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INTRODUCIÓN 
 

As ensinanzas artísticas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ten 
por finalidade promocionarlle ao alumnado unha formación artística de calidade, así como a 
de garantir a cualificación dos futuros profesionais da música. 

 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu artigo 6.2 atribúe ao Goberno fixar 
as ensinanzas mínimas, que constitúen os aspectos básicos do currículo, co fin de garantir 
unha formación común a todos os alumnos e a validez dos títulos correspondentes. Así 
mesmo, o artigo 6.4 determina que as administracións educativas competentes establecerán o 
currículo das distintas ensinanzas reguladas pola mesma, que deberá incluír os aspectos 
básicos relativos aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación que constitúen as 
ensinanzas mínimas. 

 

O Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, fixa os aspectos básicos do currículo das 
ensinanzas profesionais de música reguladas pola LOE. 

 

O Decreto 198/2007, do 27 de setembro, establece a ordenación do grao elemental das 
ensinanzas de réxime especial de música, e o seu currículo para o ámbito de competencia da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Neste decreto establécese que 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 Decreto 203/2007, do 27 de setembro, establece o currículo das ensinanzas profesionais de 
réxime especial de música na Comunidade Autónoma de Galicia. Neste decreto establécese 
que a finalidade das ensinanzas profesionais de música é a de proporcionarlle ao alumnado 
unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da 
música, e ordénase en catro funcións básicas: formativa, orientadora, profesionalizadora e 
preparatoria para estudos posteriores. 

 

A presente programación da concreción aos anteriores decretos a nivel de centro, e será o 
documento polo que se desenvolvan os diversos parámetros do traballo de aula dos docentes 
deste departamento. 
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1. METODOLOXÍA 
 

A metodoloxía deberá ser activa e motivadora partindo do nivel de coñecemento previo do 
alumno, e tamén deberá ser modificada en caso de que as aprendizaxes do alumnado non 
sexan significativas. Para isto deberase facer unha avaliación inicial a principio de curso para 
adaptarse ao nivel de cada alumno. 

Así mesmo, valorarase nas reunións de departamento tódolos elementos da programación 
didáctica e cambiarase calquera dos seus puntos se fose necesario. 

 

Aspectos importantes no enfoque metodolóxico da materia de piano son: 

 

 Ter en conta dous conxuntos diferenciados de alumnado, os que teñen coñecementos 
musicais previos ao acceso ao conservatorio e os que non. Tamén atenderemos á etapa 
mental de maduración de cada un deles. Partindo así das súas necesidades e capacidades 
organizaremos todo o proceso de ensino-aprendizaxe adaptando os contidos a cada caso 
individual para así alcanzar con éxito os obxectivos fixados nesta programación 

 Favorecer a motivación do alumno xa que se considera un piar fundamental na implicación 
deste no proceso de aprendizaxe. Desexar facer algo fai posible a súa aprendizaxe. 

 Animar aos alumnos a que, co fin de que adquiran unha cultura musical básica, asistan a 
actividades programadas para eles, como por exemplo cursos de interpretación, 
improvisación, etc. así como a concertos e audicións. 

 Fomentar a súa curiosidade en materia pianística. Dado que non é posible abordar no centro 
todo o referente a ela, é o noso deber mostrarlles os lugares onde poden pescudar e aprender 
algo máis (páxinas web, libros, gravacións...). 

 Podemos completar a formación do alumno mediante a audición comparada de distintas 
versións ou interpretacións dunha mesma obra. Con isto, desenvolveremos o sentido musical, 
formal e estilístico dos alumnos, ademais da súa capacidade crítica, auditiva, etc.  

 Trataremos de desenvolver a progresiva autonomía dos alumnos, de forma que non 
dependan absolutamente do profesor, senón que progresivamente vaian desenvolvendo o 
hábito de estudo dunha forma regular, con concentración e aproveitamento do tempo 
dedicado a cada dificultade. 
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2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Os casos de diversidade máis habituais e polo tanto con necesidades específicas no noso 
centro son: 

 Diferente nivel musical. 

 As habilidades adquiridas ata o momento na materia (sentido rítmico, melódico...). 

 Dificultades no idioma debidas á procedencia doutros países. 

 Motivación e interese dispar. 

 Falta de concentración. 

 Hiperactividade. 

 Arritmia musical. 

 Excesiva timidez. 

Estes casos tratarán de detectarse ao principio do curso e as pautas a seguir para que o 
alumno poida conseguir os obxectivos fixados nesta programación serán de adaptación 
individualizada a través dunha distribución das tarefas de forma distinta segundo o grao de 
dificultade e a capacidade de cada alumno. 

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 fará unha análise dos contidos da materia e 
preparará 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) 

O Conservatorio de Viveiro conta cunha aula de informática musical, con catro ordenadores 
na que os alumnos poden traballar aspectos na edición de partituras de piano e conxunto 
instrumental.  

Podemos facer a seguinte clasificación das TIC de utilidade para o proceso de ensino na 
materia:  
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 Internet: 

- Utilización de portais como Youtube para visualización de videos e concertos de obras 
incluídas na programación. 

- Utilización de portais de partituras de balde e libres de dereitos como imslp.org. e free-
scores.org. 

- Páxinas de descarga ou escoita como Itunes, Spotify, etc. 

- Páxina web do Conservatorio de Viveiro. 

 Programas informáticos: 

- De edición de partituras, como Finale, Sibelius, Muscore (gratuito), etc. 

- De audio, Utilización de programas de edición de audio como Audacity, Logic pro, Pro 
Tools.  

 Programas de Menxase tipo Whatsapp ou e-mail para a comunicacións e organización entre 
o profesorado da materia. 
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4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS 
 

No Conservatorio de Viveiro consideramos que o compoñente cultural que supón a 
interpretación como medio de comunicación artística, contribúe ao enriquecemento do 
individuo, e por iso a interpretación en público como medio para experimentar esta forma de 
comunicación, transmitir cultura é unha das misións do centro. Por conseguinte, é necesario 
que os estudantes de piano teñan oportunidades suficientes para experimentar esta forma de 
comunicación.  

Para iso establécense diferentes tipos de actividades: 

 Audicións trimestrais de todos os alumnos/as de piano. 

 Recitais de estudantes organizados polo departamento fóra do centro. 

 Audicións de alumnos no marco dunha clase colectiva de piano. 

 Recitais monográficos en torno a unha temática ou autor concreto. 

 Recitais dos estudantes dun mesmo nivel académico. 

 Recitais de alumnos que tocan de memoria. 

 Recitais de alumnos que participan activamente nun curso de piano. 

 Concertos no salón de actos do conservatorio ou no teatro Nicomedes Pastor Díaz. 

 Ademais o departamento de piano poderá organizar un curso de interpretación pianística 
invitando a unha personalidade importante no campo da docencia do piano. 

En canto a promoción de curso o departamento establece que hasta terceiro de grao 
elemental será o profesor o que decida se o alumno compre os criterios de avaliación 
establecidos. A partir de este curso en adiante, aparte do profesor o alumno terá que 
enfrontarse a un tribunal integrado por tres profesores que decidirá sobre a súa promoción. 
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5. SECUENCIACIÓN DO CURSO 
 

5.1.  CURSO: 1º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.1.1. Obxectivos 

 Adoptar unha posición axeitada do corpo con respecto ao instrumento, que posibilite e 
favoreza a acción do conxunto brazo-antebrazo-man sobre o teclado.  

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento e saber utilizalas dentro 
das esixencias do nivel.  

 Mostrar un grado de desenvolvemento técnico que permita abordar, sempre dentro das 
esixencias do nivel, os distintos estilos de escritura que son posibles nun instrumento da 
capacidade polifónica do piano.  

 

5.1.2. Contidos 

 Desenvolvemento da percepción interna da propia relaxación, así como dos indispensables 
esforzos musculares que require a execución instrumental, e procura dun equilibrio 
satisfactorio entre ambos factores.  

 Bases dunha utilización consciente do peso do brazo.  

 Desenvolvemento da habilidade de cada man e do xogo coordinado de ambas.  

 Estudo dos principios da dixitación pianística e o seu desenvolvemento, en función da 
complexidade progresiva das dificultades que cumpra resolver.  

 Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como premisa para a obtención dunha boa 
calidade de son.  

 Aprendizaxe dos modos de ataque e de articulación en relación coa dinámica, a condución 
da frase e a densidade da textura musical.  

 Iniciación ao coñecemento e práctica dos pedais.  

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 

5.1.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Reproducir unha axeitada posición corporal con respecto ao instrumento á hora de tocar, 
sentándose correctamente e establecendo os puntos de apoio do corpo co instrumento. 

 Ler textos musicais a primeira vista con fluidez e comprensión. Este criterio de avaliación 
pretende constatar a capacidade do alumno para desenvolverse cun certo grao de autonomía 
na lectura dun texto.  

 Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. Este 
criterio de avaliación pretende verificar se o alumnado é capaz de aplicar no seu estudo as 
indicacións do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonomía progresiva de traballo 
que lle permita valorar correctamente 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 estudo e fomentar as capacidades de equilibrio 
persoal que lle permitan enfrontarse con naturalidade ante un público.  
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Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumno terá que: 

1) Interpretar un repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos específicos 
do curso, formado, polo menos, por 10 pezas adecuadas ao nivel cunha destreza mínima. 
Entenderase por destreza mínima a demostración de:  

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade.  

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 interpretarase, polo menos, unha das pezas de memoria.  

2) Tocar a primeira vista unha peza breve e moi sinxela.  

3) Interpretación en público, polo menos, 1 vez durante o curso. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na  aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
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unha por trimestre ): 15% 

 

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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.1.5. Recursos didácticos 

 “El piano básico de Bastien.” Nivel elemental e 1º. 

 “El musigato.” Preparatorio e 1º. 

 “Piano curso preparatorio.” Sociedad Didáctico Musical. 

 Czerny: Os cinco dedos Op. 777: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 

 F. Emonts: Método Europeo I. 

 Violeta Hemsy de Gainza: Palitos chineses Volume I a; I b. 

 Duvernoy: Estudos op. 176. 

 Tchokov-Gemiu: “El Piano”. Iniciación, Preparatorio, 1º. 
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5.2.  CURSO: 2º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.2.1. Obxectivos 

 Adoptar unha posición axeitada do corpo con respecto ao instrumento, que posibilite e 
favoreza a acción do conxunto brazo-antebrazo-man sobre o teclado.  

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento e saber utilizalas dentro 
das esixencias do nivel.  

 Mostrar un grao de desenvolvemento técnico que permita abordar, sempre dentro das 
esixencias do nivel, os distintos estilos de escritura que son posibles nun instrumento da 
capacidade polifónica do piano.  

 Desenvolver hábitos correctos e eficaces de estudo, estimulando a concentración, o sentido 
da autocrítica e a disciplina no traballo.  

 

5.2.2. Contidos 

 Desenvolvemento da percepción interna da propia relaxación, así como dos indispensables 
esforzos musculares que require a execución instrumental, e procura dun equilibrio 
satisfactorio entre ambos factores.  

 Bases dunha utilización consciente do peso do brazo.  

 Desenvolvemento da habilidade de cada man e do xogo coordinado de ambas.  

 Estudo dos principios da dixitación pianística e o seu desenvolvemento, en función da 
complexidade progresiva das dificultades que cumpra resolver.  

 Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como premisa para a obtención dunha boa 
calidade de son.  

 Aprendizaxe dos modos de ataque e de articulación en relación coa dinámica, a condución 
da frase e a densidade da textura musical.  

 Coñecemento e práctica dos pedais.  

 Iniciación á comprensión das estruturas musicais nos seus niveis básicos para chegar a unha 
interpretación consciente e non simplemente intuitiva.  

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 

5.2.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Reproducir unha axeitada posición corporal con respecto ao instrumento á hora de tocar, 
sentándose correctamente e establecendo os puntos de apoio do corpo co instrumento. 

 Ler textos musicais a primeira vista con fluidez e comprensión. Este criterio de avaliación 
pretende constatar a capacidade do alumno para desenvolverse cun certo grao de autonomía 
na lectura dun texto.  

 Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseo 
adecuados ao seu contido. Este criterio de avaliación pretende comprobar, a través da 
memoria, a correcta aplicación dos coñecementos teórico-prácticos da linguaxe musical.  

 Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. Este 
criterio de avaliación pretende verificar se o alumnado é capaz de aplicar no seu estudo as 
indicacións do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonomía progresiva de traballo 
que lle permita valorar correctamente o seu rendemento.  
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 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 estudo e fomentar as capacidades de equilibrio 
persoal que lle permitan enfrontarse con naturalidade ante un público.  

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumno terá que: 

1) Interpretación das escalas de Do, Sol, Fa, Re e La maiores en movemento paralelo e 
contrario. 

2) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado, polo menos, por 10 pezas adecuadas ao nivel cunha destreza 
mínima. Entenderase por destreza mínima a demostración de: 

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade.  

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 interpretarase, polo menos, unha das pezas de memoria. 

3) Tocar a primeira vista unha peza breve e moi sinxela.  

4) Interpretación en público, polo menos, 1 vez durante o curso. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
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cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

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 ó 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 
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5.2.5. Recursos didácticos 

 “El piano básico de Bastien” nivel 2º. 

 “El Musigato” 2º. 

 “Piano curso primero” Sociedad Didáctico Musical. 

 Burgmüller: Op. 100. 

 Czerny: Os cinco dedos Op. 777. 

 Duvernoy: Estudos op. 176. Nº 1, 2 e 3. 

 F. Emonts: Método Europeo II. 

 Violeta Hemsy de Gainza: Vol II a; II b; III. 

 Mozart: Piezas para piano Kv1, Kv2, Kv3 y Kv4. 

 Tchokov-Gemiu: “El Piano 2º”. 
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5.3.  CURSO: 3º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.3.1. Obxectivos 

 Adoptar unha posición axeitada do corpo con respecto ao instrumento, que posibilite e 
favoreza a acción do conxunto brazo-antebrazo-man sobre o teclado.  

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento e saber utilizalas dentro 
das esixencias do nivel.  

 Coñecer as diferentes épocas que abarca a literatura pianística ao longo da súa historia e das 
esixencias que suscita unha interpretación estilisticamente correcta.  

 Mostrar un grado de desenvolvemento técnico que permita abordar, sempre dentro das 
esixencias do nivel, os distintos estilos de escritura que son posibles nun instrumento da 
capacidade polifónica do piano.  

 Interpretar un repertorio de obras representativas das diferentes épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada ao nivel.  

 

5.3.2. Contidos 

 Desenvolvemento da percepción interna da propia relaxación, así como dos indispensables 
esforzos musculares que require a execución instrumental, e procura dun equilibrio 
satisfactorio entre ambos os factores.  

 Bases dunha utilización consciente do peso do brazo.  

 Desenvolvemento da habilidade de cada man e do xogo coordinado de ambas.  

 Planificación do traballo da técnica tendo en conta os seguintes principios xerais:  

- a) Práctica da técnica dixital dirixida a incrementar a independencia, a velocidade, a 
resistencia e a capacidade de diversificación dinámica partindo dos movementos das 
articulacións dos dedos.  

- b) Estudo dos movementos posibles a partir das distintas articulacións do brazo (boneca, 
cóbado, ombro), tales como caídas, lanzamentos, desprazamentos laterais, movementos 
circulares e de rotación e toda a combinatoria que permiten.  

- c) Percepción clara de que a interacción permanente deses tipos de accións constitúen a 
base de toda técnica pianística eficaz.  

 Estudo dos principios da dixitación pianística e o seu desenvolvemento, en función da 
complexidade progresiva das dificultades que cumpra resolver.  

 Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como premisa para a obtención dunha boa 
calidade de son.  

 Coñecemento e práctica dos pedais.  

 Iniciación á comprensión das estruturas musicais nos seus niveis (motivos, temas, períodos, 
frases, seccións, etc), para chegar a unha interpretación consciente e non simplemente 
intuitiva.  

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Desenvolvemento de hábitos correctos e eficaces de estudo, estimulando a concentración, o 
sentido da autocrítica e a disciplina no traballo.  
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5.3.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Ir logrando unha mellor e máis relaxada posición corporal con respecto ao instrumento que 
permita tocar evitando tensións innecesarias. 

 Ler textos musicais a primeira vista con fluidez e comprensión. Este criterio de avaliación 
pretende constatar a capacidade do alumno para desenvolverse cun certo grao de autonomía 
na lectura dun texto.  

 Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseo 
adecuados 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 alumnado 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 estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. Este 
criterio de avaliación pretende verificar se o alumnado é capaz de aplicar no seu estudo as 
indicacións do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonomía progresiva de traballo 
que lle permita valorar correctamente 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 estudo e fomentar as capacidades de equilibrio 
persoal que lle permitan enfrontarse con naturalidade ante un público.  

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumnado terá que: 

1) Interpretación de tres tipos de escalas menores (natural, harmónica e melódica) en 
tonalidade de La e Re. 

2) Interpretación das escalas de Re bemol, La bemol e Mi bemol maiores en movemento 
paralelo e contrario. 

3) Interpretación da escala cromática. 

4) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado, polo menos, por 10 pezas adecuadas ao nivel cunha destreza 
mínima. Entenderase por destreza mínima a demostración de: 

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade.  

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 interpretarase, polo menos, unha das pezas de memoria.  

5) Tocar a primeira vista unha peza breve e moi sinxela.  

6) Interpretación en público, polo menos, 1 vez durante o curso. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na  aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

 

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 ó 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. 
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5.3.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.3.5. Recursos didácticos 

 

Estudos 

 “El piano básico Bastien” nivel 3º. 

 “El Musigato” 3º. 

 “Piano curso segundo” Sociedad Didáctico Musical. 

 Burgmüller: Estudos Op. 100 nº 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 18. 

 Czerny: Os cinco dedos Op. 777: nº 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 Lemoine: Estudos op. 37. 

 Bertini: Estudos op. 100. 

 Duvernoy: Estudos op. 176 (del 3 al 25). 

 

Barroco: 

 J. S. Bach: Pequenos preludios: DoM BWV. 939, DoM BWV. 924. 

 Álbum Ana Magdalena: BWV 114, BWV 115, BWV 116, BWV 119, BWV 121, BWV 122,  

 BWV 126, BWV 131 y BWV 132. 
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Clasicismo: 

 Clementi: Sonatina nº 1. 

 Beethoven: Sonatina nº 5. 

 Mozart: Pezas Kv. 15 (2 ou 3 segundo a dificultade) e Menuet K.6 ó K.7. 

 

Romanticismo, Nacionalismos: 

 Schumann: Álbum de Mocidade nº 1, 2, 3, 4, 5 y 8. 

 Tchaikowsky: Álbum de Mocidade nº 6, 7 y 9. 

 E. Granados: “Contos de mocidade” nº 6. 

 

Moderno: 

 B. Bartok: Mikrokosmos II (dende o nº 56); Mikrokosmos III (ata nº 75). “32 Klavierstück” 
nº 8, 9, 10, 13, 20. For Children. 

 Manel Camp: Basic Jazz 1 y 2. 

 Catherine Rollin: Sonidos de España Vol. 1. 

 A. Kachaturian: Álbum de la Juventud nº 1 y 2. 

 Martha Mier: Jazz, Rags & Blues Libro 1. 

 Christopher Norton: Microjazz 1 y Microstyles 1. 
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5.4.  CURSO: 4º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.4.1. Obxectivos 

 Adoptar unha posición axeitada do corpo con respecto ao instrumento, que posibilite e 
favoreza a acción do conxunto brazo-antebrazo-man sobre o teclado.  

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento e saber utilizalas dentro 
das esixencias do nivel.  

 Coñecer as diferentes épocas que abarca a literatura pianística ao longo da súa historia e das 
esixencias que suscita unha interpretación estilisticamente correcta.  

 Mostrar un grao de desenvolvemento técnico que permita abordar, sempre dentro das 
esixencias do nivel, os distintos estilos de escritura que son posibles nun instrumento da 
capacidade polifónica do piano.  

 Interpretar un repertorio de obras representativas das diferentes épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada ao nivel.  

 

5.4.2. Contidos 

 Desenvolvemento da percepción interna da propia relaxación, así como dos indispensables 
esforzos musculares que require a execución instrumental, e procura dun equilibrio 
satisfactorio entre ambos factores.  

 Bases dunha utilización consciente do peso do brazo.  

 Desenvolvemento da habilidade de cada man e do xogo coordinado de ambas.  

 Planificación do traballo da técnica tendo en conta os seguintes principios xerais:  

- a) Práctica da técnica dixital dirixida a incrementar a independencia, a velocidade, a 
resistencia e a capacidade de diversificación dinámica partindo dos movementos das 
articulacións dos dedos.  

- b) Estudo dos movementos posibles a partir das distintas articulacións do brazo (pulso, 
cóbado, ombro), tales como caídas, lanzamentos, desprazamentos laterais, movementos 
circulares e de rotación e toda a combinatoria que permiten.  

- c) Percepción clara de que a interacción permanente deses tipos de accións constitúen a 
base de toda técnica pianística eficaz.  

 Estudo dos principios da dixitación pianística e o seu desenvolvemento, en función da 
complexidade progresiva das dificultades que cumpra resolver.  

 Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como premisa para a obtención dunha boa 
calidade de son.  

 Aprendizaxe dos modos de ataque e de articulación en relación coa dinámica, a condución 
da frase e a densidade da textura musical.  

 Coñecemento e práctica dos pedais.  

 Iniciación á comprensión das estruturas musicais nos seus niveis (motivos, temas, períodos, 
frases, seccións, etc), para chegar a unha interpretación consciente e non simplemente 
intuitiva.  

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Desenvolvemento de hábitos correctos e eficaces de estudo, estimulando a concentración, o 
sentido da autocrítica e a disciplina no traballo.  
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5.4.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Ler textos musicais a primeira vista con fluidez e comprensión. Este criterio de avaliación 
pretende constatar a capacidade do alumno para desenvolverse cun certo grao de autonomía 
na lectura dun texto.  

 Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseo 
adecuados 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 alumnado 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 estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. Este 
criterio de avaliación pretende verificar se o alumnado é capaz de aplicar no seu estudo as 
indicacións do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonomía progresiva de traballo 
que lle permita valorar correctamente 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 estudo e fomentar as capacidades de equilibrio 
persoal que lle permitan enfrontarse con naturalidade ante un público. 

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumnado terá que: 

1) Interpretación de tres tipos de escalas menores (natural, harmónica e melódica) na 
tonalidade de Mi. 

2) Interpretación das escalas de Si bemol, Sol bemol e Si maiores en movemento paralelo e 
contrario. 

3) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 4 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e cunha 
destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos mínimos a 
demostración de:  

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento do título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria.  

4) Tocar a primeira vista unha peza breve e moi sinxela.  

5) Interpretación en público, polo menos, 1 vez durante o curso. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos. 

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na  aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

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 ó 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. 
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5.4.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.4.5. Recursos didácticos 

 

Estudos: 

 Brahms: Exercicio nº 7 dos “51 exercicios para piano”. 

 Burgmüller: Estudos Op. 100 nº 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24. 

 Cramer: Estudo nº 1.  

 Czerny: Estudos Op. 636. 

 M. Carra: Método curso 3º. 

 Lemoine: Estudos op.37.  

 Bertini: Estudos op. 100.  

 

Barroco: 

 J. S. Bach: Pequenos preludios: DoM BWV. 933, Dom BWV. 934, Rem BWV. 935, Mim BWV. 
938, Mim BWV. 941, Lam BWV. 942, FaM BWV. 927, Rem BWV. 926, Rem BWV. 940. 

 Álbum Ana Magdalena: Polonesa BWV. 123, e Invencións a 2 voces nº 1, 8. 

 

Clasicismo: 

 Diabelli: Sonatinas Op. 151 nº 1, 2. 

 Beethoven: Sonatina nº 6. 

 Clementi: Sonatinas Op. 36 nº 2, 3, 4, 6. 

 Kuhlau: Sonatinas Op. 20 nº 1; Op. 88 nº 1, 2. 
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 Haydn: Sonatas Hob. XVI/II - nº 5; XVI/4; XVI/8. Sonatinas Hob. XI/35 na M. 

 Dussek: Sonatina Op.20 nº 1. 

 

Romanticismo, nacionalismos: 

 Schumann: Álbum de Mocidade nº 10, 11, 12, 14, 28, 35 e Escenas de nenos nº1. 

 Tchaikowsky: Álbum de Mocidade nº 1, 8, 16.  

 Mendelssohn: Romanza sen palabras Op. 30 nº 6. 

 E. Granados: Ciclo “Contos da mocidade”: “Conto vello”, “Vindo da fonte”, “dedicatoria”   “A 
pantasma”. 

 

Moderno: 

 B. Bartok: Mikrokosmos III (desde nº 76) e “32 Klavierstück” nº 19, 23, 24, 31. For 
children. 10 pezas fáciles. 

 Álbum de Collien.  

 Jorge Peixinho: Janeira.  

 Albert Sardá: Pins.  

 Casella: 11 pezas infantís. 

 Prokofiev: 20 pezas fáciles op. 65. 

 Stravinsky: Os cinco dedos. 

 Shostakovich: 6 pezas infantís. 

 Ch. Corea: Children´s songs. 

 Kachaturian: “pezas para nenos” ( nº1, 2 e 3 ). 
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5.5.  CURSO: 1º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.5.1. Obxectivos 

 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación.  

 Desenvolver a técnica de interpretación de diferentes planos sonoros ou entrelazado 
polifónico de dúas ou tres voces (especialmente no repertorio barroco).  

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar 
por si mesmo os diversos problemas de execución que poidan presentarse relativos a 
dixitación, pedalización, fraseo, dinámica.  

 Dominar progresivamente 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.  

 Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel.  

 

5.5.2. Contidos 

 Estudo en profundidade da dixitación e a súa problemática.  

 Desenvolvemento e perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque.  

 A utilización progresivamente maior do peso do brazo como principal fonte de forza e de 
control da sonoridade.  

 A dinámica, a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se refiren e o 
equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes.  

 A utilización dos pedais e a potenciación que experimentaron os seus recursos na evolución 
da escritura pianística.  

 O fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos; ligado a iso, o desenvolvemento da 
cantabilidade no piano.  

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

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Desenvolvemento de acompañamentos. Improvisación melódica sobre unha base 
harmónica.  

 Análise das obras que se interpretan como base para unha memorización consciente e 
segura do texto, non meramente mecánica e intuitiva.  

 Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as 
características das súas versións.  

 Participación en audicións públicas interpretando obras de diferentes estilos.  
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5.5.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación axeitados ás esixencias da execución 
pianística. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o 
equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que require a execución pianística e o 
grao de relaxación necesaria para evitar tensións que conduzan a unha perda de control na 
execución.  

 Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos 
musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios para alcanzar unha interpretación adecuada.  

 Demostrar sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. Mediante este 
criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento mecánico 
do instrumento e a utilización das súas posibilidades.  

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. Con 
este criterio preténdese avaliar a autonomía do alumnado e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 
estudo.  

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista e capacidade progresiva na improvisación 
sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que adquira o alumnado 
na lectura a primeira vista así como a súa desenvoltura para abordar a improvisación no 
instrumento aplicando os coñecementos adquiridos.  

 Interpretar obras das distintas épocas e estilos. Trátase de avaliar o coñecemento que o 
alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e das súas obras máis representativas, así 
como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos 
correspondentes.  

 Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo 
correspondente. Mediante este criterio valórase o dominio e a comprensión que o alumnado 
posúe das obras, así como a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas.  

 Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto.  

 Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade 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 madurez da súa personalidade artística.  

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumnado terá que: 

1) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 5 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados (das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e 
cunha destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos 
mínimos a demostración de:  
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 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento doestilo, título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria. 

2) Interpretación en público, polo menos, 1 vez durante o curso. 

3) Tocar a primeira vista unha peza adecuada ao seu nivel. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 
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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 ó 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. 

 

5.5.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.5.5. Recursos didácticos 

 

 Estudos: 

 Heller: Op. 46.  

 Moszkowski: Pequenos estudos Op. 91. 

 Burgmüller: Op. 105; Op. 109. 

 Czerny: Op. 299; Op. 849; Op. 636.  

 Bertini: Op. 29; Op. 32. 

 Cramer: Op. 50. 
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 Obras: 

Barroco:  

 Bach: Invencións a 2 voces.  

 Pequenos preludios. 

 

Clásico:  

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 8 en sol M, G1 en sol M, nº 7 en do M, nº 9 en fa M, nº 1 en do 
M, nº 3 en do M, nº 10 en do M, nº 2 en sib M. 

 Mozart: Sonatinas Vienesas. Variación sobre “Mio caro Adone” de Salieri Kv. 180. 

 Beethoven: Bagatelas Op. 33 nº 1; Op. 126 nº 5.  

 Clementi: Sonatinas Op. 36 (agás a nº 1). 

 Diabelli: Op. 152; Op. 168. 

 Kuhlau: Op. 88 nº2; Op. 20 nº1; Op. 55 nº1. 

 Dussek: Sonatinas Op.20. 

 

Romántico: 

 Tchaikovsky: Álbum da Xuventude nº3, 4, 8, 10, 14 e 21. 

 Schubert: Valses Op. 9 (tres de eles). 

 Schumann: Esceas infantís Op. 15 nº 1 e nº7; Álbum da Xuventude Op. 68 nº 26, 24, 21, 15, 
12, 22; Follas de Álbum Op. 124 nº 6.  

 Chopin: Preludio en mi m.; Polonesa en sol m. (póstuma) 

 

Moderno: 

 Granados: Esceas Románticas nº 6; Esceas poéticas nº2 e 3. Contos da Xuventude (2, 3, 4, 5, 
7, 9 e 10) 

 Albéniz: Rumores da Caleta; (Suite España:) Malagueña, Serenata, Capricho Catalán.                                                           

 Bartok: Mikrokosmos nº 97, 99, 100, 104, 112, 118.  

 Shostakovich: Preludios Op. 34, nº 1, 4, 7, 16, 21. 

 Ch. Corea: Children´s songs.  

 Kachaturian: “pezas para nenos” (todos agás nº1, 2 e 3) 

 R. Soutullo: 6 Pezas fáciles para piano. 

 Prokofiev: Op. 65. 
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5.6.  CURSO: 2º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.6.1. Obxectivos 

 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación.  

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.  

 Perfeccionar a técnica de interpretación de diferentes planos sonoros e do entrelazado 
polifónico de dúas ou tres voces.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar 
por si mesmo os diversos problemas de execución que poidan presentarse relativos a 
dixitación, pedalización, fraseo, dinámica.  

 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.  

 Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel.  

 

5.6.2. Contidos 

 Estudo en profundidade da dixitación e a súa problemática.  

 Desenvolvemento e perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque.  

 A utilización progresivamente maior do peso do brazo como principal fonte de forza e de 
control da sonoridade.  

 A dinámica, a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se refiren e o 
equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes.  

 A utilización dos pedais e a potenciación que experimentaron os seus recursos na evolución 
da escritura pianística.  

 O fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos; ligado a iso, o desenvolvemento da 
cantabilidade no piano.  

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

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Desenvolvemento de acompañamentos. Improvisación melódica sobre unha base 
harmónica.  

 Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as 
características das súas versións.  

 Análise das obras que se interpretan como base para unha memorización consciente e 
segura do texto, non meramente mecánica e intuitiva.  

 Participación en audicións públicas interpretando obras de diferentes estilos.  
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5.6.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación axeitados ás esixencias da execución 
pianística. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o 
equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que require a execución pianística e o 
grao de relaxación necesaria para evitar tensións que conduzan a unha perda de control na 
execución.  

 Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos 
musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios para alcanzar unha interpretación adecuada.  

 Demostrar sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. Mediante este 
criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento mecánico 
do instrumento e a utilización das súas posibilidades.  

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. Con 
este criterio preténdese avaliar a autonomía do alumnado e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 
estudo.  

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista e capacidade progresiva na improvisación 
sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que adquira o alumnado 
na lectura a primeira vista así como a súa desenvoltura para abordar a improvisación no 
instrumento aplicando os coñecementos adquiridos.  

 Interpretar obras das distintas épocas e estilos. Trátase de avaliar o coñecemento que o 
alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e das súas obras máis representativas, así 
como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos 
correspondentes.  

 Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo 
correspondente. Mediante este criterio valórase o dominio e a comprensión que o alumnado 
posúe das obras, así como a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas.  

 Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto.  

 Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade 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 madurez da súa personalidade artística.  

 

Mínimos esixibles 

1) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 5 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados (das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e 
cunha destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos 
mínimos a demostración de:  

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  
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 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento doestilo, título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria.  

2) Interpretación en público polo menos 1 vez durante o curso.  

3) Tocar a primeira vista unha peza adecuada ao seu nivel. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

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. 
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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 ó 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. 

 

5.6.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.6.5. Recursos didácticos 

 

 Estudos: 

 Heller: Op. 46. 

 Cramer Op. 50. 

 Moszkowski:  Pequenos estudos Op. 91. 

 Burgmüller: Op. 105.  

 Czerny: Op. 299; Op. 636; Op. 849. 

 

 Obras: 

Barroco: 

 Bach: Invencións a 2 voces. 

 Scarlatti: Sonatas. 
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 Haendel: Pezas para teclado.  

 

Clásico:  

 Haydn: Sonatas Hob XVI nº 4 en re M; nº 12 en la M; nº 13 en mi M.  

 Mozart: Sonatinas Vienesas; Fantasía en re m Kv. 397; Rondó en re M Kv. 485. 

 Beethoven: Sonatas Op. 49 nº 1, 2; Sonatinas nº 1, 2, 3 e 4; Variacións fáciles sobre unha 
canción suiza, WoO. 64 en fa M; Bagatelas Op. 33 nº 1; Op. 119 nº 1, 9, 11 ( tocar as tres )  

 Clementi:  Sonatinas Op. 37. 

 Dussek: Sonata Op. 47 nº 1. 

 Diabelli: Op. 152; Op. 168. 

 

Romántico: 

 Schubert: Andante D29 en do M; Scherzo D570 en re M; Variación sobre un vals de Diabelli 
D718; Vals D844 en sol M;6 Danzas Alemanas D820. 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 6 en sol m; Op. 30 nº 3 en mi M; Op. 19 nº 
4 en la M; Op. 30 nº 6 en fa# m; Kinderstücke Op. 72.  

 Schumann: Escenas infantís Op. 15 nº 6; Álbum de xuventude Op. 68 nº 29, 28, 30, 23; 
Esceas do bosque Op. 82 nº 3; Sonata infantil Op. 118 nº 2; follas multicores Op. 99 nº 4; 
Follas de Álbum Op. 124 nº 4.  

 

Moderno:  

 Debussy: “Danse de la poupée” (da Caixa de xoguetes); O pequeno negro. 

 Granados: Esceas Románticas nº 2; Contos da Xuventude. 

 Bartok: Mikrokosmos nº 97, 99, 100, 104, 112, 118.  

 Shostakovich: Preludios Op. 34, nº 1, 4, 7, 16, 21.  

 Pai Donostia: Preludios nº 1, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 21.  

 Erik Satie: Gnossiennes e Gymnopedies. 
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5.7.  CURSO: 3º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.7.1. Obxectivos 

 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación.  

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.  

 Desenvolver a capacidade de autoavaliación no proceso de estudo e formar criterios propios 
sobre os resultados prácticos deste proceso.  

 Adquirir seguridade na técnica de execución do entrelazado polifónico a tres voces e dos 
diferentes planos sonoros.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar 
por si mesmo os diversos problemas de execución que poidan presentarse relativos a 
dixitación, pedalización, fraseo, dinámica.  

 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.  

 Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel.  

 

5.7.2. Contidos 

 Desenvolvemento do análise formal das obras. 

 Estudo en profundidade da dixitación e a súa problemática.  

 Desenvolvemento e perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque.  

 A utilización progresivamente maior do peso do brazo como principal fonte de forza e de 
control da sonoridade.  

 A dinámica, a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se refiren e o 
equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes.  

 A utilización dos pedais e a potenciación que experimentaron os seus recursos na evolución 
da escritura pianística.  

 O fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos; ligado a iso, o desenvolvemento da 
cantabilidade no piano.  

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

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Desenvolvemento de acompañamentos. Improvisación melódica sobre unha base 
harmónica.  

 Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as 
características das súas versións.  

 Análise das obras que se interpretan como base para unha memorización consciente e 
segura do texto, non meramente mecánica e intuitiva.  

 Participación en audicións públicas interpretando obras de diferentes estilos.  



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE PIANO 

 

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

40 

 

5.7.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación axeitados ás esixencias da execución 
pianística. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o 
equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que require a execución pianística e o 
grao de relaxación necesaria para evitar tensións que conduzan a unha perda de control na 
execución.  

 Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos 
musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios para alcanzar unha interpretación adecuada.  

 Demostrar sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. Mediante este 
criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento mecánico 
do instrumento e a utilización das súas posibilidades.  

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. Con 
este criterio preténdese avaliar a autonomía do alumnado e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 
estudo.  

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista e capacidade progresiva na improvisación 
sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que adquira o alumnado 
na lectura a primeira vista así como a súa desenvoltura para abordar a improvisación no 
instrumento aplicando os coñecementos adquiridos.  

 Interpretar obras das distintas épocas e estilos. Trátase de avaliar o coñecemento que o 
alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e das súas obras máis representativas, así 
como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos 
correspondentes.  

 Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo 
correspondente. Mediante este criterio valórase o dominio e a comprensión que o alumnado 
posúe das obras, así como a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas.  

 Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto.  

 Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade 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 madurez da súa personalidade artística.  

 

Mínimos esixibles 

1) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 5 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados (das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e 
cunha destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos 
mínimos a demostración de:  
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 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento doestilo, título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria.  

2) Interpretación en público polo menos 1 vez durante o curso.  

3) Tocar a primeira vista unha peza adecuada ao seu nivel. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 
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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 ó 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. 

 

5.7.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.7.5. Recursos didácticos 

 

 Estudos: 

 Burgmüller: Estudos Op. 105. 

 Czerny: Escola da velocidade Op. 299; Op. 636; Op. 849. 

 Cramer Op.50. 

 Moszkowsky: Pequenos estudos Op.91. 
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 Obras: 

Barroco: 

 Bach: Invencións a 3 voces ou un Preludio-Fuga a 3 voces do Clave ben Temperado. 

 Scarlatti: Sonatas k32, k78, k148, k208. 

 Haendel: Pezas para teclado vol. III. 

 

Clásico: 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 5 en la M; nº 27 en sol M; nº 35 en do M; nº 30 en la M; nº 33 
en re M; nº 34 en mi m; nº 24 en re M; nº 14 en re M; nº 22 en mi M. 

 Mozart: Variacións sobre o Himno Holandés“WilhelmvonNassau” Kv. 25; Variacións sobre 
un Allegretto Kv. 24; Sonata en Fa M. Kv. 547; Sonata en Do M Kv. 545. 

 Beethoven: Sonatas Op. 49 nº 1, 2; Variacións fáciles sobre un tema orixinal, WoO. 77 en 
sol M; Variaciones sobre un tema de Paisiello, WoO. 70 en sol M; Bagatelas Op. 33 (tocar 
tres de elas); Op. 119 nº 1, 2, 5, 8 (tocar todas); Rondó Op. 51 nº 1. 

 Clementi: Sonatas Op. 26 nº 3 en re M; Op. 39 nº 3 en re M; Sonatinas Op. 38. 

 Dussek: “Les Adieux”. 

 J. Ch. Bach: Sonata op. 5 nº 3. 

 

Romántico: 

 Schubert: Valses Op. 18; 6 Danzas Alemás D820; Impromptu Op. 142 (D935) nº 2 en lab M; 
Scherzo D593 en reb M; Melodía húngara D817; Allegretto D915 en do m. 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 2 en la m; Op. 102 nº 3 en do M; Op. 38 nº 
2 en do m; KinderstückeOp. 72; Folla de Álbum Op. 117 en mi m; “Canción de góndola” en 
la M. 

 Schumann: Esceas do bosque Op. 82 nº 3; Esceas infantís Op. 15 nº 2, 4, 6, 8; Álbum de 
xuventude Op. 68 nº 34, 31; Sonata infantil Op. 118 nº 3 (Danza xitana); Follas de Álbum 
Op. 124 nº 5, 9, 13, 15; Tema con 5 variacións en mib M. 

 Chopin: Mazurcas Op. 7 nº 1 e nº2; Op. 24 nº1 e nº 3; Op. 17 nº4; Op. 30 nº2; Op. 67 Nº 3 e 
nº 4; Preludios Op. 28 en la M, mi m. 

 Marcial de Torres: 7 Valses. 

 

Moderno: 

 J. Turina: Danzas Xitanas: Zambra, Sacromonte(lª Serie), Xeneralife(1ª Serie); Seguidilla 
(2ªSerie), Festa das Calderas, Círculos rítmicos, Invocación, Danza Rítmica (2ª Serie). 

 J. L. Turina: Sete pezas para piano (Ed. Música mundana). 

 Granados: Danzas Españolas nº 1, 3, 4 e 5; Escenas Románticas nº 1, 6; Pezas sobre Cantos 
Populares: Aporanza, Ecos de la Parranda. 

 Albéniz: Rumores de a Caleta; (Suite España:) Malagueña, Serenata, Capricho Catalán.  

 García-Abril:  Preludio de Mirambel nº 1. 

 Bartok: Mikrokosmos IV caderno (3 números consecutivos); V caderno (tres números 
consecutivos). 

 Debussy: “Reverie”; O pequeno pastor (de Children’sCorner). 

 Prokofiev: Pezas Op. 12 nº 1, 2, 3, 4; Lendas da avoa Op. 31 (3 delas). 

 Satie:  Cinc Grimaces (completo). 

 Shostakovich: 24 Preludios Op. 34 (tres consecutivos). 

 Kodaly:  Children’s dances nº 11, 12. 
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 Scriabin: Preludios Op. 11 nº 2, 4, 9, 15; Op. 13 nº 1, 3; Op. 48 nº 2. 

 Pai Donostia: Preludios nº 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 
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5.8.  CURSO: 4º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.8.1. Obxectivos 

 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación.  

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.  

 Adquirir seguridade na técnica de execución do entrelazado polifónico a tres voces e dos 
diferentes planos sonoros.  

 Refinar a capacidade de autocrítica.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar 
por si mesmo os diversos problemas de execución que poidan presentarse relativos a 
dixitación, pedalización, fraseo, dinámica.  

 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.  

 Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel.  

 

5.8.2. Contidos 

 Estudo en profundidade da dixitación e a súa problemática.  

 Desenvolvemento e perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque.  

 A utilización progresivamente maior do peso do brazo como principal fonte de forza e de 
control da sonoridade.  

 A dinámica, a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se refiren e o 
equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes.  

 A utilización dos pedais e a potenciación que experimentaron os seus recursos na evolución 
da escritura pianística.  

 Fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos; ligado a iso, o desenvolvemento da 
cantabilidade no piano.  

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

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Desenvolvemento de acompañamentos. Improvisación melódica sobre unha base 
harmónica.  

 Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as 
características das súas versións.  

 Práctica de conxunto.  

 Análise das obras que se interpretan como base para unha memorización consciente e 
segura do texto, non meramente mecánica e intuitiva.  

 Participación en audicións públicas interpretando obras de diferentes estilos.  

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE PIANO 

 

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

46 

5.8.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución 
pianística. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o 
equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que require a execución pianística e o 
grao de relaxación necesaria para evitar tensións que conduzan a unha perda de control na 
execución.  

 Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos 
musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios para alcanzar unha interpretación adecuada.  

 Demostrar sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. Mediante este 
criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento mecánico 
do instrumento e a utilización das súas posibilidades.  

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. Con 
este criterio preténdese avaliar a autonomía do alumnado e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 
estudo.  

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista e capacidade progresiva na improvisación 
sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que adquira o alumnado 
na lectura a primeira vista así como a súa desenvoltura para abordar a improvisación no 
instrumento aplicando os coñecementos adquiridos.  

 Interpretar obras das distintas épocas e estilos. Trátase de avaliar o coñecemento que o 
alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e das súas obras máis representativas, así 
como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos 
correspondentes.  

 Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo 
correspondente. Mediante este criterio valórase o dominio e a comprensión que o alumnado 
posúe das obras, así como a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas.  

 Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto.  

 Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade 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 madurez da súa personalidade artística.  

 

Mínimos esixibles 

1) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 5 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados (das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e 
cunha destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos 
mínimos a demostración de:  

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  
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 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento doestilo, título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria.  

2) Interpretación en público polo menos 1 vez durante o curso.  

3) Tocar a primeira vista unha peza adecuada ao seu nivel. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

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. 
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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 ó 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. 

 

5.8.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.8.5. Recursos didácticos 

 

 Estudos: 

 Burgmüller: Estudos Op. 105.  

 Czerny: Escola da velocidade Op. 299; A arte de dar soltura aos dedos Op. 740; Op. 533. 

 Clementi: “Gradus ad Parnasum”. 

 Cramer: Op. 50. 

 Moszkowsky: Pequenos estudos Op.91. 

 Jensen: Op. 32. 
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 Obras: 

Barroco: 

 Bach: Invencións a 3 voces ou un Preludio-Fuga a 3 voces do Clave ben Temperado. 

 Scarlatti: Sonatas. 

 Haendel: Pezas para teclado. 

 

Clásico: 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 23 en fa M; nº 25 en mib M; nº 26 en la M; nº 19 en re M; nº 45 
en mib M; nº 43 en lab M; nº 40 en sol M; nº 28 en mib M; nº 37 en re M.  

 Mozart: Sonatas en mi b M Kv. 282; fa M Kv. 280; en sol M Kv. 283. 

 Beethoven: Bagatela Op. 126 (tocar tres de elas consecutivas). 

 Clementi: Sonatas Op. 24 nº 3 en mib M; Op. 25 nº 2 en sol M; Op. 36 nº 1 en la M; Op. 36 nº 
2 en fa M; Op. 29 nº 1 en do M.  

 Dussek: Sonatas Op. 45 nº 2 en sol M; Op. 47 nº 2 ; Op. 23; Op. 25 nº 2; Op. 31 nº 2.  

 

Romántico: 

 Schubert: Sonata D157 en mi M; Impromptu Op. 90 (D899) nº 4 en lab M; Momento 
musical Op. 94 (D780) nº 1 en do M; Op. 94 nº 3 en fa m; Marcha D606 en mi M.  

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 1 en mi M; Op. 67 nº 5 en si m; Op. 38 nº 4 
en la M; Op. 53 nº 2 en mib M; Klavierstücke en sib M; Sonata en si m (1823).  

 Schumann: Estudos sobre Caprichos de Paganini Op. 3 nº 3; Esceas infantís Op. 15 nº 5, 7, 
9; Carnaval de Viena Op. 26 nº 2; Romanza Op. 28 nº 2; Esceas do Bosque Op. 82 nº 1, 2, 4, 
5, 6; Follas multicores Op. 99 nº 3; Follas de Álbum Op. 124 nº 9, 15, 16.  

 Chopin: Mazurcas Op. 24 nº 3; Op. 7 nº 2; Op. 17 nº 3; Op. 67 nº 2, 4; Valses Op. 69 nº 2 en 
si m; Op. 69 nº 1 en lab M; Op. 34 nº 2 en la m; Nocturno Op. 15 nº 3 en sol m; Preludios 
Op. 28 en mi m, si m, reb M.  

 Brahms: Intermezzo Op. 76 nº 4 en sib M.  

 Reger: LoseBlätter Op. 13.  

 Wagner: Lied sen palabras en mi M.  

 

Moderno: 

 J. Turina: Danzas Xitanas: Zambra, Sacromonte(lª Serie), Xeneralife(1ª Serie); Seguidilla (2ª 
Serie), Festa das Calderas, Círculos rítmicos, Invocación, Danza Rítmica (2ª Serie). 

 J. L. Turina: Sete pezas para piano (Ed. Música mundana).  

 Granados: Danzas Españolas nº 1, 3, 5; 6, 11; Vascongada; Esceas Románticas nº 1, 6; Pezas 
sobre Cantos Populares: Aporanza, Ecos de a Parranda. 

 Albéniz: Granada, Cataluña, Cuba (Suite Española); Mallorca; Pavana-Capricho; Torre 
Bermeja(pezas características); Tango, Zortzico(España).. 

 Mompou: Tres Variacións (as tres).  

 García-Abril: Preludio de Mirambel nº 1.  

 Esplá: Levante nº 2 e 5 (os dous); Lírica Española 5º caderno.  

 Bartok: Mikrokosmos IV caderno (3 números consecutivos); V caderno (tres números 
consecutivos). 

 Debussy: Arabesco; En bateau (En barca) (de Pequena Suite a 4 manos); Danza Bohemia; 
Jimbo´sLullaby (de Children´sCorner); Pasos sobre a neve; A nena dos cáñelos de liño (de 
Preludios I).  
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 Prokofiev: Pezas Op. 12 nº 1, 2, 3, 4; Lendas da avóa Op. 31 (3 delas). 

 Satie: Cinc Grimaces (completo).  

 Shostakovich: 24 Preludios Op. 34 (tres consecutivos).  

 Kodaly:  Children’s dances nº 11, 12.  

 Scriabin: Preludios Op. 11 nº 2, 4, 9, 15; Op. 13 nº 1, 3; Op. 48 nº 2.  

 Chabrier: Melancolía (Pezas Pintorescas).   

 Faure: Pezas Op.84 nº 1, 2, 5. Preludios Op. 103 nº 3, 6.  

 E. Halffter: Danza da pastora, Danza da xitana.  

 Ibert:  Histoires nº 7, 9, 10.  

 Pai Donostia: Preludios nº 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.  

 Mc. Dowell:  Sea Pieces Op. 55 nº 1, 3, 6, 8; Fireside Irlles Op. 61 nº 2, 3, 4, 5; New England 
Idyls Op. 62, nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 
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5.9.  CURSO: 5º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.9.1. Obxectivos 

 Afianzar e asegurar os obxectivos de cursos anteriores.  

 Comprender a importancia do traballo con boas edicións e saber elixir correctamente o 
mellor texto posible para o estudo.  

 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación.  

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar 
por si mesmo os diversos problemas de execución que se poidan presentar relativos a 
dixitación, pedalización, fraseo, dinámica.  

 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.  

 Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel.  

 Demostrar seguridade, comunicación e soltura na interpretación das obras do programa en 
público.  

 

5.9.2. Contidos 

 Estudo en profundidade da dixitación e a súa problemática.  

 A utilización dos pedais e a potenciación que experimentaron os seus recursos na evolución 
da escritura pianística.  

 Desenvolvemento e perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque.  

 A utilización progresivamente maior do peso do brazo como principal fonte de forza e de 
control da sonoridade.  

 A dinámica, a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se refiren e o 
equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes.  

 Fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos; ligado a iso, o desenvolvemento da 
cantabilidade no piano.  

 Traballo sobre a calidade do son como resposta á aplicación dos diferentes medios técnicos 
como tipos de ataque, manexo das articulacións, control da dinámica e as súas indicacións e 
pedalización.  

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

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as 
características das súas diferentes versións.  

 Práctica de conxunto.  
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5.9.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación axeitados ás esixencias da execución 
pianística. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o 
equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que require a execución pianística e o 
grao de relaxación necesaria para evitar tensións que conduzan a unha perda de control na 
execución.  

 Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos 
musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios para alcanzar unha interpretación adecuada.  

 Demostrar sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. Mediante este 
criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento mecánico 
do instrumento e a utilización das súas posibilidades.  

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. Con 
este criterio preténdese avaliar a autonomía do alumnado e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 
estudo.  

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista e capacidade progresiva na improvisación 
sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que adquira o alumnado 
na lectura a primeira vista así como a súa desenvoltura para abordar a improvisación no 
instrumento aplicando os coñecementos adquiridos.  

 Interpretar obras das distintas épocas e estilos. Trátase de avaliar o coñecemento que o 
alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e das súas obras máis representativas, así 
como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos 
correspondentes.  

 Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo 
correspondente. Mediante este criterio valórase o dominio e a comprensión que o alumnado 
posúe das obras, así como a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas.  

 Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto.  

 Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade 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 madurez da súa personalidade artística.  

 

Mínimos esixibles 

1) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 5 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados (das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e 
cunha destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos 
mínimos a demostración de:  

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  
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 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento doestilo, título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria.  

2) Interpretación en público polo menos 1 vez durante o curso.  

3) Tocar a primeira vista unha peza adecuada ao seu nivel. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

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. 
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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 ó 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. 

 

5.9.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.9.5. Recursos didácticos 

 

 Estudos: 

 Czerny:  A arte de dar soltura aos dedos Op. 740, Op. 533 

 Moszkowsky: Calquera de 15 Estudos de virtuosidade. 

 Kessler: 24 Estudos Op. 20  

 Cramer Op. 50; Op. 107 

 Liszt:  Estudos en doce exercicios S.136 

 Jensen Op. 32 
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 Obras: 

Barroco: 

 Bach: Preludios e fugas do Clave ben temperado; Suites francesas.  

 Scarlatti: Sonatas. 

 

Clásico: 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 32 en si m; nº 20 en do m; nº 18 en sib M; nº 31 en mi M; nº 39 
en sol M; nº 42 en re M; nº 36 en do# m; Fantasía en do M Hob. XVII nº 4; Tema con 
variacións en do M Hob. XVII nº 5.  

 Mozart: Sonata fa M Kv. 332; en sib M Kv. 281; en re M Kv. 311; en sib M Kv. 333; Kv 280; 
Kv 283; Kv. 309; Kv 570; Fantasía en do m Kv. 475; Allegro en sol m Kv. 312 e Adagio en si 
m Kv. 540 ( tocar os dous); Variacións sobre un Minuetto de J. Ch. Fischer Kv. 179. 

 Beethoven: Sonatas Op. 14 nº 1; Sonata Op. 79; Bagatelas Op. 126 (tocar tres de elas 
consecutivas. 

 Clementi: Sonatas Op. 1 nº 2 en sib M; Op. 24 nº 2 en fa M; Op. 26 nº 2 en fa# m; Op. 14 nº 1 
en sib M; Op. 14 nº 3 en fa m.  

 Dussek: Sonatas Op. 23; Op. 25 nº 2; Op. 31 nº 2; Op. 45 nº 1 en sib M. 

  

Romántico: 

 Schubert: Sonatas D557 en lab M; Impromptus Op. 90 (D899) nº 2 en mib M; Op.90 nº 3 en 
solb M; Momento musical Op. 94 (D780) nº 5 en fa m; Op. 94 nº 6 en lab M; Adagio D178 
en sol M; Klavierstück D604 en la M. 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 3 en la M; Op. 30 nº 1 en mib M; Op. 67 nº 
3 en sib M; Op. 102 nº 2 en re M; Op. 102 nº 5 en la M; “Fantasías ou Caprichos” Op. 16 
excepto nº 1 e 2.  

 Schumann: Davidsbündlertänze Op. 6 nº 2, 4, 5, 11, 17; Fantasiestücke Op. 12 nº 3; Estudos 
Sinfónicos Op. 13 var. IV das variacións engadidas; Esceas infantís Op. 15 (todas); Arabesco 
Op. 18 en do M; Peza Op. 32 nº 4; Escenas do bosque Op. 82 nº 7, 9; Follas multicores Op. 
99 nº 7, 12; Follas de Álbum Op. 124 nº 10, 18; Blumenstück Op. 19 en reb M.  

 Chopin: Valses Op. 34 nº 2 en la m; Op. 64 nº 2 en do# m; Op. 70 en solb M, fa m y reb M; 
Mazurcas Op. 6 nº 4; Op. 7 nº 2, 5; Op. 17 nº 1, 2, 3; Op. 24 nº 1; Op. 30 nº 1, 2; Op. 33 nº 1, 
3; Op. 63 nº 2, 3; Op. 67 nº 2; Op. 68 nº 2; Nocturnos Op. 15 nº 3 en sol m; Op. 37 nº 1 en 
sol m; Op. 32 nº 1 en si M; Preludios Op. 28 en mi M, reb M, do m; Marcha fúnebre Op. 72 
nº 2 en do m.  

 Brahms: Balada Op. 10 nº 1 en re m; Intermezzi Op. 76 nº 7 en la m, nº 3 en lab M; 
Rapsodia Op. 79 nº 2 en sol m; Transcripción dunha gavota de Gluck en la M.  

 Reger: LoseBlätter Op. 13. 

 Wagner: Folla de Álbum para a Srta. Betty Schott en mib M. 

 Grieg: Pezas líricas.  

 

Moderno: 

 Albéniz: Aragón, Asturias. 

 Bartok: Allegro Bárbaro, Danzas Rumanas. 

 Debussy: Nocturno; Danza; D’uncahierd’esquisses, Suite Bergamasque nº3; Imáxenes nº2 
(Homenaxe a Rameau).  

 Granados: Danzas Españolas nº 9 y 12; Escenas románticas nº 3. 

 Esplá: Tonadas Antigas Vol 2º completo; Llevante nº 3 y 7.  
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 Faure: Nocturnos Op. 33 nº 3; Preludios Op. 103, nº 2, 5, 8; Barcarolas nº 1, 7, 9, 10, 12.  

 E. Halffter: Danza da pastora, Danza da xitana. 

 Chabrier: Idilio (de pezas pintorescas).  

 J. Rodrigo: Catro estampas andaluzas nº 2.  

 Román Alís: Catro pezas breves Op.12.  

 Prokofiev: Visions fuxitivas (entre los nº 3, 4, 6, 8, 11, 13, 17, 20).  

 Ravel: De Miroirs: Pájaros tristes, Valle de las campanas. 

 Rachmaninov: Momento Musical nº 3; Elegía Op. 3 nº 1; Preludios Op.23 nº 3, 4; Op. 32 nº 
1, 11, 12; Op. 3 nº 2; Op. 10 nº 1, 2, 4, 5, 7.  

 Schönberg: 6 Pequenas pezas Op. 19.  

 Turina: De pezas fantásticas: Exaltación, Ensueño; Mulleres Españolas 2º cuaderno. 

 Vogel: Catro versións sobre a serie de doce sonidos. 
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5.10.  CURSO: 6º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.10.1. Obxectivos 

 Demostrar autonomía no emprego dos recursos técnicos adquiridos en cursos anteriores, 
adecuándoos correctamente ás obras obxecto de estudo.  

 Demostrar criterios de interpretación persoais en coherencia co estilo correspondente ás 
diferentes épocas e autores.  

 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación.  

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.  

 Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa 
configuración e desempeñando papeis de solista con orquestra en obras de dificultade media, 
desenvolvendo así o sentido da interdependencia dos respectivos cometidos.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar 
por si mesmo os diversos problemas de execución que se poidan presentar relativos a 
dixitación, pedalización, fraseo, dinámica.  

 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.  

 Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel.  

 Afrontar un recital como solista interpretando obras do repertorio do curso.  

 Ser capaz de efectuar unha autocrítica madura do propio rendemento interpretativo en 
función das horas de estudo empregado.  

 Prepararse de face a unha posible proba de acceso para un conservatorio superior con 
espírito competitivo e confianza nas propias posibilidades.  

 Culminar o Grado Profesional cun nivel de madurez musical e pianística digno de ser 
considerado profesional. 

 

5.10.2. Contidos 

 Perfeccionamento do “cantabile”, ligado ao entendemento das diferentes texturas pianísticas 
a través dos diferentes estilos compositivos.  

 Revisión global e totalizadora de todos os contidos de cursos anteriores.  

 Estudo en profundidade da dixitación e a súa problemática.  

 A utilización dos pedais e a potenciación que experimentaron os seus recursos na evolución 
da escritura pianística.  

 Desenvolvemento e perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque.  

 A utilización progresivamente maior do peso do brazo como principal fonte de forza e de 
control da sonoridade.  

 A dinámica, a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se refiren e o 
equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes.  

 Fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos; ligado a iso, o desenvolvemento da 
cantabilidade no piano.  
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 Iniciación á interpretación da música contemporánea e ao coñecemento das súas grafías e 
efectos.  

 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as 
características das súas diferentes versións.  

 Práctica de conxunto.  

 Análise formal de todo o repertorio traballado. 

 

5.10.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación axeitados ás esixencias da execución 
pianística. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o 
equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que require a execución pianística e o 
grao de relaxación necesaria para evitar tensións que conduzan a unha perda de control na 
execución.  

 Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos 
musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios para alcanzar unha interpretación adecuada.  

 Demostrar sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. Mediante este 
criterio preténdese avaliar o coñecemento das características e do funcionamento mecánico 
do instrumento e a utilización das súas posibilidades.  

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. Con 
este criterio preténdese avaliar a autonomía do alumnado e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 
estudo.  

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista e capacidade progresiva na improvisación 
sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que adquira o alumnado 
na lectura a primeira vista así como a súa desenvoltura para abordar a improvisación no 
instrumento aplicando os coñecementos adquiridos.  

 Interpretar obras das distintas épocas e estilos. Trátase de avaliar o coñecemento que o 
alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e das súas obras máis representativas, así 
como o grao de sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos 
correspondentes.  

 Interpretar de memoria obras do repertorio solista de acordo cos criterios do estilo 
correspondente. Mediante este criterio valórase o dominio e a comprensión que o alumnado 
posúe das obras, así como a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas.  

 Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto.  

 Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade autocrítica.  

 Presentar en público un programa adecuado ao seu nivel, demostrando capacidade 
comunicativa e calidade artística. Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade de 
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autocontrol e grao de madurez da súa personalidade artística.  

 

Mínimos esixibles 

1) Interpretación dun repertorio que demostre a adquisición e manexo dos contidos 
específicos do curso, formado por polo menos 5 pezas adecuadas ao nivel, de estilos 
variados (das cales unha será un Estudo, e o resto pertencerá ao Repertorio histórico e 
cunha destreza e coñecementos mínimos. Entenderase por destreza e coñecementos 
mínimos a demostración de:  

 seguridade xeral nas notas e no ritmo.  

 adecuación básica ás dinámicas e velocidade correspondentes.  

 sentido razoable da continuidade. 

 rápida recuperación de calquera tropezo, no seu caso.  

 coñecemento doestilo, título e nome do autor.  

 interpretación dunha das pezas, polo menos, de memoria.  

2) Interpretación en público polo menos 1 vez durante o curso 

3) Tocar a primeira vista unha peza adecuada ao seu nivel. 

 

Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos 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 serían: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos. 

 Audicións trimestrais e concertos de alumnos, onde os profesores valorarán a cantidade e 
calidade do traballo presentado e o comportamento dos alumnos/as nestes eventos.  

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 
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 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 70% 

 Exame de repertorio: 15% 

 Preparación e participación nas audicións programadas polo departamento ( como mínimo 
unha por trimestre ): 15% 

 

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 ó 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. 

 

5.10.4. 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. No desenvolvemento de capacidades e habilidades musicais os procesos de 
precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben 
feita van implícitas á valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia 
responsabilidade persoal. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 
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5.10.5. Recursos didácticos 

 

 Estudos: 

 Czerny: A arte de dar soltura aos dedos Op. 740.  

 Moszkowsky: Calquera dos 15 Estudos de virtuosismo. 

 Kullak: Estudos de oitavas.  

 Chopin: 3 Novos estudos; Op. 10 nº 6, 9; Op. 25 nº 2, 7.  

 Kessler:  24 Estudos Op. 20.  

 Scriabin: Op. 2 nº 1; Op. 8 nº 8, 11; Op. 42 nº 2, 4.  

 Cramer: Op. 50; Op. 107 

  

 Obras: 

Barroco:  

 Bach: Preludios e fugas do Clave ben temperado; Suites francesas. 

 Obras de Scarlatti, Adoitar, Mateo Albeniz, etc.  

 

Clásico:  

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 29 en fa M; nº 41 en sib M; nº 6 en sol M; nº 21 en do M; nº 49 
en mib M; nº 38 en mib M; nº 51 en re M; nº 46 en lab M; nº 47 en fa M; nº 48 en do M; nº 
50 en do M; Andante con variacións en fa m Hob. XVII nº 6. 

 Mozart: Sonatas en do M Kv. 279; en do M Kv. 330; en la M Kv 331; en re M Kv. 284; en do 
m Kv. 457; en fa M Kv. 533/494; Capriccio Kv. 395; Giga Kv. 574 en sol M; Suite incompleta 
(Obertura, Allemande, Courante); Rondó en la m Kv. 511. 

  Beethoven: Sonatas Op. 79; Op. 2 nº 1; Op. 14 nº 2; Op. 10 nº 2; Op. 10 nº 1; Op. 10 nº 3; 
Op. 13; Op. 26; Op. 27, nº 1; Op. 28; Op. 22; Variacións sobre o “Menuetto à la Vigano” de J. 
Haibl, WoO. 68 en do M; Variacións sobre “Unha febre abrasadora” de Gretry, WoO. 72 en 
do M; Variacións sobre unha danza do ballet “Das Waldmädchen” de Wranitzky, WoO. 71 
en la M; Bagatelas Op. 33 nº 7, 5; Op. 126 nº 4, 6; Op. 119 nº 6; Bagatela en do m; Rondó en 
la M; Andante favori en fa M. 

 Clementi: Sonatas Op. 30 nº 1 en sol m; Op. 39 nº 2 en sol M; Op. 41 en mib M; Op. 47 nº 2 
en sib M; Op. 2 nº 1 en do M; Op. 7 nº 3 en sol m; Op. 8 nº 3 en sib M; Op. 9 nº 3 en mib M; 
Op. 34 nº 1 en do M; Op. 40 nº 1 en sol M. 

 Dussek: Sonatas Op. 10 nº 2 en sol m, nº 3 en mi M; Op. 35 nº 3 en do m; Op. 45 nº 3 en re 
M; Op. 70 en lab M; Op. 61 en fa# m.  

 

Romántico:  

 Schubert: Sonatas D566 en mi m; D279 en do M; D664 en la M; D840 en do M; D537 en la 
m; D568 en mib M; D575 en si M; 13 Variacións D576 en la m sobre un tema de A. 
Hüttenbrenner; Impromptu Op. 90 (D899) nº 1 en do m; Momento musical Op. 94 (D780) 
nº 4 en do# m; Adagio e Rondó Op. 145 (D505/06) en mib M; 12 Valses Nobles Op. 77 
(D969). 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 38 nº 3 en mi M; Op. 67 nº 4 en do M; Op. 62 nº 
5 en la m; Op. 30 nº 5 en re M; Op. 19 nº 5 en fa# m; Op. 30 nº 2 en sib M; Op. 53 nº 3 en sol 
m; Op. 62 nº 2 en sib M; “Fantasía ou Capricho” Op. 16 nº 1 en la m; Fantasía Op. 15 sobre 
“Letzte Rose”; Scherzo en si m. 

 Schumann: Blumenstück Op. 19 en reb M; Intermezzi Op. 4 nº 4, 1; Fantasiestücke Op. 12 
nº 1, 4; Op. 13 as 5 variacións engadidas; Humoreske Op. 20 “Innig”; Noveleta Op. 21 nº 1; 
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Nachtstücke Op. 23 nº 1, 4; Carnaval de Viena Op. 26 nº 3; Pezas Op. 32 nº 1, 2; Esceas do 
bosque Op. 82 nº 8; Follas multicores Op. 99 nº 1, 2, 9, 12; Follas de Álbum Op. 124 nº 12, 
17; Papillons Op. 2; Intermezzi Op. 4 nº 3, 5; Estudio-Paganini Op. 10 nº 2; Fantasiestücke 
Op. 12 nº 1, 4; Humoreske Op. 20 nº 1; Noveleta Op. 21 nº 7; Romanza Op. 28 nº 1; Pieza 
Op. 32 nº 3; Fuga Op. 72 nº 2; Sete pezas en forma de fuga Op. 126.  

 Chopin: Mazurcas Op. 6 nº 2, 3; Op. 7 nº 3, 4; Op. 17 nº 4; Op. 24 nº 2, 4; Op. 41 nº 2; Op. 50 
nº 3; Op. 63 nº 1, 3; Op. 67 nº 1, 3; Op. 68 nº 1, 2, 3, 4; 2 Mazurcas sen nº de Op.; Polonesas 
en do# m, en do m e mib m; Valses Op. post. en mi m; Op. 64 nº 1 en reb M; Op. 70 nº 1 en 
solb M; Nocturnos Op. 9 nº 1 en sib, nº 2 en mib M; Op. 32 nº 1 en si M, nº 2 en lab M; Op. 
37 nº 1 en sol m, nº 2 en sol M; Op. 48 nº 2 en fa# m; Op. 55 nº 1 en fa m; Op. 72 nº 1 en mi 
m; Impromptus en lab M, en solb M, en do# m; Preludios en do M, fa# M, sib M; Op. 45; 
Op. 28 en la m, mi M, mib m, lab M; inédito en lab M; Escocesa Op. 72 nº 3; Berceuse.  

 Brahms: Baladas Op. 10 nº 2 en re M; Op. 118 nº 3 en sol m; Valses 16 valses Op. 39; 
Intermezzos Op. 76 nº 6 en la M, Op. 116 nº 2 en la m, nº 4 en mi M, nº 5 en mi m, nº 6 en 
mi M; Op. 117 nº 1 en mib M, nº 2 en sib m; Op. 118 nº 1 en la m, nº 2 en la M, nº 4 en fa m 
nº 5 en fa M Op. 119 nº 1 en si m.  

 Reger: Lose Blätter Op. 13; 7 Valses Op. 11. 

 Grieg: Pezas líricas.  

 

Moderno:  

 Albéniz: Castilla (Suite Española); Evocación (Iberia).  

 Bartok: 6 Danzas Búlgaras. 

 Chabrier: Paisaxes, Tourbillón, Scherzo-Vals; Danza Villageoise. 

 Debussy: Balada; Suite Bergamasque nº 1, 2, 4; Imágenes 1ª serie nº 1, 3; 2ª serie nº 1, 2; 
Estampas nº 3 (Xardíns baixo a choiva).  

 Esplá: Lírica Española Op.54 Vol. IV; “La Pájara Pinta”; “Suite de Pequeñas Piezas”. 

 Faure: Nocturnos Op. 33 nº 1, 2; Barcarolas nº 2, 5, 6, 8, 9; Impromptus Op. 25, Op. 31, Op. 
34, Op. 9l, Op. 102; Valses Capricho Op. 30, Op. 38, Op. 59, Op. 62.  

 Granados: Valses Poéticos; Escenas románticas nº 5; Danza Española nº 5. 

 Gershwin: 3 Preludios.  

 Poulenc: Suite para piano; Tocata.  

 Rachmaninov: Momento Musical nº 3; Elegía Op.3 nº 1; Preludios Op. 23 nº 3, 4; Op. 32 nº 
1, 11, 12; Op. 3 nº 2.  

 Román Alís: La baja Andalucía.  

 Rodrigo: 4 Estampas andaluzas nº 3 y 4.  

 Ravel: Minueto antiguo; Pavana para unha infanta difunta.  

 Satie: Jack in the box. 

 Scriabin: 4 Preludios Op. 48 (los 4); 2 Poemas Op. 32. 

 Turina: Orgía (de Danzas Fantásticas). 

 E. Halffter: Danza da Pastora, Danza xitana. 
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6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

A avaliación do desenvolvemento da programación de piano, deberá de ser formativa e 
constante. Isto quere dicir que deberá de achegarnos información sobre o proceso de ensino-
aprendizaxe dos alumnos, e que debemos de estar constantemente avaliando a efectividade 
de dita programación. Para este cometido o departamento levará a cabo: 

 Reunións de departamento: aproveitaranse para facer achegas, críticas, e calquera tipo de 
aportación para coordinar, valorar e revisar o funcionamento das programacións ( Piano, 
Repentización, Piano Complementario, etc…) 

 Revisión do proceso ensino-aprendizaxe. 

 Revisión da metodoloxía. 

Para valorar se o proceso de ensino-aprendizaxe está sendo efectivo, deberemos revisar 
constantemente nas reunións de departamento, os elementos da programación, é dicir, 
obxectivos, contidos, secuenciación, criterios de avaliación, etc. Os recitais, exames, concertos, 
audicións, e a observación directa dos alumnos son os instrumentos cos que contaremos para 
valorar se este proceso se está completando con normalidade. En caso de que non fose así a 
programación poderá ser modificada para acadar o seu obxectivo con efectividade. 

A metodoloxía deberá ser activa e motivadora partindo do nivel de coñecemento próximo do 
alumno, e tamén deberá ser modificada en caso de que as aprendizaxes do alumnado non 
sexan significativas. Para isto deberase facer unha avaliación inicial a principio de curso para 
adaptarse o nivel de cada alumno. 

En definitiva, valorarase nas reunións de departamento tódolos elementos da programación 
didáctica e cambiarase calquera dos seus puntos se fose necesario. 
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7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 

A avaliación interna do departamento farase dentro das reunións periódicas deste, nas cales 
se formularán as opinións, propostas de mellora, recursos e o grao de implicación dos 
profesores, co fin de coñecer o nivel de satisfacción dos membros do departamento co seu 
funcionamento. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DOS PREMIOS FIN DE GRAO 

Por norma xeral, para obter os premios de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE PIANO 

 

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

66 

8.2. PROBAS DE ACCESO  

 

 PROBA DE ACCESO 2º G.E. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar dúas obras de libre elección completas.   

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO: 

 “El piano básico de Bastien.” Nivel elemental e 1º. 

 “El musigato.” Preparatorio e 1º. 

 “Piano curso preparatorio.” Sociedad Didáctico Musical. 

 Czerny: Os cinco dedos Op. 777: nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 

 F. Emonts: Método Europeo I. 

 Violeta Hemsy de Gainza: Palitos chineses Volume I a; I b. 

 Duvernoy: Estudos op. 176. 

 Tchokov-Gemiu: “El Piano”. Iniciación, Preparatorio, 1º. 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 3º G.E. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar dúas obras de libre elección completas.   

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO: 

 “El piano básico de Bastien” nivel 2º. 

 “El Musigato” 2º. 

 “Piano curso primero” Sociedad Didáctico Musical. 

 Burgmüller: Op. 100. 

 Czerny: Os cinco dedos Op. 777. 

 Duvernoy: Estudos op. 176. Nº 1, 2 e 3. 

 F. Emonts: Método Europeo II. 

 Violeta Hemsy de Gainza: Vol II a; II b; III. 

 Mozart: Piezas para piano Kv1, Kv2, Kv3 y Kv4. 

 Tchokov-Gemiu: “El Piano 2º. 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE PIANO 

 

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

68 

 PROBA DE ACCESO 4º G.E. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar dúas obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO: 

Métodos e estudos: 

 “El piano básico Bastien” nivel 3º. 

 “El Musigato” 3º. 

 “Piano curso segundo” Sociedad Didáctico Musical. 

 Burgmüller: Estudos Op. 100 nº 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 18. 

 Czerny: Os cinco dedos Op. 777: nº 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 Lemoine: Estudos op. 37. 

 Bertini: Estudos op. 100. 

 Duvernoy: Estudos op. 176 (do 3 ao 25). 

 

Barroco: 

 J. S. Bach: Pequenos preludios: DoM BWV. 939, DoM BWV. 924. 

 Álbum Ana Magdalena: BWV 114, BWV 115, BWV 116, BWV 119, BWV 121, BWV 122, 
BWV 126, BWV 131 y BWV 132. 

 

Clasicismo: 

 Clementi: Sonatina nº 1. 

 Beethoven: Sonatina nº 5. 

 Mozart: Pezas Kv. 15 (2 ou 3 segundo a dificultade) e Menuet K.6 ou K.7.  

 

Romanticismo, Nacionalismos: 

 Schumann: Álbum de Mocidade nº 1, 2, 3, 4, 5 y 8. 

 Tchaikowsky: Álbum de Mocidade nº 6, 7 y 9. 

 E. Granados: “Contos de mocidade” nº 6. 

 

Moderno: 

 B. Bartok: Mikrokosmos II (dende o nº 56); Mikrokosmos III (ata nº 75). “32 Klavierstück” 
nº 8, 9, 10, 13, 20. For Children. 

 Manel Camp: Basic Jazz 1 y 2. 

 Catherine Rollin: Sonidos de España Vol. 1. 

 A. Kachaturian: Álbum de la Juventud nº 1 y 2. 

 Martha Mier: Jazz, Rags & Blues Libro 1. 

 Christopher Norton: Microjazz 1 y Microstyles 1. 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 1º G.P. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar tres obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Será obrigatorio a interpretación dunha das obras de memoria. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO: 

Estudos: 

 Brahms: Exercicio nº 7 dos “51 exercicios para piano”. 

 Burgmüller: Estudos Op. 100 nº 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24.  

 Cramer: Estudo nº 1.  

 Czerny: Estudos Op. 636. 

 M. Carra: Método curso 3º. 

 Lemoine: Estudos op.37.  

 Bertini: Estudos op. 100. 

  

Barroco: 

 J. S. Bach: Pequenos preludios: DoM BWV. 933, Dom BWV. 934, Rem BWV. 935, Mim BWV. 
938, Mim BWV. 941, Lam BWV. 942, FaM BWV. 927, Rem BWV. 926, Rem BWV. 940. 

 Álbum Ana Magdalena: Polonesa BWV. 123, e Invencións a 2 voces nº 1, 8.  

 

Clasicismo: 

 Diabelli: Sonatinas Op. 151 nº 1, 2. 

 Beethoven: Sonatina nº 6. 

 Clementi: Sonatinas Op. 36 nº 2, 3, 4, 6. 

 Kuhlau: Sonatinas Op. 20 nº 1; Op. 88 nº 1, 2. 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI/II - nº 5; XVI/4; XVI/8. Sonatinas Hob. XI/35 na M. 

 Dussek: Sonatina Op.20 nº 1. 

  

Romanticismo, nacionalismos: 

 Schumann: Álbum de Mocidade nº 10, 11, 12, 14, 28, 35 e Escenas de nenos nº1.  

 Tchaikowsky: Álbum de Mocidade nº 1, 8, 16.  

 Mendelssohn: Romanza sen palabras Op. 30 nº 6. 

 E. Granados: Ciclo “Contos da mocidade”: “Conto vello”, “Vindo da fonte”, “dedicatoria”   “A 
pantasma”. 

 

Moderno: 

 B. Bartok: Mikrokosmos III (desde nº 76) e “32 Klavierstück” nº 19, 23, 24, 31. For 
children. 10 pezas fáciles. 

 Álbum de Collien. 

 Jorge Peixinho: Janeira.  

 Albert Sardá: Pins.  

 Casella: 11 pezas infantís. 

 Prokofiev: 20 pezas fáciles op. 65. 
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 Stravinsky: Os cinco dedos. 

 Shostakovich: 6 pezas infantís. 

 Ch. Corea: Children´s songs. 

 Kachaturian: “pezas para nenos” ( nº1, 2 e 3 .) 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 2º G.P. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar tres obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Será obrigatorio a interpretación dunha das obras de memoria. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar.  

 

REPERTORIO ORIENTATIVO: 

Estudos:  

 Heller: Op. 46.  

 Moszkowski: Pequenos estudos Op. 91. 

 Burgmüller: Op. 105; Op. 109. 

 Czerny: Op. 299; Op. 849; Op. 636. 

 Bertini: Op. 29; Op. 32. 

 Cramer: Op. 50. 

 

Barroco:  

 Bach: Invencións a 2 voces.  

 Pequenos preludios. 

 

Clásico:  

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 8 en sol M, G1 en sol M, nº 7 en do M, nº 9 en fa M, nº 1 en do 
M, nº 3 en do M, nº 10 en do M, nº 2 en sib M. 

 Mozart: Sonatinas Vienesas. Variación sobre “Mio caro Adone” de Salieri Kv. 180. 

 Beethoven: Bagatelas Op. 33 nº 1; Op. 126 nº 5.  

 Clementi: Sonatinas Op. 36 (agás a nº 1). 

 Diabelli: Op. 152; Op. 168. 

 Kuhlau: Op. 88 nº2; Op. 20 nº1; Op. 55 nº1. 

 Dussek: Sonatinas Op.20. 

 

Romántico: 

 Tchaikovsky: Álbum da Xuventude nº3, 4, 8, 10, 14 e 21. 

 Schubert: Valses Op. 9 (tres de eles). 

 Schumann: Esceas infantís Op. 15 nº 1 e nº7; Álbum da Xuventude Op. 68 nº 26, 24, 21, 15, 
12, 22; Follas de Álbum Op. 124 nº 6.  

 Chopin: Preludio en mi m.; Polonesa en sol m. (póstuma). 

 

Moderno: 

 Granados: Esceas Románticas nº 6; Esceas poéticas nº2 e 3. Contos da Xuventude (2, 3, 4, 5, 
7, 9 e 10). 

 Albéniz: Rumores da Caleta; (Suite España:) Malagueña, Serenata, Capricho Catalán.                                                           

 Bartok: Mikrokosmos nº 97, 99, 100, 104, 112, 118.  

 Shostakovich: Preludios Op. 34, nº 1, 4, 7, 16, 21. 

 Ch. Corea: Children´s songs.  

 Kachaturian: “pezas para nenos” (todos agás nº1, 2 e 3). 
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 R. Soutullo: 6 Pezas fáciles para piano. 

 Prokofiev: Op. 65. 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 3º G.P. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar tres obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Será obrigatorio a interpretación dunha das obras de memoria. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar.  

 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

Estudos:  

 Heller: Op. 46.  

 Cramer Op. 50. 

 Moszkowski:  Pequenos estudos Op. 91. 

 Burgmüller: Op. 105.  

 Czerny: Op. 299; Op. 636; Op. 849. 

 

Barroco: 

 Bach: Invencións a 2 voces. 

 Scarlatti: Sonatas.  

 Haendel: Pezas para teclado. 

 

Clásico:  

 Haydn: Sonatas Hob XVI nº 4 en re M; nº 12 en la M; nº 13 en mi M.  

 Mozart: Sonatinas Vienesas; Fantasía en re m Kv. 397; Rondó en re M Kv. 485. 

 Beethoven: Sonatas Op. 49 nº 1, 2; Sonatinas nº 1, 2, 3 e 4; Variacións fáciles sobre unha 
canción suiza, WoO. 64 en fa M; Bagatelas Op. 33 nº 1; Op. 119 nº 1, 9, 11 ( tocar as tres .)  

 Clementi:  Sonatinas Op. 37. 

 Dussek: Sonata Op. 47 nº 1. 

 

Romántico: 

 Schubert: Andante D29 en do M; Scherzo D570 en re M; Variación sobre un vals de Diabelli 
D718; Vals D844 en sol M;6 Danzas Alemanas D820. 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 6 en sol m; Op. 30 nº 3 en mi M; Op. 19 nº 
4 en la M; Op. 30 nº 6 en fa# m; Kinderstücke Op. 72. 

 Schumann: Escenas infantís Op. 15 nº 6; Álbum de xuventude Op. 68 nº 29, 28, 30, 23; 
Esceas do bosque Op. 82 nº 3; Sonata infantil Op. 118 nº 2;  follas multicores Op. 99 nº 4; 
Follas de Álbum Op. 124 nº 4.  

 

Moderno:  

 Debussy: “Danse de la poupée” (da Caixa de xoguetes); O pequeno negro. 

 Granados: Esceas Románticas nº 2; Contos da Xuventude. 

 Bartok: Mikrokosmos nº 97, 99, 100, 104, 112, 118.  

 Shostakovich: Preludios Op. 34, nº 1, 4, 7, 16, 21.  

 Pai Donostia: Preludios nº 1, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 21.  

 Erik Satie: Gnossiennes e Gymnopedies. 
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O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 

dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 4º G.P. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar tres obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Será obrigatorio a interpretación dunha das obras de memoria. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar.  

 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

Estudos: 

 Burgmüller: Estudos Op. 105. 

 Czerny: Escola da velocidade Op. 299; Op. 636; Op. 849. 

 Cramer Op.50. 

 Moszkowsky: Pequenos estudos Op.91. 

 

Barroco: 

 Bach: Invencións a 3 voces ou un Preludio-Fuga a 3 voces do Clave ben Temperado. 

 Scarlatti: Sonatas k32, k78, k148, k208. 

 Haendel: Pezas para teclado vol. III. 

 

Clásico: 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 5 en la M; nº 27 en sol M; nº 35 en do M; nº 30 en la M; nº 33 
en re M; nº 34 en mi m; nº 24 en re M; nº 14 en re M; nº 22 en mi M. 

 Mozart: Variacións sobre o Himno Holandés“WilhelmvonNassau” Kv. 25; Variacións sobre 
un Allegretto Kv. 24; Sonata en Fa M. Kv. 547; Sonata en Do M Kv. 545. 

 Beethoven: Sonatas Op. 49 nº 1, 2; Variacións fáciles sobre un tema orixinal, WoO. 77 en 
sol M; Variaciones sobre un tema de Paisiello, WoO. 70 en sol M; Bagatelas Op. 33 (tocar 
tres de elas); Op. 119 nº 1, 2, 5, 8 (tocar todas); Rondó Op. 51 nº 1. 

 Clementi: Sonatas Op. 26 nº 3 en re M; Op. 39 nº 3 en re M; Sonatinas Op. 38. 

 Dussek: “Les Adieux”. 

 J. Ch. Bach: Sonata op. 5 nº 3. 

 

Romántico: 

 Schubert: Valses Op. 18; 6 Danzas Alemás D820; Impromptu Op. 142 (D935) nº 2 en lab M; 
Scherzo D593 en reb M; Melodía húngara D817; Allegretto D915 en do m. 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 2 en la m; Op. 102 nº 3 en do M; Op. 38 nº 
2 en do m; KinderstückeOp. 72; Folla de Álbum Op. 117 en mi m; “Canción de góndola” en 
la M. 

 Schumann: Esceas do bosque Op. 82 nº 3; Esceas infantís Op. 15 nº 2, 4, 6, 8; Álbum de 
xuventude Op. 68 nº 34, 31; Sonata infantil Op. 118 nº 3 (Danza xitana); Follas de Álbum 
Op. 124 nº 5, 9, 13, 15; Tema con 5 variacións en mib M. 

 Chopin: Mazurcas Op. 7 nº 1 e nº2; Op. 24 nº1 e nº 3; Op. 17 nº4; Op. 30 nº2; Op. 67 Nº 3 e 
nº 4; Preludios Op. 28 en la M, mi m. 

 Marcial de Torres: 7 Valses. 
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Moderno: 

 J. Turina: Danzas Xitanas: Zambra, Sacromonte(lª Serie), Xeneralife(1ª Serie); Seguidilla 
(2ªSerie), Festa das Calderas, Círculos rítmicos, Invocación, Danza Rítmica (2ª Serie). 

 J. L. Turina: Sete pezas para piano (Ed. Música mundana). 

 Granados: Danzas Españolas nº 1, 3, 4 e 5; Escenas Románticas nº 1, 6; Pezas sobre Cantos 
Populares: Aporanza, Ecos de a Parranda. 

 Albéniz: Rumores de a Caleta; (Suite España:) Malagueña, Serenata, Capricho Catalán  

 García-Abril:  Preludio de Mirambel nº 1. 

 Bartok: Mikrokosmos IV caderno (3 números consecutivos); V caderno (tres números 
consecutivos). 

 Debussy: “Reverie”; O pequeno pastor (de Children’sCorner). 

 Prokofiev: Pezas Op. 12 nº 1, 2, 3, 4; Lendas da avóa Op. 31 (3 delas). 

 Satie:  Cinc Grimaces (completo). 

 Shostakovich: 24 Preludios Op. 34 (tres consecutivos). 

 Kodaly:  Children’s dances nº 11, 12. 

 Scriabin: Preludios Op. 11 nº 2, 4, 9, 15; Op. 13 nº 1, 3; Op. 48 nº 2. 

 Pai Donostia: Preludios nº 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 5º G.P. PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar tres obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Será obrigatorio a interpretación dunha das obras de memoria. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar.  

 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

Estudos:  

 Burgmüller: Estudos Op. 105.  

 Czerny: Escola da velocidade Op. 299; A arte de dar soltura aos dedos Op. 740; Op. 533. 

 Clementi: “Gradus ad Parnasum”. 

 Cramer: Op. 50. 

 Moszkowsky: Pequenos estudos Op.91. 

 Jensen: Op. 32. 

 

Barroco:  

 Bach: Invencións a 3 voces ou un Preludio-Fuga a 3 voces do Clave ben Temperado. 

 Scarlatti:Sonatas 

 Haendel:Pezas para teclado 

 

Clásico: 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 23 en fa M; nº 25 en mib M; nº 26 en la M; nº 19 en re M; nº 45 
en mib M; nº 43 en lab M; nº 40 en sol M; nº 28 en mib M; nº 37 en re M.  

 Mozart: Sonatas en mi b M Kv. 282; fa M Kv. 280; en sol M Kv. 283. 

 Beethoven: Bagatela Op. 126 (tocar tres de elas consecutivas). 

 Clementi: Sonatas Op. 24 nº 3 en mib M; Op. 25 nº 2 en sol M; Op. 36 nº 1 en la M; Op. 36 nº 
2 en fa M; Op. 29 nº 1 en do M.  

 Dussek: Sonatas Op. 45 nº 2 en sol M; Op. 47 nº 2 ; Op. 23; Op. 25 nº 2; Op. 31 nº 2. 

 

Romántico: 

 Schubert: Sonata D157 en mi M; Impromptu Op. 90 (D899) nº 4 en lab M; Momento 
musical Op. 94 (D780) nº 1 en do M; Op. 94 nº 3 en fa m; Marcha D606 en mi M.  

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 1 en mi M; Op. 67 nº 5 en si m; Op. 38 nº 4 
en la M; Op. 53 nº 2 en mib M; Klavierstücke en sib M; Sonata en si m (1823).  

 Schumann: Estudos sobre Caprichos de Paganini Op. 3 nº 3; Esceas infantís Op. 15 nº 5, 7, 
9; Carnaval de Viena Op. 26 nº 2; Romanza Op. 28 nº 2; Esceas do Bosque Op. 82 nº 1, 2, 4, 
5, 6; Follas multicores Op. 99 nº 3; Follas de Álbum Op. 124 nº 9, 15, 16.  

 Chopin: Mazurcas Op. 24 nº 3; Op. 7 nº 2; Op. 17 nº 3; Op. 67 nº 2, 4; Valses Op. 69 nº 2 en 
si m; Op. 69 nº 1 en lab M; Op. 34 nº 2 en la m; Nocturno Op. 15 nº 3 en sol m; Preludios 
Op. 28 en mi m, si m, reb M.  

 Brahms: Intermezzo Op. 76 nº 4 en sib M.  

 Reger: LoseBlätter Op. 13.  

 Wagner: Lied sen palabras en mi M.  
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Moderno: 

 J. Turina: Danzas Xitanas: Zambra, Sacromonte(lª Serie), Xeneralife(1ª Serie); Seguidilla (2ª 
Serie), Festa das Calderas, Círculos rítmicos, Invocación, Danza Rítmica (2ª Serie). 

 J. L. Turina: Sete pezas para piano (Ed. Música mundana).  

 Granados: Danzas Españolas nº 1, 3, 5; 6, 11; Vascongada; Esceas Románticas nº 1, 6; Pezas 
sobre Cantos Populares: Aporanza, Ecos de a Parranda. 

 Albéniz: Granada, Cataluña, Cuba (Suite Española); Mallorca; Pavana-Capricho; Torre 
Bermeja(pezas características); Tango, Zortzico(España). 

 Mompou: Tres Variacións (as tres).  

 García-Abril: Preludio de Mirambel nº 1.  

 Esplá: Levante nº 2 e 5 (os dous); Lírica Española 5º caderno. 

 Bartok: Mikrokosmos IV caderno (3 números consecutivos); V caderno (tres números 
consecutivos). 

 Debussy: Arabesco; En bateau (En barca) (de Pequena Suite a 4 manos); Danza Bohemia; 
Jimbo´sLullaby (de Children´sCorner); Pasos sobre a neve; A nena dos cáñelos de liño (de 
Preludios I).  

 Prokofiev: Pezas Op. 12 nº 1, 2, 3, 4; Lendas da avóa Op. 31 (3 delas). 

 Satie: Cinc Grimaces (completo).  

 Shostakovich: 24 Preludios Op. 34 (tres consecutivos).  

 Kodaly:  Children’s dances nº 11, 12.  

 Scriabin: Preludios Op. 11 nº 2, 4, 9, 15; Op. 13 nº 1, 3; Op. 48 nº 2. 

 Chabrier: Melancolía (Pezas Pintorescas).   

 Faure: Pezas Op.84 nº 1, 2, 5. Preludios Op. 103 nº 3, 6.  

 E. Halffter: Danza da pastora, Danza da xitana. 

 Ibert:  Histoires nº 7, 9, 10.  

 Pai Donostia: Preludios nº 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

 Mc. Dowell:  Sea Pieces Op. 55 nº 1, 3, 6, 8; Fireside Irlles Op. 61 nº 2, 3, 4, 5; New England 
Idyls Op. 62, nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.  

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 
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 PROBA DE ACCESO 6º G.P.PIANO 

 

 O aspirante deberá interpretar tres obras de libre elección completas, podendo ser unha 
delas un estudo. 

 Será obrigatorio a interpretación dunha das obras de memoria. 

 Achegará ó tribunal unha fotocopia do programa a interpretar.  

 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

Estudos: 

 Czerny:  A arte de dar soltura aos dedos Op. 740, Op. 533. 

 Moszkowsky: Calquera de 15 Estudos de virtuosidade. 

 Kessler: 24 Estudos Op. 20. 

 Cramer Op. 50; Op. 107. 

 Liszt:  Estudos en doce exercicios S.136. 

 Jensen Op. 32. 

 

Barroco: 

 Bach: Preludios e fugas do Clave ben temperado; Suites francesas.  

 Scarlatti: Sonatas. 

 

Clásico: 

 Haydn: Sonatas Hob. XVI nº 32 en si m; nº 20 en do m; nº 18 en sib M; nº 31 en mi M; nº 39 
en sol M; nº 42 en re M; nº 36 en do# m; Fantasía en do M Hob. XVII nº 4; Tema con 
variacións en do M Hob. XVII nº 5.  

 Mozart: Sonata fa M Kv. 332; en sib M Kv. 281; en re M Kv. 311; en sib M Kv. 333; Kv 280; 
Kv 283; Kv. 309; Kv 570; Fantasía en do m Kv. 475; Allegro en sol m Kv. 312 e Adagio en si 
m Kv. 540 ( tocar os dous); Variacións sobre un Minuetto de J. Ch. Fischer Kv. 179. 

 Beethoven: Sonatas Op. 14 nº 1; Sonata Op. 79; Bagatelas Op. 126 (tocar tres de elas 
consecutivas. 

 Clementi: Sonatas Op. 1 nº 2 en sib M; Op. 24 nº 2 en fa M; Op. 26 nº 2 en fa# m; Op. 14 nº 1 
en sib M; Op. 14 nº 3 en fa m.  

 Dussek: Sonatas Op. 23; Op. 25 nº 2; Op. 31 nº 2; Op. 45 nº 1 en sib M. 

 

Romántico: 

 Schubert: Sonatas D557 en lab M; Impromptus Op. 90 (D899) nº 2 en mib M; Op.90 nº 3 en 
solb M; Momento musical Op. 94 (D780) nº 5 en fa m; Op. 94 nº 6 en lab M; Adagio D178 
en sol M; Klavierstück D604 en la M. 

 Mendelssohn: Romanzas sen palabras Op. 19 nº 3 en la M; Op. 30 nº 1 en mib M; Op. 67 nº 
3 en sib M; Op. 102 nº 2 en re M; Op. 102 nº 5 en la M; “Fantasías ou Caprichos” Op. 16 
excepto nº 1 e 2.  

 Schumann: Davidsbündlertänze Op. 6 nº 2, 4, 5, 11, 17; Fantasiestücke Op. 12 nº 3; Estudos 
Sinfónicos Op. 13 var. IV das variacións engadidas; Esceas infantís Op. 15 (todas); Arabesco 
Op. 18 en do M; Peza Op. 32 nº 4; Escenas do bosque Op. 82 nº 7, 9; Follas multicores Op. 
99 nº 7, 12; Follas de Álbum Op. 124 nº 10, 18; Blumenstück Op. 19 en reb M.  

 Chopin: Valses Op. 34 nº 2 en la m; Op. 64 nº 2 en do# m; Op. 70 en solb M, fa m y reb M; 
Mazurcas Op. 6 nº 4; Op. 7 nº 2, 5; Op. 17 nº 1, 2, 3; Op. 24 nº 1; Op. 30 nº 1, 2; Op. 33 nº 1, 
3; Op. 63 nº 2, 3; Op. 67 nº 2; Op. 68 nº 2; Nocturnos Op. 15 nº 3 en sol m; Op. 37 nº 1 en 
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sol m; Op. 32 nº 1 en si M; Preludios Op. 28 en mi M, reb M, do m; Marcha fúnebre Op. 72 
nº 2 en do m. 

 Brahms: Balada Op. 10 nº 1 en re m; Intermezzi Op. 76 nº 7 en la m, nº 3 en lab M; 
Rapsodia Op. 79 nº 2 en sol m; transcripción dunha gavota de Gluck en la M.  

 Reger: LoseBlätter Op. 13.  

 Wagner: Folla de Álbum para a Srta. Betty Schott en mib M. 

 Grieg: Pezas líricas.  

 

Moderno: 

 Albéniz: Aragón, Asturias. 

 Bartok: Allegro Bárbaro, Danzas Rumanas. 

 Debussy: Nocturno; Danza; D’uncahierd’esquisses, Suite Bergamasque nº3; Imáxenes nº2 
(Homenaxe a Rameau).  

 Granados: Danzas Españolas nº 9 y 12; Esceas románticas nº 3. 

 Esplá: Tonadas Antigas Vol 2º completo; Llevante nº 3 y 7.  

 Faure: Nocturnos Op. 33 nº 3; Preludios Op. 103, nº 2, 5, 8; Barcarolas nº 1, 7, 9, 10, 12.  

 E. Halffter: Danza da pastora, Danza da xitana. 

 Chabrier: Idilio (de pezas pintorescas).  

 J. Rodrigo: Catro estampas andaluzas nº 2.  

 Román Alís: Catro pezas breves Op.12.  

 Prokofiev: Visions fuxitivas (entre los nº 3, 4, 6, 8, 11, 13, 17, 20).  

 Ravel: De Miroirs: Pájaros tristes, Valle de las campanas. 

 Rachmaninov: Momento Musical nº 3; Elegía Op. 3 nº 1; Preludios Op.23 nº 3, 4; Op. 32 nº 
1, 11, 12; Op. 3 nº 2; Op. 10 nº 1, 2, 4, 5, 7.  

 Schönberg: 6 Pequenas pezas Op. 19. 

 Turina: De pezas fantásticas: Exaltación, Ensueño; Mulleres Españolas 2º cuaderno. 

 Vogel: Catro versións sobre a serie de doce sonidos. 

 

O tribunal reservarase o dereito de admitir a exame as pezas que considere que sexan de 
dificultade inferior ás propostas. 


