "Estudios sinxelos" 3ª e 4ª series 

M. CASTELNUOVO-TEDESCO: "Appunti" op. 210 vol. 1 nº 7 e 11 (ed. Suvini-Zerboni) 

P. LERICH: "Château de sabre" 

M. M. PONCE: "Preludios" 

H. VILLA-LOBOS: "Preludio IV", Mazurka-Chôro dá Suite popular brasileira. 

M. LLOBET: "Cancións populares catalás" 

J. RODRIGO: "Por camiños de Santiago" 

F. M. TORROBA: Rumor de copla 

F. M. TORROBA: Minueto do Bonito 

ERNESTO AÑO: O xardín dos lagartos 

OBXECTIVOS 

Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres de épocas e estilos diferentes. 

Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, fraseo 

e fidelidade ao estilo 

Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da historia da música 

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

· Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

Técnicas de estudio, así como de relaxación e distribución do tempo. 

Lectura á primeira vista. 

Afondamento nas distintas formas de digitar un texto tendo en conta o estilo, articulación e fraseo. 

Ampliar coñecementos sobre organología, historia, estética da guitarra. 

Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

Introdución á aplicación da tecnoloxía á guitarra. 

!  42



PROGRAMACIÓN DE GUITARRA CURSO 2017/2018 

CONTIDOS 

Técnica proposta: efectos tímbricos máis característicos, consolidación e ampliación dos distintos 

elementos técnicos estudados ata este curso. 

Agógica e dinámica. 

Repertorio básico, un mínimo de 10 pezas entre estudios e obras de diferentes estilos, tres delas deberán 

ser interpretadas de memoria. 

Lectura a vista. 

Práctica de conxunto. 

Desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria. 

Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, dixitación, fraseo, articulación e tempo e a 

súa adecuación aos diferentes estilos. 

Execución pública do repertorio traballado 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será continua, efectuándose o seguimento persoal do alumno na aula. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación en público dun programa de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Tocar á primeira vista exercicios propostos que sexan acordes co nivel do curso. 

Mínimos exixibles 

!  43



PROGRAMACIÓN DE GUITARRA CURSO 2017/2018 

1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres cada trimestre de épocas e estilos 

diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

2.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

3.- Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

4.- Control da calidade do son, o  uso das uñas na man dereita será requisito imprescindible para todos 

os alumnos. 

TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Materiais e Recursos didácticos 

Estudios: 

BRYAN LESTER.: Essential Guitar Skill 

A cejilla: nº 7 

A escala: nº 16, 17 e 19 

O trémolo: nº 14 

O arpexo: nº 10 

LEO BROUWER: estudios nº 16 e 20. (Max Eschig, estudios simples) 

H. Vin A-LOBOS: estudio nº 1 (Max Eschig) (Este estudio pódese considerar como unha obra tamén) 
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RENACEMENTO E BARROCO 

L. NARVÁEZ: Canción do Emprerador(Antología de Música Antiga. Vol. IV) 

L. MILÁN: Fantasía VIII (Antoloxía de Música Antiga. Vol. IV) 

D. SCARLATTI: Sonata K208 (Tr. M. Barrueco) 

J. S. BACH: Sarabande (Tr. F. Koonce, suite nº 1 p/ laúde) 

J. S. BACH: Longo de Sonata III - violín (Tr. M. Barrueco) 

J. S. BACH: Preludio BWV 998 (Tr. Frank Koonce) 

CLÁSICO-ROMÁNTICO 

F. TÁRREGA: Sono (Mazurka en Do) (Bérben) 

F. TÁRREGA: Pebida (Bérben 

M. LLOBET: Cançó do lladre (Ed. Chanterelle) 

N CUSTO: "Estudios" OP 38 

F. SOR: "30 Estudios" 

SOR, GIULIANI, DIABELLI, Etc... sonatas 

ALARD-TÁRREGA: "Estudio brillante" 

F. TÁRREGA: "Trémolos" 

 A. FOSSA: "Recordo 

SÉCULO XX 

S. DODGSON-H. QUINE: "Estudos" 

L. BROUWER: "Estudos Simples Serie 4, Danza Característica, "Preludio 

L. BROUWER:Canción de berce (Max Eschig) 

L. BROUWER:Ojos bruxos (Max Eschig) 
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L. BROUWER:Danza do Altiplano 

A. CARLEVARO: "Preludios Americanos" 

M. M. PONCE: 

Danzas dan "Suite en estilo antigüo" 

"Suite ao xeito de Weiss" 

"Preludio e Balletto" 

"Valse" 

A. TANSMAN: "Barcarola" de "Cavatina" 

H. Vin A-LOBOS: Danzas de "Suite popular brasileira", Preludio nº III 

F. MORENO TORROBA: "Albedros", Pezas características, Serenata Burlesca 

J. RODRIGO: "Nos Trigais" 

J. L. GARCÍA CRESPO: "Setentrional" 

F. MOMPOU: "Canción", "Recitativo" da "Suite Compostelana" 

E. SAINZ DÁ MAZA: "Habaneira", "Campás da Alba" 

OBXECTIVOS 

Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres de épocas e estilos diferentes. 

Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, fraseo 

e fidelidade ao estilo 

Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da historia da música 

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

· Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

Técnicas de estudio, así como de relaxación e distribución do tempo. 

Lectura á primeira vista. 

Afondamento nas distintas formas de digitar un texto tendo en conta o estilo, articulación e fraseo. 

Ampliar coñecementos sobre organología, historia, estética da guitarra. 
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Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

Introdución á aplicación da tecnoloxía á guitarra. 

CONTIDOS 

Técnica proposta: efectos tímbricos máis característicos, consolidación e ampliación dos distintos 

elementos técnicos estudados ata este curso. 

Agógica e dinámica. 

Repertorio básico, un mínimo de 10 pezas entre estudios e obras de diferentes estilos, tres delas deberán 

ser interpretadas de memoria. 

Lectura a vista. 

Práctica de conxunto. 

Desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria. 

Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, dixitación, fraseo, articulación e tempo e a 

súa adecuación aos diferentes estilos. 

Execución pública do repertorio traballado 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será continua, efectuándose o seguimento persoal do alumno na aula. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación en público dun programa de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Tocar á primeira vista exercicios propostos que sexan acordes co nivel do curso. 

Mínimos exixibles 
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1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres cada trimestre de épocas e estilos 

diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

2.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

3.- Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

4.- Control da calidade do son, o  uso das uñas na man dereita será requisito imprescindible para todos 

os alumnos. 

CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Materiais e Recursos didácticos 

RENACEMENTO 

Obras de Vihuelistas, Laudístas e Guitarristas dos séculos XVI e XVII, tanto de autores españois como 

estranxeiros e de dificultades propias deste curso. 

BARROCO 

Preludios e danzas de S. L. WEISS, VISEÉ, MURCIA, J. S.BACH... 
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Partitas de BRESCIANELLO. 

CLÁSICO-ROMÁNTICO 

N CUSTO: "Estudios" OP 38 

F. SOR: "30 Estudios" 

Sonatas de SOR, GIULIANI, DIABELLI, Etc... 

ALARD-TÁRREGA: "Estudio brillante" 

F. TÁRREGA: "Trémolos" 

A. FOSSA: "Recordo" 

M. GIULIANI: "Variacións sobre a folía de España" 

F. SOR: "Variacións sobre a folía" 

F. TÁRREGA: "Recordos da Alhambra" 

SÉCULO XX 

L. BROUWER: Estudios simples, serie 4ª; danza características; preludio 

A. CARLEVARO: Preludios americanos 

S. DOGSON-H. QUINE: Estudios 

GARCÍA CRESPO: Setentrional 

F. MOMPOU: Canción, Recitativo da suite compostelana 

M.M.PONCE: Danzas da suite popular brasileira 

J. RODRIGO: Nos trigais 

SAINZ DA MAZA: Habaneira; campás da alba 

A. TANSMANN: Barcarola da Cavatina 

M. TORROBA: Albedros; pezas características; serenata burlesca 

H. VILA-LOBOS: Danzas da "Suite popular brasileira 

OBXECTIVOS 
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Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres, en cada trimestre, de épocas e estilos 

diferentes. 

Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, fraseo 

e fidelidade ao estilo 

Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da historia da música 

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

· Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

Técnicas de estudio, así como de relaxación e distribución do tempo. 

Lectura á primeira vista. 

Afondamento nas distintas formas de digitar un texto tendo en conta o estilo, articulación e fraseo. 

Ampliar coñecementos sobre organología, historia, estética da guitarra. 

Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

Introdución á aplicación da tecnoloxía á guitarra. 

CONTIDOS 

Técnica proposta: efectos tímbricos máis característicos, consolidación e ampliación dos distintos 

elementos técnicos estudados ata este curso. 

Agógica e dinámica. 

Repertorio básico, un mínimo de 10 pezas entre estudios e obras de diferentes estilos, tres delas deberán 

ser interpretadas de memoria. 

Lectura a vista. 

Práctica de conxunto. 

Desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria. 

Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 
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Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, dixitación, fraseo, articulación e tempo e a 

súa adecuación aos diferentes estilos. 

Execución pública do repertorio traballado 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será continua, efectuándose o seguimento persoal do alumno na aula. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación en público dun programa de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Tocar á primeira vista exercicios propostos que sexan acordes co nivel do curso. 

Mínimos exixibles 

1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres cada trimestre de épocas e estilos 

diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

2.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

3.- Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

4.- Control da calidade do son, o  uso das uñas na man dereita será requisito imprescindible para todos 

os alumnos. 

!  51



PROGRAMACIÓN DE GUITARRA CURSO 2017/2018 

QUINTO CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

Materiais e Recursos didácticos 

RENACEMENTO E BARROCO 

A MUDARRA: "Fantasía que contrafai a arpa de Ludovico". 

S. L. WEISS: Pasacalle 

Danzas de suites de J. S. BACH, S. L. WEISS, J. A. LOGY, D. KELLNER, ou outros autores. 

L. MILÁN: Fantasías IX e XVI (Antoloxía de Música Antiga. Vol. IV) 

J. S. BACH:Adagio e Siciliana - Sonata I BWV 1001 (Tr. M. Barrueco) 

 J. S. BACH: Andante e Allegro - Sonata II BWV 1003 (Tr. M. Barrueco) 

J. S. BACH Adagio e Longo - Sonata III BWV 1005 (Tr. M. Barrueco) 

D. SCARLATTI: Sonata K232 (Tr. D. Russell) 

D. SCARLATTI: Sonata K 292 (Tr. M. Barrueco) 

CLÁSICO-ROMÁNTICO 

M. GIULIANI: "Variacións sobre a Folía de España" 

F. SOR: "Variacións sobre a Folía" 

F. SOR: Sonata Op. 15 (Ed. R. Chiesa) 

F. TÁRREGA: "Recordos da Alhambra" 

MAURO GIULIANI: Adagio e Finale da Sonata Op. 15 (Ed. R. Chiesa) 

F. TÁRREGA: Capricho Arabe (Bérben) 

SÉCULO XX 
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A. BARRIOS: Confesión (Ed. Richard Stover) 

H. VILA-LOBOS: Preludio nº 1 (Max Eschig) 

H. VILA-LOBOS: Preludio nº 5 (Max Eschig) 

F. M. TORROBA:Ya chega o Inverno, La Pastora e Seguidilla (Árs de La Mancha) 

V. ASENCIO: Cançoneta e Dansa ( Suite Valenciana) (Ed. Bérben) 

JOAQUÍN RODRIGO: Nos trigais (Ed. N. Yepes) 

JORGE MOREL: Danza en mi (Ashley Mark) 

JORGE MOREL: Allegro en Re (Ashley Mark) 

L. BROUWER: "Eloxio da Danza", "Tres apuntamentos 

OBXECTIVOS 

Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres, en cada trimestre, de épocas e estilos 

diferentes. 

Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, fraseo 

e fidelidade ao estilo 

Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da historia da música 

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

· Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

Técnicas de estudio, así como de relaxación e distribución do tempo. 

Lectura á primeira vista. 

Afondamento nas distintas formas de digitar un texto tendo en conta o estilo, articulación e fraseo. 

Ampliar coñecementos sobre organología, historia, estética da guitarra. 

Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

Introdución á aplicación da tecnoloxía á guitarra. 
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CONTIDOS 

Técnica proposta: efectos tímbricos máis característicos, consolidación e ampliación dos distintos 

elementos técnicos estudados ata este curso. 

Agógica e dinámica. 

Repertorio básico, un mínimo de 10 pezas entre estudios e obras de diferentes estilos, tres delas deberán 

ser interpretadas de memoria. 

Lectura a vista. 

Práctica de conxunto. 

Desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria. 

Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

Ampliación e afondamento dos coñecementos sobre as estruturas musicais, dixitación, fraseo, 

articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes estilos. 

Execución pública do repertorio traballado 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será continua, efectuándose o seguimento persoal do alumno na aula. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación en público dun programa de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Tocar á primeira vista exercicios propostos que sexan acordes co nivel do curso. 
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Mínimos exixibles 

1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres cada trimestre de épocas e estilos 

diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

2.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

3.- Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

4.- Control da calidade do son, o  uso das uñas na man dereita será requisito imprescindible para todos 

os alumnos. 

SEXTO CURSO DE GRAO PROFEDIONAL 

Materiais e Recursos didácticos 

RENACEMENTO E BARROCO 

J DOWLAND: Fantasías 

J S BACH: Fugas 

L. MILÁN: Fantasías IX, XI, XV, XVI e XVIII (O Mestre) 

A. MUDARRA:  Fantasía X (Ant.de Música antiga, Vol. 4) 

J. DOWLAND: A Fancy (P5) e (P73) (Tr. Marcos Díaz) 

SANTIAGO DE MURCIA Sonata en Re (tr. William Kanengiser) 

J. S. BACH Fuga (Sonata I BWV 1001) (Tr. Manuel Barrueco) 
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 J. S. BACH: Fuga (Sonata II BWV 1003) (Tr. Manuel Barrueco) 

 D. SCARLATTI: Sonatas K232 e K233 (Tr. David Russell) 

D. SCARLATTI:Sonatas K209, K292 e 380 (tr. Manuel Barrueco) 

CLÁSICO-ROMÁNTICO 

F. SOR: "Variacións sobre a Frauta Máxica" 

M. GIULIANI: Variacións sobre un tema de Händel 107" 

F. SOR: Introdución e variacións Op. 9 (Ed. R. Chiesa) 

M. GIULIANI:Sonata Op.15 (Ed. R. Chiesa) 

 F.TÁRREGA Capricho Arabe (Bérben) 

SÉCULO XX 

A BARRIOS: Un sono na Foresta (Ed. Richard Stover) 

A. BARRIOS: Unha limosnita polo amor de Deus (Ed. Richard Stover) 

A. BARRIOS: "A Catedral" 

R. BENNET: "Impromptus" 

L. BERKELEY: "Tema e variacións" 

M. M. PONCE: "Variacións sobre un tema de Cabezón" 

JOAQUÍN TURINA :Homenaje a Tárrega (Schott) 

H.VILLA-LOBOS :Preludio nº 2 (Ed. Max Eschig) 

F. MORENO TORROBA: Árs de La Mancha (Ed. Ópera tres) 

VICENTE ASENCIO: Suite Valenciana(Ed. Bérben) 

JORGE MOREL: Romance crioulo (Ashley Mark) 

LEO BROUWER: O Decamerón Negro (Ed. Max Eschig) 

 R. SAINZ DÁ MAZA: "Homenaxe a Toulouse-Lautrec". "Campás da alba" 

A. RUIZ PIPÓ: "Canción e danza nº 1" 

J. TURINA: "Fandanguillo". "Refacho" 
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OBXECTIVOS 

Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres, en cada trimestre, de épocas e estilos 

diferentes. 

Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, fraseo 

e fidelidade ao estilo 

Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da historia da música 

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación. 

· Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración. 

Técnicas de estudio, así como de relaxación e distribución do tempo. 

Lectura á primeira vista. 

Afondamento nas distintas formas de digitar un texto tendo en conta o estilo, articulación e fraseo. 

Ampliar coñecementos sobre organología, historia, estética da guitarra. 

Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

Introdución á aplicación da tecnoloxía á guitarra. 

CONTIDOS 

Perfeccionamento dos efectos tímbricos máis característicos, así como dos distintos elementos técnicos 

estudados ata este curso. 

Repertorio básico, un mínimo de 10 pezas entre estudios e obras de diferentes estilos, tres delas deberán 

ser interpretadas de memoria. 

Lectura a vista. 

Perfeccionamento de toda a gama de articulacións e modos de ataque. A 
dinámica e a súa precisión na realización das diversas indicacións que a ela se 
refiren e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes. 

Práctica de conxunto. 
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Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 

Afondamento dos coñecementos sobre as estruturas musicais, dixitación, fraseo, articulación e tempo e a 

súa adecuación aos diferentes estilos. 

Execución pública do repertorio traballado 

Adestramento permanente e progresivo da memoria. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será continua, efectuándose o seguimento persoal do alumno na aula. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación en público dun programa de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

Tocar á primeira vista exercicios propostos que sexan acordes co nivel do curso. 

Interpretación de polo menos oito pezas de estilos diferentes sendo obrigatorio a inclusión dunha fuga de 

Bach. Tamén se debe efectuar de memoria polo menos tres das oito pezas, empregando a medida, 

afinación, dinámica, articulación e fraseo axeitados ao contido, cunha utilización axeitada do esforzo 

muscular e da respiración e demostración do dominio instrumental sen desligar 

os aspectos técnicos dos musicais. 

Mínimos exixibles 

1.- Adquirir e interpretar un repertorio de obras representativas dos diferentes estilos e épocas, acordes á 

dificultade do curso. Polo menos non un número inferior a tres cada trimestre de épocas e estilos 

diferentes. 

2.- Estudar progresivamente e con autonomía aspectos relacionados coa interpretación, articulación, 

fraseo e fidelidade ao estilo 

2.- Actuar en público nas audicións programadas polo departamento. 

3.- Desenvolver un traballo de contido organológico, histórico, estético relacionado coa guitarra. 
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4.- Control da calidade do son, o  uso das uñas na man dereita será requisito imprescindible para todos 

os alumnos. 

Perdida da avaliación continua 

Os alumnos que na materia de guitarra perdan a avaliación continua, tres faltas xustificadas por trimestre 

ou nove por curso, terán que realizar unha proba que permita controlar a evolución do alumno conforme 

aos obxectivos e contidos desta programación, segundo cada caso. 

Será o profesor titor o que determine a conveniencia ou non desta proba. Esta realizarase, se é o terceiro 

trimestre, ante unha comisión de profesores do Departamento de Corda. 

O lugar e data da realización das probas será notificada con suficiente antelación e por escrito polo 

profesor titor a cada alumno. 
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