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INTRODUCIÓN 
 

A presente Programación Didáctica de Conxunto de Vento madeira está baseada na 
secuenciación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ao longo dos dous cursos do 
grao profesional nos que se imparte esta materia, e foi realizada polo profesorado do 
departamento de Conxunto de acordo co currículo oficial vixente para a materia e co proxecto 
educativo do Centro, como así establecen os artigos 5º e 10º do capítulo II dos Decretos 
198/2007 e 203/2007, do 27 de Setembro, respectivamente. 

 

Este documento inclúe, ademais dos obxectivos e contidos, a metodoloxía que se vai a seguir 
(indicando materiais e recursos didácticos que se empregarán), a avaliación e os seus tipos, 
procedementos e ferramentas (tanto da aprendizaxe coma da ensinanza e da propia 
programación), a atención á diversidade, e outras informacións que consideramos de interese 
e necesidade para levar a cabo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

Entendemos esta programación didáctica como un instrumento flexible, que permite 
adaptarse ás circunstancias concretas do alumnado en cada momento do seu proceso de 
aprendizaxe, pero ao mesmo tempo, tamén como marco de referencia que lle dá forma á nosa 
ensinanza garantizando que aqueles alumnos e alumnas dun mesmo nivel, e incluso con 
diferente profesorado, poidan acceder a unha ensinanza que favoreza a consecución dunhas 
competencias mínimas equiparables. 
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1. METODOLOXÍA 
 

Establécense os seguintes principios metodolóxicos:  

 Desenrolo da personalidade e sensibilidade propias do alumno. 

 Estímulo e crecemento da receptividade, creatividade e capacidade de resposta do alumno 
ante o feito artístico. 

  Aprendizaxes funcionais. 

 Interrelación entre distintos contidos dunha mesma área e entre contidos de distintas 
materias. 

 Orientación pedagóxica. 

 Traballo conxunto do corpo docente. 

 Proxecto curricular como reflexo da práctica docente. 

 Avaliación personalizada como punto de referencia para a actuación pedagóxica. 

 Avaliación e análise crítico dos procesos de ensino. 

 Impulso da autonomía do alumno e a súa implicación responsable. 

 Aplicación dun método de traballo na aula sobre repertorio das distintas épocas, que terá 
como referencia os seguintes aspectos: 

 Análise do traballo realizado polo alumno ao longo da semana. 

 Control da posición, dixitacións, afinación e realización de aspectos técnicos. 

 Exercicios para o desenvolvemento das capacidades rítmicas, sonoras e interpretativas do 
grupo. 

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

 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...). 

 Lectura a primeira vista. 

 Participación en audicións e concertos. 

 

Elaborarase unha relación de repertorio que sexa posible abarcar na súa totalidade por cada 
un deses membros. Desde xeito, o alumnado poderá poñer máis atención no tempo, na 
coordinación entre compañeiros e compañeiras sen que a partitura sexa dunha gran 
complexidade técnica e que ao mesmo tempo sexa motivadora. 

 

O alumnado integrarase en agrupacións de conxuntos de cámara, participando no grupo de 
acordo ao nivel técnico esixido e segundo as necesidades do mesmo ao criterio do profesor. 
Cada alumno será o responsable da súa organización e traballo nos ensaios, que serán 
dirixidos polo profesor. Isto refírese á preparación das clases, material, etc. O profesor, 
atendendo ás necesidades da interpretación ou da atención a unha voz ou corda concreta 
poderá decidir dedicar unha ou varias clases ao traballo dun destes aspectos concretos, 
podendo non ser necesaria a convocatoria de tódolos alumnos do grupo a clases concretas. O 
profesor informará debidamente ao alumno de producirse calquera incidencia deste tipo. 
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2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

A vía para o tratamento da diversidade é a adaptación curricular. Conxunto de accións 
dirixidas a adecuar o currículo ás necesidades dun alumno ou grupo determinado. 
Dependendo das circunstancias que se presenten no aula, o profesor poderá expor as 
seguintes estratexias: 

 Adaptación do material didáctico. 

 Variacións na metodoloxía, para adaptala ás necesidades de cada alumno. 

 Actividades de traballo diferenciadas. O profesor faría unha análise dos contidos da materia 
e prepara actividades con distinto nivel de dificultade que permitan tratar estes mesmos 
contidos con esixencias distintas. 

 Organizar o traballo de forma flexible e con ritmos distintos de aprendizaxe. 

 Acelerar ou frear o ritmo de introdución de novos contidos adaptándose individualmente ao 
alumno. 

A adaptación de obxectivos e contidos terá que respectar os mínimos exixibles fixados na 
programación. 
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3. TEMAS TRANSVERSAIS 
 

3.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

O desenvolvemento integral do alumno non debe estar limitado á adquisición de conceptos e 
coñecementos académicos vinculados exclusivamente a cada unha das súas áreas, senón que 
debe formar aos alumnos para integrarse na sociedade actual, sabendo responder de maneira 
adecuada aos problemas que esta sociedade implica. 

 

Esta formación, que non está definida en ningunha das áreas, debe estar presente na aula de 
forma permanente, e maniféstase a través do que coñecemos como temas transversais. 

 

A forma na que entendemos o tratamento destes temas transversais fica reflectida nos 
obxectivos seguintes: 

 Educación para a paz. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar. 

 Educación moral e cívica. 

- Participar en tarefas comúns, mostrando actitudes de colaboración e respecto polas 
opinións e propostas alleas. 

- O respecto pola autonomía dos demais. 

 Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade. 

- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na 
linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc. 

 Educación para a saúde, (postural, auditiva). 

- Proporcionar un contexto adecuado para realizar unha valoración crítica de determinados 
hábitos relacionados coa saúde. 

 Educación para o consumidor. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsábel que se sitúa criticamente ante o 
consumismo e a publicidade. 

 

Desde a música, moitos destes temas poden tratarse propoñendo actividades que se 
desenvolvan en grupo, xa que estas favorecen a comunicación dos alumnos e fomentan 
actitudes de convivencia. 

Ademais, na música pódense tratar contidos relacionados directamente coa saúde (o uso 
adecuado do corpo á hora de tocar o instrumento precisa dun coñecemento e coidado do 
mesmo, especialmente ante problemas habituais na adolescencia. Tratar temas que 
relacionados directamente coa paz (o coñecemento da música de outras culturas aumenta o 
respecto cara estas, comprendendo que o mundo non é só a música e culturas occidentais, nin 
as súas visións). Tratar temas relacionados coa educación para o consumidor, onde se pode 
analizar o mercado musical, os prezos dos cd’s, o pirateo, a vulneración dos dereitos de 
propiedade intelectual. Tratar o uso da música nas publicidades, nos grandes almacéns, así 
como o efecto que pode producir no consumidor, cara quen vai dirixido. 

 

3.2. TRATAMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
(TIC´S) 

As  TIC  adquiriron  un  importante papel  dentro da educación  nos últimos  anos.  
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Estas posibilidades,  convidan  a utilizar  os  recursos  como  ferramentas  complementarias 
dentro do desenvolvemento da materia. 

Por todo isto serán de uso imprescindible os diferentes medios:                   

- Recursos Audiovisuais: Cámara de video, ordenador, Tv, CD e DVD, discografía en xeral 

- Recursos en internet: todos os disponibles, webs, youtube, blogs… 

- Recursos informáticos: Programas de Música de edición de partiturase Audio, (Encore, 
Finale, Sibelius, Pro Tools, Musescore…) ordenador e conexión a internet. 

- Medios para a comunicación: correo electrónico, whatsapp, teléfono… 

- Portal do centro para comunicación á comunidade escolar e ao alumnado da materia das 
actividades programadas, audicións, eventos, etc. 
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4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS 
 

Unha actividade pedagóxica moderna non pode quedar reducida ao ámbito da aula, aínda 
sendo este o espazo central do proceso educativo. Este traballo pode verse complementado 
por outras tarefas realizadas noutros espazos do propio centro ou doutras entidades 
colaboradoras. 

Estas actividades están orientadas a superar o marco tradicional das clases de instrumento, 
complementándoas con actividades o máis variadas posibles que poñan en contacto os nosos 
alumnos coa realidade musical nun senso máis amplo, permitíndolles conectar esta realidade 
coa sociedade e a cultura do noso tempo. 

Para que estas actividades teñan o máximo proveito, deben relacionarse có proceso xeral de 
aprendizaxe en resposta a unha adecuada planificación. 

 

Clasificación das actividades: 

 Organizadas polo departamento: 

- Audicións de alumnos dos distintos profesores do departamento seguidas de comentarios 
colectivos de profesores e alumnos sobre as mesmas. Fomentarase a crítica construtiva e 
evitaranse comentarios de mal gusto. O obxectivo será aprender colectivamente dos erros 
e das virtudes dos alumnos e ao mesmo tempo servirá como exemplo de colaboración 
entre os profesores do departamento para compartir ideas e achegar solucións conxuntas 
aos problemas que tiveron os alumnos nas súas actuacións. 
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5. SECUENCIACIÓN DO CURSO 
 

5.1.  CURSO: 1º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.1.1. Obxectivos 

O Primeiro Curso de Conxunto terá como meta desenvolver no alumno as seguintes 
capacidades: 

 Estudar e interpretar diferentes estilos e obras, e adquirir os recursos interpretativos para 
abordar calquera deles. 

 Desenvolver o dominio necesario que permite interpretar as esixencias de cada obra, tanto 
técnicas como de control do son. 

 Estudar e coñecer as normas que rexen toda actuación en grupo e valorar a interpretación 
de conxunto coma un aspecto fundamental da formación musical e instrumental. 

 Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as diferentes 
partes ao mesmo tempo que se executa a propia, amosando a sensibilidade auditiva necesaria 
para o desenvolvemento gradual da calidade sonora. 

 Buscar o equilibrio do conxunto. 

 Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento da 
memoria. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 

 Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a interpretación coordinada. 

 Interpretar un repertorio de conxunto composto por obras representativas, de acordo ao 
nivel e dunha dificultade adaptada ao mesmo. 

 Actuar en público como membro dun grupo, así como participar nas audicións, encontros, 
clases colectivas e seminarios que o Conservatorio de Viveiro organice. 

 Valorar a música de conxunto como un aspecto fundamental da formación musical e 
instrumental. 

 

5.1.2. Contidos 

 Unidade e uniformidade sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 
fraseo, carácter, etc. 

 Agóxica e dinámica: estudo e práctica dos xestos anacrúsicos precisos para tocar sen 
dirección, equilibrio sonoro e de planos, control permanente da afinación e do son, 
desenvolvemento da igualdade de ataques. 

 Análise e interpretación das obras do repertorio: Práctica de conxunto na agrupación 
correspondente. Traballo gradual do repertorio básico. Preparación dun repertorio de 
concerto. 

 Valoración do sistema como marco da interpretación. 

 Audicións comparadas de diferentes interpretacións de conxunto, análises críticas das 
características das súas interpretacións e diferentes versións. 

 Práctica de lectura a primeira vista de obras de mínima dificultade. 
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5.1.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

Ao final do curso o alumno deberá ser capaz de: 

 Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación correspondente. 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo 
entre tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 Actuar como membro e responsable do grupo de conxunto, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte.  

 Ler a primeira vista fragmentos de obras de pequena dificultade para a agrupación. Este 
criterio pretende comprobar a capacidade do alumno para desenvolverse con autonomía na 
lectura dun texto musical, así como o seu grao de fluidez e comprensión da obra. 

 Estudar as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante este criterio 
preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun grupo, a valoración do 
seu papel dentro do mesmo e o respecto pola interpretación musical. 

 Interpretar en público obras do repertorio. Este criterio serve para comprobar a unificación 
de criterios, o fraseo, a precisión rítmica, a preparación de cambios dinámicos, a acentuación, 
a adecuación interpretativa ao carácter da peza e o seu estilo, o respecto e o sentido de 
responsabilidade dentro dun grupo baixo a presión dunha actuación en público. 

 Asistencia aos ensaios e clases conxuntas maxistrais. Nos mesmos avaliarase o compromiso, 
sentido da responsabilidade e esforzo individual do alumno como membro dunha 
agrupación. 

Valorarase 

A correcta interpretación dos seguintes aspectos: 

 Dominio da obra. 

 Corrección na articulación, agóxica, dinámica, fraseo, equilibrio dos distintos planos 
sonoros. 

 Adaptación ao conxunto, estilo apropiado. 

 O traballo de cada alumno/a en canto ao estudo persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 A asistencia continuada á clase como único medio para lograr os obxectivos previstos e 
poder permitir o progreso do traballo en grupo. 

 A actitude apropiada ante o público permitindo unha interpretación axeitada nos aspectos 
xa citados. 

 

Mínimos esixibles 

Para obter unha cualificación positiva no primeiro curso de conxunto de grao profesional o 
departamento establece os seguintes requisitos mínimos: 

Interpretar un mínimo de dúas obras de estilos diferentes en pequenas formacións, con 
corrección desde o punto de vista técnico e musical, incluíndo: 

 Unha correcta dixitación e velocidade. 

 Desenvolvemento de dinámicas e agóxicas correctas. 

 Unha boa articulación e calidade no son de punto. 

 Un estilo axeitado á obra. 

 Un fraseo e métrica correctos e unha ornamentación axeitada. 
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O alumno debe demostrar a través das actuacións a súa capacidade para formar parte dunha 
agrupación, tanto a nivel persoal como musical. 

Ademais dos criterios xerais establecidos dentro do grao profesional, será necesario para 
promover ao curso seguinte completar o programa estabelecido para o curso e acadar 
satisfactoriamente os obxectivos mínimos esixibles para cada avaliación. Dado o carácter da 
avaliación continua, so se promoverá ao curso seguinte na materia se ao final do curso se 
acadaron tódolos obxectivos antes mencionados. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 O traballo desenvolto polo alumnado nas clases e nas audicións realizadas. Ademais da 
interpretación do repertorio contará o traballo persoal diario, traballo en grupo e actitudes 
cara a materia (curiosidade, creatividade, constancia, reflexión sobre as actuacións…). 

Dado o carácter colectivo desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente a aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenvolvemento da 
agrupación. Estes aspectos son os que aparecen nos criterios de cualificación que aparecen na 
sección anterior e na seguinte. 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación é o resultado global da avaliación continua e os procedementos de avaliación 
segundo o rendemento integral do alumno, a súa responsabilidade como membro dun grupo e 
a asistencia regular a ensaios e clases maxistrais. Alcanzarase unha cualificación positiva en 
cada unha das avaliacións e na final, se o alumno consegue superar os criterios de avaliación 
establecidos nesta programación. As notas de cada avaliacións establecense empregando o 
seguinte baremo: 

 Interpretación correcta do repertorio programado 60%. 

 Actitude responsable no cumprimento das normas establecidas 20%. 

 Lectura a vista 10%. 

 Actuacións en público organizadas polo departamento de vento madeira ou a dirección do 
centro 10%. 
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5.1.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, 
unha observación das actividades cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar 
problemas e establecer medidas para solucionalos. 

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo.  

 

Probas extraordinarias de xuño 

Segundo o disposto nas Instruccións da Secretaria Xeral de Educación e Formación 
Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/2022, as probas do mes de 
Setembro pasan a celebrarse no mes de xuño, polo que os alumnos cuxa cualificación final non 
supere o 5 na avaliación final poderán presentarse á convocatoria de xuño. Esta proba será 
examinada polo tribunal designado para a proba e determinará a cualificación final do curso.  

A proba da convocatoria de xuño consistirá na presentación do programa ou repertorio básico 
acordado co profesor ao longo do curso para a agrupación correspondente. 

O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación dos demais membros 
do grupo. De non ser así, o Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso de 
achegar músicos acompañantes para o examinado. Así mesmo, a non participación das 
actuacións en directo ou audicións poden supor unha mingua considerable na cualificación 
final do examinado. Calquera variación no programa do examinado deberá ser comunicada 
coa debida antelación ao profesor da materia e de acordo con este. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa acordado entre profesor e alumno no mes de maio. 

 

5.1.5. Recursos didácticos 

Os materiais didácticos consisten en material curricular (partitura), repertorio, material 
audiovisual. O profesorado informará ao alumnado dos materiais didácticos necesarios para o 
proceso de aprendizaxe. 

O profesorado de música do departamento de Vento madeira reunirase ao principio do curso 
co profesor titor das especialidades do alumnado dos grupos de música de cámara para 
acadar unha orientación inicial sobre o nivel do alumnado e determinar un repertorio acorde 
ao mesmo.  

Poderanse audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos formatos, así como 
revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en música de cámara, e un banco de actividades 
ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

Tamén se destacan as tecnoloxías da información con fins didácticos para o conxunto. Como 
recursos usados para a aula, o alumno disporá de recursos audiovisuais, equipo de son, 
lector de DVD, e conexión WIFI no centro. 

Proponse ademais unha listaxe de obras que se axeitan ao nivel do curso e poden servir de 
referencia ao alumno. 
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5.1.6. REPERTORIO ORIENTATIVO 1º GRAO PROFESIONAL 

 

 1º Curso G.P. - Repertorio orientativo de Conxunto de Clarinete 

 DÚOS 

 Menuet (nº 34) – Bach (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 First Loss (nº 37) – Schumann (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 Allegretto (nº 41) – Wanhall (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 TRÍOS 

 Old Frech Song – Tschaikowsky (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. I” – H. Voxman, 
ed. Rubank) 

 Sailors’ Dance – Netherlands (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. I” – H. Voxman, ed. 
Rubank) 

 Menuet from Divertimento II – Mozart (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. I” – H. 
Voxman, ed. Rubank) 

 CUARTETOS 

 The Merry Farmer – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. 
Boosey&Hawkes) 

 Harvest Song – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. Boosey&Hawkes) 

 The Poor Orphan – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. Boosey&Hawkes) 
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 1º Curso G.P. - Repertorio orientativo de Conxunto de Frauta Traveseira 

 Dúo para duas frautas op.18 – F. Devienne 

 Seis dúos op82 – F. Devienne 

 Seis Sonatas pra duas Frauta Op. 2 – G. F. Telemann 

 Tres duos fáciles Op. 103 – Tulou 

 Duo en Re Maior – Stamitz 

 Duos Op. 2 – Stamitz 

 Allegro e Minuet – L. van Beethoven 
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 1º Curso G.P. - Repertorio orientativo de Conxunto de Saxofón 

 DÚOS 

 Studi per saxofono (Clemente Salviani). Vol I 

 24 dúos per a saxo o oboé (Rafael Grimal). Do número XI ó XVII 

 Twelve Mozart Duets (Arr. Earl C. North) (Saxo alto e tenor) 

 TRÍOS 

 Trio pour Saxophones (Jean Maillot) 

 Suite antigua (Martín J. Rodríguez Peris) 

 Scherzetto (Hummel / Arr. Robert Letellier) 

 CUARTETOS 

 A bit of Strauss (Bald Wyntin) 

 Pavane (Faure / Arr. Schmidt) 
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5.2.  CURSO: 2º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.2.1. Obxectivos 

O segundo curso de Conxunto terá como meta desenvolver no alumno as seguintes 
capacidades: 

 Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e obras e adquirir os recursos 
interpretativos para abordar calquera deles. 

 Desenvolver o dominio necesario que permite interpretar as esixencias de cada obra, tanto 
técnicas como de control do son. 

 Respectar as normas que rexen toda actuación en grupo e valorar a interpretación de 
conxunto coma un aspecto fundamental da formación musical e instrumental. 

 Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as diferentes 
partes ao mesmo tempo que se executa a propia, amosando a sensibilidade auditiva necesaria 
para o desenvolvemento gradual da calidade sonora. 

 Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que os axustes de son se realicen en 
función dos demais instrumentos do grupo e ás necesidades interpretativas da obra concreta. 

 Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento da 
memoria. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento. 

 Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a interpretación coordinada. 

 Interpretar un repertorio de conxunto composto por obras representativas, de acordo ao 
nivel e dunha dificultade adaptada ao mesmo. 

 Actuar en público como membro dun grupo, así como participar nas audicións, encontros, 
clases colectivas e seminarios que o Conservatorio de Viveiro organice. 

 Valorar a música de conxunto como un aspecto fundamental da formación musical e 
instrumental. 

 

5.2.2. Contidos 

 Unidade e uniformidade sonora: Respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 
fraseo, carácter, etc. 

 Agóxica e Dinámica: estudo e práctica dos xestos anacrúsicos precisos para tocar sen 
dirección, equilibrio sonoro e de planos, control permanente da afinación e do son, desenrolo 
da igualdade de ataques. 

 Análise e interpretación das obras do repertorio: práctica de conxunto na agrupación 
correspondente. Traballo gradual do repertorio básico. Preparación dun repertorio de 
concerto. 

 Valoración do silencio no marco da interpretación. 

 Audicións comparadas de diferentes interpretacións de conxunto e grupos de cámara, 
análises críticos das características das súas interpretacións e diferentes versións. 
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5.2.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

Ao final do curso o alumno deberá ser capaz de: 

 Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación correspondente. 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo 
entre tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 Actuar como membro e responsable do grupo de conxunto, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar que o alumno ten un coñecemento global da partitura e sabe usar os xestos 
necesarios da concertación, ademais de valorar outros criterios como a unificación do son, 
empaste dos instrumentos, timbre, vibrato, fraseo, etc. 

 Ler a primeira vista fragmentos de obras de pequena dificultade para a agrupación. Este 
criterio pretende comprobar a capacidade do alumno para desenvolverse con autonomía na 
lectura dun texto musical, así como o seu grao de fluidez e comprensión da obra. 

 Estudar as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante este criterio 
preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun grupo, a valoración do 
seu papel dentro do mesmo e o respecto pola interpretación musical. 

 Interpretar en público obras do repertorio. Este criterio serve para comprobar a unificación 
de criterios, o fraseo, a precisión rítmica, a preparación de cambios dinámicos, a acentuación, 
a adecuación interpretativa ao carácter da peza e o seu estilo, o respecto e o sentido de 
responsabilidade dentro dun grupo baixo a presión dunha actuación en público. 

 Asistencia aos ensaios e clases conxuntas maxistrais. Nos mesmos avaliarase o compromiso, 
sentido da responsabilidade e esforzo individual do alumno como membro dunha 
agrupación. 

 

Valorarase 

A correcta interpretación dos seguintes aspectos: 

 Dominio da obra. 

 Corrección na articulación, agóxica, dinámica, fraseo, equilibrio dos distintos planos 
sonoros. 

 Adaptación ao conxunto, estilo apropiado. 

 O traballo de cada alumno/a en canto ao estudo persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 A asistencia continuada a clase como único medio para lograr os obxectivos. 

 A actitude apropiada ante o público permitindo unha interpretación axeitada nos aspectos 
xa citados previstos e poder permitir o progreso do traballo en grupo.  

 

Mínimos esixibles 

Para obter unha cualificación positiva no segundo curso de grao profesional o departamento 
establece os seguintes requisitos mínimos: 

 

Interpretar un mínimo de dúas obras de estilos diferentes en pequenas formacións, con 
corrección desde o punto de vista técnico e musical, incluíndo: 

 Unha correcta dixitación e velocidade. 

 Desenvolvemento de dinámicas e agóxicas correctas. 
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 Unha boa articulación e calidade no son. 

 Un estilo axeitado á obra. 

 Un fraseo e métrica correctos e unha ornamentación axeitada. 

 Ler a primeira vista con fluidez fragmentos axeitados ao nivel do curso. 

O alumno debe demostrar a través das actuacións a súa capacidade para formar parte dunha 
agrupación, tanto a nivel persoal como musical. 

Ademais dos criterios xerais establecidos dentro do grao profesional, será necesario para 
promover ao curso seguinte completar o programa estabelecido para o curso e acadar 
satisfactoriamente os obxectivos mínimos esixibles para cada avaliación. Dado o carácter da 
avaliación continua, só se promoverá ao curso seguinte na materia se ao final do curso se 
acadaron tódolos obxectivos antes mencionados. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 O traballo desenvolto polo alumnado nas clases e nas audicións realizadas. Ademais da 
interpretación do repertorio contará o traballo persoal diario, traballo en grupo e actitudes 
cara a materia (curiosidade, creatividade, constancia, reflexión sobre as actuacións…). 

Dado o carácter colectivo desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente a aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenvolvemento da 
agrupación. Estes aspectos son os que aparecen nos criterios de cualificación que aparecen na 
sección anterior e na seguinte. 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación é o resultado global da avaliación continua e os procedementos de avaliación 
segundo o rendemento integral do alumno, a súa responsabilidade como membro dun grupo e 
a asistencia regular a ensaios e clases maxistrais. Alcanzarase unha cualificación positiva en 
cada unha das avaliacións e na final, se o alumno consegue superar os criterios de avaliación 
establecidos nesta programación. As notas de cada avaliacións establecense empregando o 
seguinte baremo 

 Interpretación correcta do repertorio programado 60%. 

 Actitude responsable no cumprimento das normas establecidas 20%. 

 Lectura a vista 10%. 
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 Actuacións en público organizadas polo departamento de vento madeira ou a dirección do 
centro 10%. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

O Alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ao que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

O Alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ao que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.2.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, 
unha observación das actividades cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar 
problemas e establecer medidas para solucionalos. 

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo.  

 

Probas extraordinarias de xuño 

Segundo o disposto nas Instruccións da Secretaria Xeral de Educación e Formación 
Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/2022, as probas do mes de 
Setembro pasan a celebrarse no mes de xuño, polo que os alumnos cuxa cualificación final non 
supere o 5 na avaliación final poderán presentarse á convocatoria de xuño. Esta proba será 
examinada polo tribunal designado para a proba e determinará a cualificación final do curso.  

A proba da convocatoria de xuño consistirá na presentación do programa ou repertorio básico 
acordado co profesor ao longo do curso para a agrupación correspondente. 

O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación dos demais membros 
do grupo. De non ser así, o Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso de 
achegar músicos acompañantes para o examinado. Así mesmo, a non participación das 
actuacións en directo ou audicións poden supor unha mingua considerable na cualificación 
final do examinado. Calquera variación no programa do examinado deberá ser comunicada 
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coa debida antelación ao profesor da materia e de acordo con este. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa acordado entre profesor e alumno no mes de maio. 

 

5.2.5. Recursos didácticos 

Os materiais didácticos consisten en material curricular (partitura), repertorio, material 
audiovisual. O profesorado informará ao alumnado dos materiais didácticos necesarios para o 
proceso de aprendizaxe. 

O profesorado de música de cámara reunirase a principio do curso co profesor titor das 
especialidades do alumnado dos grupos de música de cámara para acadar unha orientación 
inicial sobre o nivel do alumnado e determinar un repertorio acorde ao mesmo.  

Poderanse audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos formatos, así como 
revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en música de cámara, e un banco de actividades 
ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

Tamén se destacan as tecnoloxías da información con fins didácticos para o conxunto. Como 
recursos usados para a aula, o alumno disporá de recursos audiovisuais, equipo de son, 
lector de DVD, e conexión WIFI no centro. 

Proponse ademais unha listaxe de obras que se axeitan ao nivel do curso e poden servir de 
referencia ao alumno. 
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5.2.6. REPERTORIO ORIENTATIVO 2º GRAO PROFESIONAL 

 

 2º Curso G.P. - Repertorio orientativo de Conxunto de Clarinete 

 DÚOS 

 Minuetto (nº 35) – Küffner (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 A Happy Tale (nº 36) – Shostakovitch (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. 
Rubank) 

 Improvisation (nº 42) – Kabalevsky (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

  TRÍOS 

 Allegro – Haydn (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. II” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 Allegro from Divertimento IV – Mozart (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. II” – H. 
Voxman, ed. Rubank) 

 Gavotte – Kranz (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. II” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 CUARTETOS 

 The Wild Horseman – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. 
Boosey&Hawkes) 

 Echoes from the Theater – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. 
Boosey&Hawkes) 

 Winter Time – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. Boosey&Hawkes) 
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 2º Curso G.P. - Repertorio orientativo de Conxunto de Frauta Traveseira 

 Seis duos para duas frautas ed. Vester – W. A. Mozart 

 Seis duos – W. F. Bach 

 Dúo Op. 2 nº1 – Quantz 

 Seis Sonatas para duas Frautas – G. P. Telemann 

 Fughetta BWV 961 – J. S. Bach 
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 2º Curso G.P. - Repertorio orientativo de Conxunto de Saxofón 

 DÚOS 

 Studi per saxofono (Clemente Salviani). Vol I 

 24 dúos per a saxo o oboé (Rafael Grimal). Do número XI ó XVII 

 Twelve Mozart Duets (Arr. Earl C. North) (Saxo alto e tenor) 

 TRÍOS 

 Trio pour Saxophones (Jean Maillot) 

 Suite antigua (Martín J. Rodríguez Peris) 

 Scherzetto (Hummel / Arr. Robert Letellier) 

 CUARTETOS 

 A bit of Strauss (Bald Wyntin) 

 Pavane (Faure / Arr. Schmidt) 
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6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

Durante o desenvolvemento das actividades da programación avaliaremos o proceso de 
aprendizaxe do alumnado para detectar os seus progresos e dificultades. 

Teremos en conta: 

 O grao de conexión das actividades propostas cos intereses do alumnado. 

 As dificultades de cada alumno e alumna na resolución de problemas. 

 A adecuación dos recursos empregados, temporización e metodoloxía. 

 Compenetración da selección de contidos e da súa secuenciación. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto valorar tanto as aprendizaxes do alumno como 
os procesos mesmos da  ensinanza, e deben servir como referencia para a actuación 
pedagóxica e a posibilidade de reaxustes oportunos, mellorando a calidade das actividades 
propostas. 
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7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 

 

As reunións do profesorado son o foro onde se realiza a avaliación interna das estratexias 
metodolóxicos do departamento, valorando o grao de cumprimento da programación. 

Temos en conta que una avaliación do alumnado tamén e unha proba do persoal do 
departamento e o grao de conexión con eles. Polo tanto avaliamos as respostas do alumnado e 
os resultados obtidos nas probas de cada semestre coa finalidade de valorar o nivel alcanzado 
e suxerir melloras. Tense en conta ademais as impresións obtidas do contacto e 
compenetración diaria cos alumnos. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DOS PREMIOS FIN DE GRAO 

 

Por norma xeral, para obter os premios fin de grao atenderase ao disposto na Orde do 10 de 
marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra e 
premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza. 
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8.2. PROBAS DE ACCESO  

Segundo o disposto nas Instruccións da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional para a aplicación do calendario no curso 2021/2022 as probas de acceso a 
calquera curso de grao profesional de Conxunto de Vento madeira, celebraranse no mes de 
xuño. 

 

Para acceder aos cursos de 2º e 3º de grao profesional nas especialidades de Vento madeira, 
realizase unha proba de acceso que consta da interpretación co instrumento ao que se opte de 
dúas obras de libre elección que se axeiten ao nivel do curso.  

 

O aspirante pode escoller as obras a interpretar das listas de obras orientativas. Calquera 
outra obra de acordo ao nivel podería ser válida sempre que o profesor da materia ou o 
tribunal do exame así o determine. 

 

IMPORTANTE:  O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Vento madeira do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. De presentarse o alumno sen acompañantes, a cualificación resultante da proba 
nunca poderá ser superior a notable. Así mesmo, o examinado deberá presentar tódalas 
partes correspondentes do repertorio a realizar. Enténdese que a propia natureza da 
materia de Conxunto Instrumental supón a participación do alumno como membro dunha 
agrupación, coas súas implicacións académicas. 
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 Proba de acceso de Conxunto de Vento madeira a 2º Curso G.P. 

Interpretación de dúas obras de libre elección que se axeiten ao nivel do curso. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1) Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación 
correspondente. Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio 
interpretativo entre tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 

É obrigatorio presentar á proba polo menos dúas obras. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa oficial da materia de Conxunto Instrumental de Vento madeira, 
coa única excepción de obras que o tribunal ou o profesor da materia determine como obras 
de acordo ao nivel esixido. No caso de realización do exame sen acompañantes, o 
examinado ten a obriga de presentar a exame tódalas partes correspondentes de que 
consten as obras concretas, no seu caso. Tal circunstancia xa está prevista na selección do 
repertorio correspondente a cada curso, pola que tódalas voces dunha mesma obra se axustan 
ao nivel esixido. 

 

2) Actuar como membro e responsable do grupo, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar que o alumno ten un coñecemento global da partitura e sabe usar os xestos 
necesarios da concertación, ademais de valorar outros criterios como a unificación do son, 
empaste dos instrumentos, timbre, vibrato, fraseo, etc. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Dado o carácter grupal desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenrolo da 
agrupación. 

IMPORTANTE: O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Vento madeira do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. 

 

A cualificación é o resultado da proba realizada polo profesor da materia ou o tribunal 
disposto a tal efecto. Avaliarase a responsabilidade e rendemento do alumno como membro 
dun grupo ademais de ter en conta os seguintes aspectos: 

 Responsabilidade á hora de asumir o papel de membro dun grupo colectivo: preparación da 
labor propia, traballo persoal, afinación, anotacións pertinentes na partitura, material 
(partituras, etc…). 

 Rendemento da agrupación: obxectividade e coidado da interpretación.  

 Rendemento persoal dentro da agrupación, adecuación de planos sonoros e control do son. 

 

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA: 

Pódese ver a Bibliografía orientativa das diferentes especialidades de Vento madeira en: 

Conxunto de Clarinete G. P. - Bibliografía orientativa para as probas de acceso. 

Conxunto de Frauta traveseira G. P. - Bibliografía orientativa para as probas de acceso. 

Conxunto de Saxofón G. P. - Bibliografía orientativa para as probas de acceso. 
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 Proba de acceso de Conxunto de Vento madeira a 3º Curso G.P. 

Interpretación de dúas obras de libre elección que se axeiten ao nivel do curso. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1) Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación 
correspondente. Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio 
interpretativo entre tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 

É obrigatorio presentar á proba polo menos dúas obras. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa oficial da materia de Conxunto Instrumental de Vento madeira, 
coa única excepción de obras que o tribunal ou o profesor da materia determine como obras 
de acordo ao nivel esixido. No caso de realización do exame sen acompañantes, o 
examinado ten a obriga de presentar a exame tódalas partes correspondentes de que 
consten as obras concretas, no seu caso. Tal circunstancia xa está prevista na selección do 
repertorio correspondente a cada curso, pola que tódalas voces dunha mesma obra se axustan 
ao nivel esixido. 

 

2) Actuar como membro e responsable do grupo, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar que o alumno ten un coñecemento global da partitura e sabe usar os xestos 
necesarios da concertación, ademais de valorar outros criterios como a unificación do son, 
empaste dos instrumentos, timbre, vibrato, fraseo, etc. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Dado o carácter grupal desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenrolo da 
agrupación. 

IMPORTANTE:  O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Vento madeira do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. 

 

A cualificación é o resultado da proba realizada polo profesor da materia ou o tribunal 
disposto a tal efecto. Avaliarase a responsabilidade e rendemento do alumno como membro 
dun grupo ademais de ter en conta os seguintes aspectos: 

 Responsabilidade á hora de asumir o papel de membro dun grupo colectivo: preparación da 
labor propia, traballo persoal, afinación, anotacións pertinentes na partitura, material 
(partituras, etc…). 

 Rendemento da agrupación: obxectividade e coidado da interpretación.  

 Rendemento persoal dentro da agrupación, adecuación de planos sonoros e control do son. 

 

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA: 

Pódese ver a Bibliografía orientativa das diferentes especialidades de Vento madeira en: 

Conxunto de Clarinete G. P. - Bibliografía orientativa para as probas de acceso. 

Conxunto de Frauta traveseira G. P. - Bibliografía orientativa para as probas de acceso. 

Conxunto de Saxofón G. P. - Bibliografía orientativa para as probas de acceso. 
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8.2.1. BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA DE CONXUNTO DE VENTO MADEIRA PARA AS 
PROBAS DE ACCESO 

 

8.2.1.1. CONXUNTO DE CLARINETE G.P. - BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA PARA 
AS PROBAS DE ACCESO 

 

 Proba de acceso a 2º Curso G.P. - Bibliografía orientativa de Conxunto de 
Clarinete 

 DÚOS 

 Menuet (nº 34) – Bach (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 First Loss (nº 37) – Schumann (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 Allegretto (nº 41) – Wanhall (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 TRÍOS 

 Old Frech Song – Tschaikowsky (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. I” – H. Voxman, 
ed. Rubank) 

 Sailors’ Dance – Netherlands (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. I” – H. Voxman, ed. 
Rubank) 

 Menuet from Divertimento II – Mozart (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. I” – H. 
Voxman, ed. Rubank) 

 CUARTETOS 

 The Merry Farmer – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. 
Boosey&Hawkes) 

 Harvest Song – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. Boosey&Hawkes) 

 The Poor Orphan – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. Boosey&Hawkes) 

 

 Proba de acceso a 3º Curso G.P. - Bibliografía orientativa de Conxunto de 
Clarinete 

 DÚOS 

 Minuetto (nº 35) – Küffner (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 A Happy Tale (nº 36) – Shostakovitch (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. 
Rubank) 

 Improvisation (nº 42) – Kabalevsky (“Duetist Folio for Clarinet” – H. Voxman, ed. Rubank) 

  TRÍOS 

 Allegro – Haydn (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. II” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 Allegro from Divertimento IV – Mozart (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. II” – H. 
Voxman, ed. Rubank) 

 Gavotte – Kranz (“Chamber Music for Three Clarinets Vol. II” – H. Voxman, ed. Rubank) 

 CUARTETOS 

 The Wild Horseman – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. 
Boosey&Hawkes) 

 Echoes from the Theater – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. 
Boosey&Hawkes) 

 Winter Time – R. Schumann (“Seven Miniatures” – R. Schumann, ed. Boosey&Hawkes) 
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8.2.1.2. CONXUNTO DE FRAUTA TRAVESEIRA G.P. - BIBLIOGRAFÍA 
ORIENTATIVA PARA AS PROBAS DE ACCESO 

 

 Proba de acceso a 2º Curso G.P. - Bibliografía orientativa de Conxunto de 
Frauta traveseira 

 Dúo para duas frautas op.18 – F. Devienne 

 Seis dúos op82 – F. Devienne (un a escoller) 

 Seis Sonatas pra duas Frauta Op. 2 – G. F. Telemann (un a escoller) 

 Tres duos fáciles Op. 103 – Tulou (un a escoller) 

 Duo en Re Maior – Stamitz 

 Duos Op. 2 – Stamitz (un a escoller) 

 Allegro e Minuet – L. van Beethoven 

 

 Proba de acceso a 3º Curso G.P. - Bibliografía orientativa de Conxunto de 
Frauta traveseira 

 Seis duos para duas frautas ed. Vester – W. A. Mozart (un a escoller) 

 Seis duos – W. F. Bach (un a escoller) 

 Dúo Op. 2 nº1 – Quantz 

 Seis Sonatas para duas Frautas – G. P. Telemann (un a escoller) 

 Fughetta BWV 961 – J. S. Bach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE CONXUNTO DE VENTO MADEIRA 

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

33 

8.2.1.3. CONXUNTO DE SAXOFÓN G.P. - BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA PARA AS 
PROBAS DE ACCESO 

 

 Proba de acceso a 2º Curso G.P. - Bibliografía orientativa de Conxunto de 
Saxofón 

 DÚOS 

 Studi per saxofono (Clemente Salviani). Vol I 

 24 dúos per a saxo o oboé (Rafael Grimal). Do número XI ó XVII 

 Twelve Mozart Duets (Arr. Earl C. North) (Saxo alto e tenor) 

 TRÍOS 

 Trio pour Saxophones (Jean Maillot) 

 Suite antigua (Martín J. Rodríguez Peris) 

 Scherzetto (Hummel / Arr. Robert Letellier) 

 CUARTETOS 

 A bit of Strauss (Bald Wyntin) 

 Pavane (Faure / Arr. Schmidt) 

 

 Proba de acceso a 3º Curso G.P. - Bibliografía orientativa de Conxunto de 
Saxofón 

 DÚOS 

 Studi per saxofono (Clemente Salviani). Vol I 

 24 dúos per a saxo o oboé (Rafael Grimal). Do número XI ó XVII 

 Twelve Mozart Duets (Arr. Earl C. North) (Saxo alto e tenor) 

 TRÍOS 

 Trio pour Saxophones (Jean Maillot) 

 Suite antigua (Martín J. Rodríguez Peris) 

 Scherzetto (Hummel / Arr. Robert Letellier) 

 CUARTETOS 

 A bit of Strauss (Bald Wyntin) 

 Pavane (Faure / Arr. Schmidt) 

 

 

 


