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PROBAS DE ACCESO 

 
CALENDARIO DAS PROBAS DE ACCESO 
 
 Segundo o disposto nas Instruccións da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional para a aplicación do Calendario do Curso 2021/2022 e a Orde do 19 de 
Maio de 2021 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, as probas de acceso 
pasan a ter lugar no mes de Xuño. O calendario destas probas será exposto 
públicamente nos meses de Maio-Xuño nos taboleiros de información xeral do 
Conservatorio, no taboleiro do Departamento e na páxina web do Conservatorio. 
 

As probas de acceso a outros curso de Grao Elemental e Profesional que non sexan os 
de 1º desenvolveranse no mes de Xuño, a partir do dia 20 e de acordo co calendario 
específico elaborado polo centro. 
 

As probas de acceso ao 1º Curso de Grao Elemental desenvolverase a partir do 30 de 
Maio, dacordo co calendario específico elaborado polo centro. 
 

As probas de acceso ao 1º Curso de Grao Profesional desenvolverase a partir do dia 
23 de Maio, dacordo co calendario específico eleborado polo centro. 
 

GRAO ELEMENTAL 

 

 CURSO 2º G. E. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Empregar unha axeitada posición corporal na práctica instrumental. 
2. Desenvolver unha posición correcta da man dereita que permita a independencia de 

cada un dos dedos e que permita realizar distintos tipos de combinacións tirando. 
3. Desenvolver unha posición correcta da man esquerda que permita a mobilidades desta 

sobre o diapasón nos cinco primeiros trastes. 
4. Desenvolver unha adecuada coordinación de ámbalas dúas mans. 
5. Interpretar pezas sinxelas que se encontren dentro dun repertorio acorde con este 

nivel coa suficiente seguridade: Interpretación de polo menos TRES temas de entre o 
repertorio presentado polo examinado, correspondente ó 1º Curso de G.E: Execución 
de exercicios, estudos ou obras elixidos polo tribunal entre o programa presentado 
polo examinado, ou do temario do 1º curso de G.E. Estes exercicios contemplarán os 
seguintes apartados técnicos:  
• Correcta posición do Corpo e mans,  
• Notas na 1ª posición,  
• Melodías ou escalas nas 6 cordas na 1ª posición,  
• Acordes tríade nas 4 primeiras cordas (1ª posición) de C, G, G7, Am, Em, D, D7.  
• No que respecta á man dereita: movementos de “puga” (pulsación cara abaixo da 
puga). 

6. Execución dalgunha melodía sinxela á vista, proposta polo tribunal e de acordo co nivel 
esixido. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
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O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 

pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de linguaxe musical: o exercicio 
constará de varias partes (Lectura, Teoría, Entoación e Ditado) nas que se avaliarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 1º curso de grao elemental. Para consultar os 
criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a programación de dita 
materia. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Ver bibliografía recomendada para o 1º Curso de G. E. na Programación Oficial de 

Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 3º G. E. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Lograr unha mellor posición corporal que permita a práctica instrumental máis 

relaxada e con menos tensións. 
2. Acadar unha maior independencia de cada un dos dedos da man dereita, tanto 

tirando como apoiando. 
3. Mellorar a posición da man esquerda para que permita a mobilidade cada vez máis 

ampla desta sobre o diapasón. 
4. Coordinar adecuadamente ámbalas mans para a execución das diferentes pezas. 
5. Ler con rigor e fluidez pezas monódicas e polifónicas sinxelas que se encontren 

dentro do repertorio acorde con este nivel. 
6. Interpretar un repertorio formado por diversas pezas de características similares ao 

proposto dentro dos recursos para este curso. Execución TRES temas ou obras, entre das 
incluídas no repertorio recomendado para o 2º Curso, que son as seguintes: 

 

 JAILHOUSE ROCK, Leiber/Stoller. 

 GREAT BALLS OF FIRE, Jerry Lee Lewis. 

 GRAND FINALE, (exercício do libro HAL LEONARD GUITAR METHOD), Will 
Schmid/Greg Koch. 

 RUMBLE, Link Wray. 

 TEXAS ROCK, John Ganapes.   

 TWIST AND SHOUT, Medley/Russel. 

 
Nesta proba de interpretación o alumno deberá amosar un dominio suficiente dos 

seguintes apartados técnicos: 
• Posición correcta do Corpo e mans,  
• notas na 1ª posición (incluindo sostidos e bemoles) e algunha fora da posición (la, na 
1ª corda ou mi na 2ª corda),  
• movementos básicos de puga e contrapuga na man dereita,  
• exercícios rítmicos básicos con acordes tríada nas 4 primeiras cordas (C, G, G7, D, Dm, 
D7, Am, A, A7, E, E7),  
• acordes tríada tamén en cordas graves (C, F, Am, G7),  
• acordes abertos na 1ª posición completos: C, D, Dm, D7, E, Em, E7, F (sen presilla), G, 
G7, A, Am, A7, B7;  
• melodías ou escalas na 1ª posición polo menos nos tons de C e G ou D,  
• Cifrados de acordes tríade e coñecementos de tabulatura. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 

pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de linguaxe musical: o exercicio 
constará de varias partes (Lectura, Teoría, Entoación e Ditado) nas que se avaliarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 2º curso de Grao Elemental. Para consultar os 
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criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a programación de dita 
materia. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Ver bibliografía recomendada para o 2º Curso de G. E. na Programación Oficial de 

Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 4º G. E. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Lograr unha axeitada e relaxada posición corporal con respecto ao 

instrumento que permita tocar evitando tensións innecesarias. 
2. Desenvolvemento dunha correcta posición da man dereita que 

permita a independencia de cada un dos dedos, así como co 
desenvolvemento progresivo da calidade sonora podéndose iniciar 
na pulsación con uña. 

3. Continuar co desenvolvemento dunha posición correcta da man 
esquerda que permita a mobilidade desta sobre o diapasón, así 
como a realización de ligados e presillas. 

4. Continuar co desenvolvemento da coordinación dos movementos de 
ámbalas dúas mans para obter unha interpretación limpa y áxil que 
permita a práctica de acordes simultáneos e arpexados, así como a 
interpretación de pezas a varias voces. 

5. Ler con rigor e fluidez pezas polifónicas que se encontren dentro do 
repertorio acorde con este nivel. 

6. Memorizar algunha das pezas do repertorio. 
7. Interpretar un repertorio formado por diversas pezas de 

características similares ao proposto dentro dos recursos para este 
curso. Execución de 3 temas ou pezas escollidas de entre as 
recomendadas do repertorio do 3º Curso, que son as seguintes:  

 

 WALK, DON'T RUN, The Ventures. ( guitarras rítmica e solista) 

 APACHE, The Shadows. (guitarras rítmica e solista) 

 DAYTRIPPER, Lennon/MCcartney.  

 SURF RIDER, The Ventures. (guitarras rítmica e solista) 

 SHAZAM, Lee Hazlewood. 

 SANDSTORM, Johnny &The Hurricanes. 

 
  Nesta proba de interpretación o alumno deberá amosar un dominio suficiente dos 
seguintes apartados técnicos: 
 

• movementos de puga e contrapuga e control do son na man dereita,  
• notas da 1ª á 5ª posición, notas máis agudas nas cordas 1 e 2. 
• ritmos básicos en progresións de acordes abertos tríade na 1ª posición, arpexos de 
acordes abertos,  
• presillas ou medias presillas, acordes con presilla (F, Fm, F7), medias presillas coas 
cordas 1, 2 e 3; 
• exercicios melódicos ou de escala en diferentes tons (C, F, G, Am, D, A), técnica básica 
de ligados,  
• cifrados de acordes e tabulatura. 
 c) Execución á vista dunha peza sinxela incluíndo pasaxes melódicas e progresións de 
acordes, proposta polo tribunal dunha dificultade de acordo ao nivel esixido, así como 
dunha progresión de acordes abertos con patrón rítmico de rasgueo ou arpexados (ou 
combinación de ambos) de acordo tamén ao nivel. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 

pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de linguaxe musical: o exercicio 
constará de varias partes (Lectura, Teoría, Entoación e Ditado) nas que se avaliarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 3º curso de Grao Elemental. Para consultar os 
criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a programación de dita 
materia. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Ver bibliografía recomendada para o 3º Curso de G. E. na Programación Oficial de Guitarra 

Eléctrica. 
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GRAO PROFESIONAL 

 

 CURSO 1º G. P. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Amosar unha correcta posición do corpo e o instrumento na execución musical das 
obras requiridas. 

2. Amosar un dominio técnico acorde co nivel das pezas esixidas e cos obxectivos 
requiridos para a superación do 4º curso do grao elemental, nos seguintes apartados: 
acordes, escalas, afinación, lectura, memoria, presillas, ligados. 

3. Interpretar unha das obras elixidas para a proba de memoria. 

4. Interpretar tres pezas das propostas no repertorio orientativo ou de similar dificultade: 
Execución de 3 temas, de xeito obrigatorio:  

 

 NO PARTICULAR PLACE TO GO, Chuck Berry. 

 I SAW HER STANDING THERE, Lennon-McCartney. 

 CAN’T EXPLAIN, Pete Townsend. 

 

 Nesta proba de interpretación o alumno deberá amosar un dominio suficiente dos seguintes 
apartados técnicos:  

 

• Movementos de puga e contrapuga e control de son na man dereita, 

• Acompañamentos rítmicos: rasgueados, arpexiados e técnica do “palm-mute” 
(apagados), 

• Sistemas de posicións (dixitacións ata a 5ª posición e notas ata o traste XII nas cordas 
1, 2, 5 e 6);  

• Cifrados de acordes maiores, menores e sétima de dominante;  

• Ligados, glissandos (slide), desprazamentos e salto de dedos, tresillos, estiramentos 
(bending), vibrato, mordentes;  

• Patróns transportables de dixitación de escalas maior, menor, pentatónica e 
cromática;  

• Acordes con presilla nas formas de E, Em, E7 e A, Am, A7 e acordes en posición aberta 
maiores, menores e sétima de dominante; acordes de quintas (ou de “potencia”) e 
recoñecemento de oitavas no diapasón. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 
pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de Linguaxe Musical: o exercicio 
constará de varias partes (Lectura, Teoría, Entoación e Ditado) nas que se avaliarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 4º curso de Grao Elemental. Para consultar os 
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criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a programación de dita 
materia. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ver bibliografía recomendada para o 4º Curso de G. E. na Programación Oficial de 
Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 2º G. P. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde 
con este nivel. 

2. Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e 
fraseo adecuados ao seu contido. 

3. Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

4. Describir con posterioridade a unha audición os trazos característicos das obras 
escoitadas. 

5. Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva 
individual. 

6. Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ao mesmo 
tempo que escoita e se adapta ao resto dos instrumentos. 

7. Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha 
obxectividade nas cualificacións: Execución de 3 temas: dous de xeito 
obrigatorio:   

 

 ROUTE 66, Bobby Troup ou JOHNNY B. GOODE, Chuck Berry (escoller un dos dous) 

 RACE WITH THE DEVIL, G. Vincent. 

 HIDEAWAY, Freddie King. 

 

 Na proba de interpretación o alumno deberá amosar o suficiente dominio dos seguintes 
apartados técnicos:  

 

a) Patróns transportables de escalas maiores, menores e pentatónicas maiores e menores, en 
varias tonalidades e posicións no diapasón. 

b) Acordes tríade maiores e menores, sétima de dominante, acordes tríade en tres cordas 
adxacentes. 

c) Lectura á vista de melodías e progresións de acordes tríade e sétima de dominante, abertos 
e con presillas, e tríades en tres cordas adxacentes. 

d) Movementos de puga e contrapuga e control de son na man dereita. 

e) Acompañamentos rítmicos coa man dereita, arpexiados e técnica do “palm-mute” 
(apagados). 

f) Cifrados de acordes maiores, menores e sétima de dominante. 

g) Ligados, glissandos (slide), desprazamentos e salto de dedos, tresillos, estiramentos 
(bending), vibrato, mordentes. 

h) Acordes con presilla nas formas de E, Em, E7 e A, Am, A7 e acordes en posición aberta 
maiores, menores e sétima de dominante; acordes de quintas (ou de “potencia”), tríades en 3 
cordas adxacentes e recoñecemento de oitavas no diapasón. 

i) Realización á vista dunha peza sinxela, proposta polo tribunal, incluíndo pasaxes melódicas 
e acordes (cifrados ou non) dunha dificultade de acordo ao nivel esixido. Amosar 
coñecementos de acordes e cifrados, de acordo ao nivel esixido) e responder ás preguntas 
teóricas que o tribunal poda plantexar no momento da proba sobre estas cuestións. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 
pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de linguaxe musical: o exercicio 
constará de varias partes (Lectura, Teoría, Entoación e Ditado), unha proba de Conxunto 
Instrumental e unha proba de Coro, nas que se avaliarán os contidos que os alumnos teñen 
que superar no 1º curso de Grao Profesional. Para consultar os criterios de avaliación das 
probas de Linguaxe Musical, Conxunto Instrumental e Coro deberán consultar a programación 
de devanditas materias. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ver bibliografía recomendada para o 1º Curso de G. P. na Programación Oficial de 
Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 3º G. P. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde 
con este nivel. 

2. Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e 
fraseo adecuados ao seu contido. 

3. Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

4. Describir con posterioridade a unha audición os trazos característicos das obras 
escoitadas. 

5. Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de apredizaxe progresiva 
individual. 

6. Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ao mesmo 
tempo que escoita e se adapta ao resto dos instrumentos. 

7. Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha 
obxectividade nas cualificacións: Execución de 3 temas: dous de xeito 
obrigatorio:  

 

 GUITAR BOOGIE SHUFFLE, Arthur Smith. 

 WHAM!, Lonnie Mack. 

 PURPLE HAZE, Jimi Hendrix. 

  

 Na proba de interpretación o alumno deberá amosar o suficiente dominio dos seguintes 
apartados técnicos: 

 

a) Patróns transportables de escalas maiores, menores e pentatónicas maiores e menores, en 
varias tonalidades e posicións no diapasón. 

b) Acordes tríade maiores e menores, sétima de dominante, acordes tríade en tres cordas 
adxacentes. 

c) Lectura á vista de melodías e progresións de acordes tríade e sétima de dominante, abertos 
e con presillas, e tríades en tres cordas adxacentes. 

d) Movementos de puga e contrapuga e control de son na man dereita. 

e) Acompañamentos rítmicos coa man dereita, tamén arpexiados e técnica do “palm-mute” 
(apagados). 

f) Cifrados de acordes maiores, menores e sétima de dominante;  

g) Ligados, glissandos (slide), desprazamentos e salto de dedos, tresillos, estiramentos 
(bending), vibrato, mordentes. 

h) Acordes con presilla nas formas de E, Em, E7 e A, Am, A7 e acordes en posición aberta 
maiores, menores e sétima de dominante; acordes de quintas (ou de “potencia”), tríades en 3 
cordas adxacentes e recoñecemento de oitavas no diapasón. 

i) Realización á vista dunha peza sinxela, proposta polo tribunal, incluíndo pasaxes melódicas 
e acordes (cifrados ou non) dunha dificultade de acordo ao nivel esixido. Amosar 
coñecementos de acordes e cifrados, de acordo ao nivel esixido) e responder ás preguntas 
teóricas que o tribunal poda plantexar no momento da proba sobre estas cuestións. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 
pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de linguaxe musical: o exercicio 
constará de varias partes (Lectura, Teoría, Entoación e Ditado), unha proba de Conxunto 
Instrumental e unha proba de Coro, nas que se avaliarán os contidos que os alumnos teñen 
que superar no 1º curso de Grao Profesional. Para consultar os criterios de avaliación das 
probas de Linguaxe Musical, Conxunto Instrumental e Coro deberán consultar a programación 
de devanditas materias. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ver bibliografía recomendada para o 2º Curso de G. P. na Programación Oficial de 
Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 4º G. P. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde 
con este nivel. 

2. Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e 
fraseo adecuados ao seu contido. 

3. Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

4. Describir con posterioridade a unha audición os trazos característicos das obras 
escoitadas. 

5. Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva 
individual. 

6. Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ao mesmo 
tempo que escoita e se adapta ao resto dos instrumentos. 

7. Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha 
obxectividade nas cualificacións: Execución de 3 temas de xeito obrigatorio:  

   

 CHITLINS CON CARNE, Kenny Burrell ou SAN-HO-ZAY, Freddie King (un dos dous). 

 ROCK THIS TOWN, Brian Setzer. 

 BILLIE’S BOUNCE, Charlie Parker. 

 

  Na proba de interpretación o alumno deberá amosar o suficiente dominio dos seguintes 
apartados técnicos: 

 

a) Patróns transportables de escalas maiores, menores e pentatónicas maiores e menores, en 
varias tonalidades e posicións no diapasón. Escalas de Blues. 

b) Acordes tétrade maiores e menores, sétima de dominante, acordes tríade en tres cordas 
adxacentes. 

c) Lectura á vista de melodías e progresións de acordes tríade, tétrade e sétima de dominante, 
abertos e con presillas, e tríades en tres cordas adxacentes. 

d) Movementos de puga e contrapuga e control de son na man dereita. 

e) Acompañamentos rítmicos coa man dereita, tamén arpexados e técnica do “palm-mute” 
(apagados). 

f) Cifrados de acordes de sétima maiores, menores e sétima de dominante;  

g) Ligados, glissandos (slide), desprazamentos e salto de dedos, tresillos, estiramentos 
(bending), vibrato, mordentes. 

h) Acordes con presilla; acordes de sétima maiores, menores e sétima de dominante; acordes 
de quintas (ou de “potencia”), tríades en 3 cordas adxacentes, tétrades maiores, menores e de 
sétima de dominante nas catro primeiras cordas.  

i) Realización á vista dunha peza sinxela, proposta polo tribunal, incluíndo pasaxes melódicas 
e acordes (cifrados ou non) dunha dificultade de acordo ao nivel esixido. Amosar 
coñecementos de acordes e cifrados, de acordo ao nivel esixido) e responder ás preguntas 
teóricas que o tribunal poda plantexar no momento da proba sobre estas cuestións. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 
pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de Harmonía, unha proba de Conxunto 
Instrumental, unha proba de Coro, unha proba de Novas Tecnoloxías e unha proba de 
Piano Complementario, nas que se avaliarán os contidos que os alumnos teñen que superar 
no 3º curso de Grao Profesional. Para consultar os criterios de avaliación das probas de 
Linguaxe Musical, Conxunto Instrumental e Coro deberán consultar a programación de 
devanditas materias. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ver bibliografía recomendada para o 3º Curso de G. P. na Programación Oficial de 
Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 5º G. P.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde 
con este nivel. 

2. Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e 
fraseo adecuados ao seu contido. 

3. Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

4. Describir con posterioridade a unha audición os trazos característicos das obras 
escoitadas. 

5. Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva 
individual. 

6. Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ao mesmo 
tempo que escoita e se adapta ao resto dos instrumentos. 

7. Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha 
obxectividade nas cualificacións. Execución de 3 temas de xeito obrigatorio: 

 

 SATIN DOLL, Duke Ellington. 

 SULTANS OF SWING, Mark Knopfler. 

 ROCK’N’ROLL, Led Zeppelin ou CROSSROADS, Eric Clapton (un dos dous). 

 

  Na proba de interpretación o alumno deberá amosar o suficiente dominio dos seguintes 
apartados técnicos: 

 

a) Patróns transportables de escalas maiores, menores e pentatónicas maiores e menores, en 
varias tonalidades e posicións no diapasón. Modos Jónico e Mixolidio, patróns transportables. 
Escalas de Blues.  

b) Acordes tétrade maiores e menores, sétima de dominante, semidiminuídos e diminuídos; 
acordes tétrade en catro cordas adxacentes. Arpexos tríade e tétrade maiores, menores e 
sétima de dominante. 

c) Lectura á vista de melodías e progresións de acordes tétrade. 

d) Movementos de puga e contrapuga e control de son na man dereita. 

e) Acompañamentos rítmicos diferentes estilos: Pop-Rock, Latino, Bossa Nova, Jazz, etc. 

f) Cifrados de acordes tétrade. 

i) Realización á vista dunha peza sinxela, proposta polo tribunal, incluíndo pasaxes melódicas 
e acordes (cifrados ou non) dunha dificultade de acordo ao nivel esixido. Amosar 
coñecementos de acordes e cifrados, de acordo ao nivel esixido) e responder ás preguntas 
teóricas que o tribunal poda plantexar no momento da proba sobre estas cuestións. 

 

Nota: Para a da proba de acceso ao 5º curso do G.P. é requisito imprescindible a realización do 
exame cunha guitarra eléctrica, así como o uso da puga. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 
pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de Harmonía, unha proba de Conxunto 
Instrumental, unha proba de Coro e unha proba de Piano Complementario, nas que se 
avaliarán os contidos que os alumnos teñen que superar no 3º curso de Grao Profesional. Para 
consultar os criterios de avaliación das probas de Linguaxe Musical, Conxunto Instrumental e 
Coro deberán consultar a programación de devanditas materias. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ver bibliografía recomendada para o 4º Curso de G. P. na Programación Oficial de 
Guitarra Eléctrica. 
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 CURSO 6º G. P. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde 
con este nivel. 

2. Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e 
fraseo adecuados ao seu contido. 

3. Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

4. Describir con posterioridade a unha audición os trazos característicos das obras 
escoitadas. 

5. Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva 
individual. 

6. Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ao mesmo 
tempo que escoita e se adapta ao resto dos instrumentos. 

7. Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha 
obxectividade nas cualificacións: Execución de 3 pezas: 

 

 YARDBIRD SUITE, Tal Farlow. 

 BLUESETTE, Thielemans/Gimbel. 

 THE TROOPER, S. Harris. 

 

 Na proba de interpretación o alumno deberá amosar o suficiente dominio dos seguintes 
apartados técnicos: 

 

a) Patróns transportables dos Modos Jónico, Dórico, Frigio, Lidio, Mixolidio, Eólico e Locrio. 
Escalas de Blues. Escalas Maiores, Menores e os seus modos.  

b) Acordes tétrade maiores e menores, sétima de dominante, semidiminuídos e diminuídos; 
acordes tétrade incluíndo outras tensións como aumentados, 6, 9, 11, 13, etc; acordes tétrade 
en catro cordas adxacentes. Arpexos tétrade. 

c) Lectura á vista de melodías e progresións de acordes tétrade con continuidade harmónica. 
Exercicio de Arpexos en progresión II-V-I. 

d) Acompañamentos rítmicos diferentes estilos: Pop-Rock, Latino, Bossa Nova, Jazz, etc. 

e) Cifrados de acordes tétrade. 

f) Realización á vista dunha peza, proposta polo tribunal, incluíndo pasaxes melódicas e 
acordes (cifrados ou non) dunha dificultade de acordo ao nivel esixido. Amosar coñecementos 
de acordes e cifrados, de acordo ao nivel esixido) e responder ás preguntas teóricas que o 
tribunal poda plantexar no momento da proba sobre estas cuestións. 

 

Nota: Para a da proba de acceso ao 6º curso do G.P. é requisito imprescindible a realización do 
exame cunha guitarra eléctrica, así como o uso da puga. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
O exame constará dunha Proba instrumental: interpretarán TRES obras 

pertencentes á lista de obras adxuntas. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras 
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orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das mesmas. Ademais, os que opten á proba 
deberán facer un exercicio de lectura a primeira vista dunha obra que lles facilitará o tribunal. 
 

O alumno deberá superar tamén unha Proba de Análise, unha proba de Conxunto 
Instrumental, unha proba de Coro, unha proba de Piano Complementario, unha proba 
de Historia da Música, unha proba de Repentización e Acompañamento, nas que se 
avaliarán os contidos que os alumnos teñen que superar no 3º curso de Grao Profesional. Para 
consultar os criterios de avaliación das probas de Linguaxe Musical, Conxunto Instrumental e 
Coro deberán consultar a programación de devanditas materias. 

 
Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 

mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ver Bibliografía recomendada  para o 5º Curso de G. P. na Programación oficial de Guitarra 
Eléctrica. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

GRAO ELEMENTAL 

 

A lista exposta a continuación é aberta e está en expansión, debido ao recente da 
incorporación da Guitarra Eléctrica ás ensinanzas profesionais de Música, sempre pendente 
da incorporación de novas referencias e/ou modificar as existentes. 

 HAL LEONARD GUITAR METHOD, COMPLETE EDITION, Will Schmidt e Greg Koch. Hal 
Leonard Editions. 

 MÉTODO COMPLETO DE GUITARRA ELÉCTRICA, Patricio Galindo. Ed. Guillermo Lluquet. 

 CÁBALAS CON LA GUITARRA, Gabriel Rosales. Fundación Autor - SGAE). 

 INCREDIBLE SCALE FINDER. Hal Leonard Ed. 

 CHORDS AND SCALES FOR GUITAR. Blake Neely e Jeff Schroedl. Colección “Fast Track”, Hal 
Leonard Ed. 

 A MODERN METHOD FOR GUITAR, COMPLETE EDITION. William leavitt. Berklee Press. 

 A MODERN METHOD FOR GUITAR, JAZZ SONGBOOK, VOL.1, Larry Baione. Berklee Press.  

 GUITARRA ELÉCTRICA, TEORÍA BÁSICA APLICADA. Lalo Carnota. Consellería de Educación, 
Xunta de Galicia. 

 GUITAR SONGBOOK 1 e 2. Hal Leonard Ed. 

 PLAY-A-LONG SERIES. Colección de diferentes libros con temas prácticos de diferentes 
artistas e tódolos estilos modernos de guitarra eléctrica: Rock, Pop, Jazz, Country, etc…. 

 BEGGINING ROCK GUITAR FOR KIDS. Hal Leonard. 

 GUITAR FOR KIDS. Hal Leonard. 

 GUITAR SONGBOOK FOR KIDS. Hal Leonard. 

 ALFRED’S KID’S GUITAR COURSE COMPLETE. Manus/ Harnsberger. Alfred Ed. 

 CLASSICAL STUDIES FOR PICK-STYLE GUITAR. Berklee Press. 

 MELODIC RHYTHMS FOR GUITAR. W. Leavitt. Berklee Press. 

 READING STUDIES FOR GUITAR. W. Leavitt. Berklee Press. 

 BLUES A TU ALCANCE. John Ganapes. MD-Hal Leonard Ed. 

 

 En Internet:  

 Programa e arquivos GUITAR PRO. Arquivos dixitais de partituras dos temas 
recomendados para o Grao Elemental. Estes arranxos deben ser sempre 
examinados polo profesor antes da súa aplicación na aula. Pode que moitos destes 
arranxos non sexan axeitados ao nivel esixido en cada curso. 

 

Selección de estudos e obras de conxunto para a súa práctica ao longo dos distintos 
cursos do Grao Elemental, a discreción do profesor. 

 

Así mesmo, son obras perfectamente válidas desde o punto de vista da práctica de 
conxunto no Grao Elemental aquelas pezas do programa do curso que se podan tocar en 
combo ou grupos instrumentais, como son a maioría. 
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GRAO PROFESIONAL 

 

A lista exposta a continuación é aberta e está en expansión, debido ao recente da 
incorporación da Guitarra Eléctrica ás ensinanzas profesionais de Música, sempre pendente 
da incorporación de novas referencias e/ou modificar as existentes. 

 

 LEAVITT, William. A Modern method for guitar (edición en castellano). Vol. 1(Iniciación), 
vol.2 (intermedio), vol. 3 (avanzado) Ed. Berklee Press. 

 LEAVITT, William. Reading Studies for guitar. Berklee Press Publications. 

 LEAVITT, William. Melodic Rhythms for guitar. Ed. Berklee press. 

 LEAVITT, William. Advanced reading studies for guitar. Ed. Berklee press. 

 LEAVITT, William. Classical studies for pick-style guitar. Ed. Berklee Press. 

 METHENY, PAT. Guitar Etudes. Warm up exercises. Ed. Hal Leonard. 

 ROSALES, Gabriel. Cábalas con la guitarra: el secreto del arte de tocar. Ed. SGAE. 

 GANAPES, John. Blues Licks you can use, para guitarra. Ed. Hal Leonard. 

 GANAPES, John. Blues you can use, para guitarra. Ed. Hal Leonard. 

 GANAPES, John. More blues you can use, guitarra. Ed. Hal Leonard 

 GANAPES, John. Jazzin’ the blues: A complete guide to learning the jazz blues guitar. Ed. Hal 
Leonard. 

 RUBIN, Dave. Power Trio Blues Guitar. Ed. Hal Leonard. 

 FARIA, Nelson. The Brazilian Guitar Book. Ed. Sher Music. 

 JOHNSON, Charlton: Swing & Big Band Guitar: Four-To- The-Bar comping in the style of 
Freddie Green. Ed. Hal Leonard 

 SOKOLOW, Fred. Great jazz standards of Duke Ellington for guitar. Ed. Warner 
BROS/Alfred. 

 SOKOLOW, Fred. Great jazz standards anthology for guitar. Ed. Warner BROS/Alfred. 

 SOKOLOW, Fred. Rockabilly Guitar. Hal Leonard. 

 GANTER, Philippe.10 guitar hits pour guitare seule. Ed. I.D. MUSIC 

 MORGEN, Howard. The Gershwin colecction for solo guitar. Ed. Warner BROS. 

 HERRERO, Agustín e outros. Guitar training session, varios volúmenes monográficos de 
diversos estilos en versión de rítmica y solos: Jazz, Blues, Rock, Hard Rock, Funk, 
“unplugged”. 

 BAIONE, Larry. Berklee Practice Method, Guitar. The Berklee Faculty. Berklee Press. 

 BAIONE, Larry. A Modern Method For Guitar, Jazz Songbook. Vol.1. Berklee Press. 

 HOUGTHON, Steve; WARRINGTON, Tom. Alfred. MasterTracks Fusion. (inc. CD). 
Instrument.: guitar. 

 WARRINGTON, Tom. MasterTracks Latin. (inc. CD). Instrument: Guitar 

 AEBERSOLD, Jamey.A new approach to jazz improvisation. Serie de más de 100 
volúmenes en formato de partitura e “play-a- long”. Jamey Aebersold Jazz, Inc. 

 LIPSIUS, Fred. Reading key jazz rhythms, guitar. Advance Music. 

 SNIDERO, Jim. Jazz conception. 21 solo etudes, guitar. Advance Music. 

 SNIDERO, Jim.Easy jazz conception, guitar. Advance Music. 

 OAKES, David: Music reading for guitar. Ed Hal Leonard. 

 METHENY, Pat. Songbook. (FakeBook). Hal Leonard. 

 OAKES, David: Music Reading For Guitar. Ed. Hal Leonard. 

 FORD, Robben: Playin’ The Blues (Italiano, Spagnolo). Ed. Carish. 
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 FORD, Robben: The Blues And Beyond. Ed. Warner Bross. 

 FORD, Robben: Blues For Guitar. Ed. Hal Leonard. 

 FORD, Robben: Rhythm Blues For Guitar. Ed. Hal Leonard. 

 TROVATO, Steve: Basic Blues Guitar. Ed. Hal Leonard. 

 HOWARD, Paul: Inicio Guitarra Rock: El método completo de guitarra. ed.: Music 
Distribución. Nivel Intermedio Guitarra Rock . Ed. Carish. Master Guitarra Rock. 

 STANG, Aarón. Guitar Rock Shop One. Ed. I.M.P. 

 McERLAIN, Jeff. Técnicas De Guitarra Rock. Ed. Music Distribución. 

 JOHANSSON, K.G. Real Rock Book 1. Ed. Warner Chappell Scandinavia 

 JOHANSSON, K. G. Hjortek, Jans. Real Rock book 2. Ed. Warner Chappell Scandinavia. 

 THE EUROPEAN REAL BOOK: the best in contemporany from europe. “C” Version. Ed. 
Sher Music 

 REAL BOOK, THE NEW REAL BOOK, THE LATIN REAL BOOK e outros libros de 
repertorio de música moderna en formato “fake book”. 

 HANSON, Paul. Shred guitar. Contemporary guitar series. Ed. Warner Bros. Publications. 

 FISHER, Jody: The complete jazz guitar method. Mastering chord/melody. Ed. Alfred 
publishing Co. Inc. 

 FISHER, Jody: The complete jazz guitar method. Mastering jazz guitar improvisation. Ed. 
Alfred publishing Co., Inc. 

 DE MAUSE, ALAN. Beginning Jazz Guitar. Amsco Publications. 

 FISHER, Jody: The complete jazz guitar method. Intermediate jazz guitar. Ed. Alfred 
publishing Co., Inc. 

 KELLY, Jim: Guitar workshop. Ed. Berklee Press. 

 KELLY, Jim: More guitar workshop. Ed. Berklee Press. 

 GALINDO, Patricio. Método Completo de Guitarra Eléctrica. Editorial Guillermo LLuquet 
(Valencia). 

 DENYER, Ralph. Guitar Method. Ed. Raíces. 

 KOCH, Greg. Lead Licks. Hal Leonard Ed. 

 KOCH, Greg. Rhythm Riffs. Hal Leonard Ed. 

 NEELY, Blake/SCHROEDL, Jeff. Chords & Scales for Guitar. Hal Leonard Ed. 

 SCHROEDL, Jeff. Jazz Guitar. Hal Leonard Ed. 

 HULS, Mark. Jazz-Rock Fusion. Hal Leonard Ed. 

 CHEDIAK, Almir. Bossa Nova Songbook. Serie de varios volúmenes. Lumiar Editora 
(Brasil). 

 PASS, Joe. Guitar Method. Chappell Music Co./Hal Leonard Ed. 

 HAL LEONARD’S Incredible Scale Finder. Suplemento sobre escalas, guía fácil. Hal 
Leonard Ed. 

 HAL LEONARDS’S Incredible Chord Finder. Suplemento sobre acordes, guía fácil. Hal 
Leonard Ed. 

 CARNOTA, Lalo. Guitarra Eléctrica, Teoría básica aplicada. Xunta de Galicia. 

 AEBERSOLD, Jamey. Learn To Improvise Jazz, Volumen 24 da serie “Play-A-Long” de J. 
Aebersold.  

 AEBERSOLD, Jamey. The II-V7-I Progression, Volumen 3 da serie “Play-A-Long” de J. 
Aebersold. 

 AEBERSOLD, Jamey. Nothin’ But Blues, Volumen 2 da serie “Play-A-Long” de J. Aebersold. 

 AEBERSOLD, Jamey. Como improvisar Jazz y tocar. Volumen 1 da serie Play-a-long. 
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 SOMOZA, Roberto. Manual del músico de Jazz. Dos Acordes. 

 RICKER, Ramon. The Ramon Ricker Improvisation Series: Blues. 

 HAERLE, Dan. The Jazz Language. 

 MOLINA, Antonio. La guitarra del blues. Ediciones APMúsica. 

 MAIRANTS, Ivor. Famous Jazz Guitar Solos. Hal Leonard. 

 ALEXANDER, Joseph. Solos de Jazz Blues para Guitarra. Fundamental Changes. 

 ALEXANDER, Joseph. Cambios Fundamentales en Guitarra Jazz. Fundamental Changes. 

 ALEXANDER, Joseph. Solos en tonos de acorde para guitarra jazz. Fundamental Changes. 

 ALEXANDER, Joseph. Técnica completa para guitarra moderna. Fundamental Changes. 

 ALEXANDER, Joseph. Fuidez en el diapasón. Fundamental Changes. 

 JAZZ GUITAR OMNIBOOK For C Instruments. Hal Leonard. 

 ROCK GUITAR BIBLE. Hal Leonard. 

 HARD ROCK GUITAR BIBLE. Hal Leonard. 

 BLUES GUITAR BIBLE. Hal Leonard. 

 HEAVY METAL GUITAR BIBLE. Fundamental Changes. 

 DJANGO REINHARDT, The Definitive Collection. Hal Leonard. 

 JAZZ GUITAR BIBLE. Hal Leonard. 

 Adrian Ingram’s COOL BLUES & HOT JAZZ GUITAR (Alfred 5208A) 

 Herb Ellis’ JAZZ GUITAR METHOD (Alfred): 

  1. Rhythm Shapes. 

  2. All The Shapes You Are. 

  3. Swing Blues. 

 

Novas Tecnoloxías e Internet:  

 Programa e arquivos GUITAR PRO. Arquivos dixitais de partituras dos temas 
recomendados para o Grao Elemental. Estes arranxos deben ser sempre 
examinados polo profesor antes da súa aplicación na aula. Pode que moitos destes 
arranxos non sexan adecuados ao nivel esixido en cada curso. 

 Programa BAND IN A BOX (acompañamentos, secuenciación, composición). 

 Programa SIBELIUS (editor de partituras). 
 

 Outros libros referidos á relación Corpo-instrumento: 

 AZAGRA RUEDA, Virginia. La Salud del Guitarrista. Guía para estudar sen esforzo, 
previr lesións e mellorar o rendemento. Serie Didáctica, Acordes Concer. 

 

 

 

 


