
Repentización e Acompañamento                       Conservatorio  Reveriano  Soutullo                                             2014-2015 

 1 

 
 

 
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL  
DE MÚSICA 

“REVERIANO SOUTULLO” 
PONTEAREAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO 
DE CORDA PUNTEADA 

 



Repentización e Acompañamento                       Conservatorio  Reveriano  Soutullo                                             2014-2015 

 2 

 

 
 

       ÍNDICE 
 
 
 

1. Introdución 
 

2. Obxectivos 5º Curso 
 

3. Contidos 5º Curso 
 

4. Metodoloxìa 5º Curso 
 

5. Criterios de avaliación 5º Curso 
 

6. Obxectivos 6º Curso 
 

7. Contidos 6º Curso 
 

8. Metodoloxia 6º Curso 
 

9. Criterios de avaliación 6º Curso 
 

10. Criterios mínimos de avaliación 5º e  6º Curso 
 

11. Actividades de recuperación 5º e  6º Curso 
 

12. Reforzos para a recuperación 5º e 6º Curso 
 

13. Criterios de Promoción 5º Curso 
 

14. Acceso ao 6º Curso 
 

      14.1 Criterios de avaliación da proba 
 

15. Materiáis e recursos didàcticos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Repentización e Acompañamento                       Conservatorio  Reveriano  Soutullo                                             2014-2015 

 3 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
O acompañamento é unha materia específica para a especialidade de piano, clave, 

órgano, arpa e guitarra, que se sitúa temporalmente  ó largo do grado profesional. Con esta 

materia preténdese ter un coñecemento da guitarra diferente e á vez complementario do 

que proporciona o estudo do repertorio, propio da clase de instrumento, que relacione 

contidos de armonía, educación auditiva, improvisación, lectura... A importancia desta 

materia reside na necesidade do guitarrista de coñecer os elementos que constrúen a 

música para poder abarcar o repertorio de grandes proporcións e complexidade que este 

instrumento posúe. 

Dende o punto de vista de preparación para o mundo profesional, o guitarrista debe estar 

preparado non só para interpretar o repertorio, senón para a lectura ráída que lle habilite 

como acompañante, o manexo armónico para improvisar.       

 

5º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 

2. OBXECTIVOS PARA O  5º CURSO 

 

O ensino da repentización e acompañamento no grao profesional terá como obxectivo 

contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades seguintes: 

 

a) Recoñecer a estrutura harmónica e o fraseo dunha obra ou fragmento segundo se toca 

á primeira vista ou despois dunha lectura rápida sen instrumento. 

b) Coñecer, como esquemas de pensamento, os elementos e procedementos harmónicos 

e fraseolóxicos básicos do sistema tonal. 

c) Improvisar unidades formais a partir dun esquema harmónico dado, así como o 

acompañamento a unha melodía a partir ou non dun baixo cifrado. 

d) Coñecer a disposición formal de obras de factura clara, analizando as súas seccións, 

puntos de tensión, etc., para determinar os aspectos esenciais e posibilitar a lectura á 

primeira vista. 
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e) Demostrar os reflexos necesarios para resolver, no momento, as posibles 

eventualidades que poidan xurdir na interpretación. 

f) Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a 

imaxinación musical. 

g) Empregar a lectura á vista e a transposición como desenvolvemento formativo de 

capacidades e reflexos. 

h) Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado. 

 

3.  CONTIDOS PARA O 5º CURSO 

 

Improvisación. 

-Exercicios cunha harmonía única e con variantes rítmicas de progresiva dificultade. 

-Estruturas harmónicas básicas elaborando frases, breves fragmentos e pequenas pezas. 

-Estruturas rítmicas básicas: descrición da estrutura rítmica e realización de estruturas 

rítmicas de acompañamento e de solista. 

-Análise de frases-modelo de diferentes tipos. 

-Subdivisión interna da frase. 

-Proceso pregunta-resposta de acordo coas estruturas harmónicas. 

 

Repentización. 

-A lectura á primeira vista e a súa aplicación práctica. 

-Introdución á lectura harmónica. 

-Análise harmónico-formal, melódico-rítmica aplicada á repentización. 

-Memorización da estrutura harmónica previa á lectura de fragmentos curtos. 

-Lectura harmónica de partituras do ámbito tonal. 

-Interpretación dos elementos substanciais derivados da análise. 

-Repentización de partituras de diferentes estilos e épocas. 

-Repentización de tablaturas de diferentes estilos e épocas 

-Repentización con carácter de acompañante ou non. 

 

Baixo cifrado. 

-Aproximación ao cifrado harmónico. 
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-Utilización e significado dos cifrados correspondentes a tríades e sétimas na harmonía 

tonal. 

-Desenvolvemento improvisado de estruturas harmónicas. 

-Introdución ao cifrado americano. 

-Utilización e significado dos cifrados básicos máis habituais na música lixeira. 

-Realización de cancións de repertorio con ritmos variados e harmonías sinxelas. 

 

4.  METODOLOXÍA PARA O 5º CURSO 

 

Mediante o traballo das distintas partes desta materia, preténdese que o alumno domine e 

entenda o seu intrumento e que lle permita poder expresarse musicalmente na sua 

totalidade no nivel deste curso. Para ello nos serviremos de distintas piezas de musica que 

creen conflictos progresivamente mayores para que o alumno poda resolvelos con total 

autonomía ao finalizar o curso.  Repartiráse o traballo ao longo do mesmo según o traballo 

realizado polo alumno e o seu desenvolvemento das capacidades auditivas. 

 

Faráse especial fincapié na lectura a primeira vista, tanto de notación solfística como nas 

distintas tablaturas, xa que un dos apartados mais importantes desta materia para o 

alumno de guitarra. 

Realizaránse ejercicios de improvisación nas distintas tonalidades propostas polo profesor 

a cada alumno, así como diversos ejercicios escritos e diferentes propostas da parte da 

materia de acompañamento. 

 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA O 5º CURSO 

 

1) Chegar a través da análise á estrutura harmónica interna dun fragmento de partitura- 

Mediante este criterio poderase avaliar a capacidade do alumnado para utilizar a análise 

como medio para achar a estrutura harmónica subxacente nun fragmento de música e 

determinar os diferentes tratamentos a que esta foi sometida polo compositor para a 

realización da obra. 
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2) Realización práctica de estruturas de catro ou oito compases, semicadencial ou de 

cadencia perfecta.- Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para realizar de forma  

instrumental esquemas harmónicos cadenciais de duración breve empregando acordes en 

estado fundamental e partindo, como modelo de traballo, da análise de fragmentos 

tomados de partituras dos períodos clásico e romántico, nos cales os devanditos 

esquemas eran paradigmáticos. 

 

3) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases empregando 

inversións dos acordes básicos.-Mediante este criterio poderase avaliar a capacidade do 

alumnado para realizar de forma instrumental, a partir da análise de fragmentos tomados 

de partituras dos períodos clásico e romántico, esquemas harmónicos en que se poida 

apreciar a súa progresiva asimilación das posibilidades expresivas das distintas inversións 

dos acordes empregados. 

 

4) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, empregando 

inversións dos acordes básicos, utilizando diferentes formulacións rítmicas.-A finalidade 

deste criterio é avaliar a habilidade do alumnado para desenvolver, a través de diferentes 

realizacións rítmicas, esquemas harmónicos nos cales se empreguen inversións dos 

acordes básicos, así como avaliar o grao de mecanización da súa comprensión teórica e 

práctica. 

 

5) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases introducindo 

apoios e retardos.- Con este criterio preténdese avaliar a capacida  de do alumnado para 

enriquecer a realización dos diferentes esquemas harmónicos por medio da introdución de 

apoios e retardos, dado o seu alto contido harmónico. 

 

6) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases introducindo 

apoios e retardos, utilizando diferentes formulacións rítmicas.-Con este criterio poderase 

avaliar a habilidade do alumnado para desenvolver, a través de diferentes realizacións 

rítmicas, esquemas harmónicos nos cales se introduzan apoios e retardos que modifiquen, 

enriquecéndoa, a estrutura básica, dado o seu alto significado harmónico, así como avaliar 

o grao de mecanización da súa comprensión teórica e práctica. 
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7) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, introducindo 

dominantes secundarias ou de paso.-Mediante este criterio poderá avaliarse a capacidade 

do alumnado para realizar estruturas harmónicas evolucionadas, por medio da introdución 

de dominantes secundarias ou de paso que enriquezan e amplíen o seu campo tonal. 

 

8) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, introducindo 

dominantes secundarias ou de paso, e utilizando diferentes formulacións rítmicas.-

Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para desenvolver, a 

través de diferentes realizacións rítmicas, esquemas harmónicos dunha proposta tonal 

enriquecida mediante a introdución de dominantes secundarias ou de paso, así como 

avaliar o grao de mecanización da súa comprensión teórica e práctica. 

 

9) Superposición, a unha estrutura harmónica de catro ou oito compases, dunha estrutura 

melódica de acordo cos principios xerais de pregunta-resposta.-Este criterio pretende 

avaliar a capacidade do alumnado para crear, a partir de esquemas harmónicos dados, 

diferentes estruturas melódicas consecuentes a estes, así como a súa habilidade para    

organizar de forma lóxica o fraseo resultante, a través do emprego de elementos e 

procedementos que se poidan organizar en forma de preguntaresposta. 

 

10) Realización no instrumento dunha estrutura harmónica de oito compases, previamente 

escrita, nunha tonalidade concreta.-Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para 

interpretar unha estrutura harmónica previamente composta e escrita por el mesmo, así 

como avaliar o grao de adquisición dunha técnica básica, tanto escrita como práctica. 

 

11) Lectura harmónica dun fragmento sinxelo de partitura.-Mediante este criterio poderanse 

avaliar os coñecementos analíticos do alumnado no referente á identificación das 

estruturas harmónicas básicas, mediante un exercicio de lectura baseado principalmente 

na eliminación de todo o que non sexa esencial desde o punto de vista das devanditas 

estruturas. 

 

12) Repentización dunha partitura participando dentro dun grupo de instrumentos como 

música de cámara ou acompañante.-Trátase de avaliar o grao de desenvolvemento dos  
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reflexos e demais calidades que son estimuladas no alumnado a través da lectura 

improvisada formando parte dun grupo de instrumentistas. 

 

13) Realización, cun ritmo básico, dos acordes sinalados na partitura dunha canción de 

música lixeira elixida previamente, na cal só aparezan a melodía e o cifrado americano.-

Mediante este criterio de avaliación trátase de avaliar o grao de desenvolvemento no 

alumnado da capacidade para dar forma instrumental a través da descodificación do 

cifrado da súa harmonización, segundo sistema americano, así como o coñecemento deste 

e a soltura no seu manexo. 

 

14) Realización, cun ritmo básico e incluíndo a melodía, dos acordes sinalados na partitura 

dunha canción de música lixeira elixida previamente, na cal só aparezan a melodía e o 

cifrado americano.-Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado non 

só na elaboración dun acompañamento a partir da descodificación dun cifrado de tipo 

americano, senón tamén de executar a melodía de forma simultánea. 

 

15) Lectura da tablatura francesa, italiana e española para os distintos instrumentos 

antigos afines á guitarra (Laúd renacentista e barroco, guitarra rencantista e barroca, 

vihuela). –Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumno de manexar as 

diferentes notación cas que pode atoparse no seu repertorio solístico. 

 

Faltas de asistencia/ perda do dereito a avaliación contínua 

Faltas xustificadas: 3 por trimestre/total curso 9. 

Faltas sen xustificar: 2 por trimestre/total curso 6. 
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6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 

6. OBXECTIVOS PARA O 6º CURSO 

 

O ensino da repentización e acompañamento no grao profesional terá como obxectivo 

contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades seguintes: 

 

a) Recoñecer a estrutura harmónica e o fraseo dunha obra ou fragmento segundo se toca 

á primeira vista ou despois dunha lectura rápida sen instrumento. 

b) Coñecer, como esquemas de pensamento, os elementos e procedementos harmónicos 

e fraseolóxicos básicos do sistema tonal. 

c) Improvisar unidades formais a partir dun esquema harmónico dado, así como o 

acompañamento a unha melodía a partir ou non dun baixo cifrado. 

d) Coñecer a disposición formal de obras de factura clara, analizando as súas seccións, 

puntos de tensión, etc., para determinar os aspectos esenciais e posibilitar a lectura á 

primeira vista. 

e) Demostrar os reflexos necesarios para resolver, no momento, as posibles 

eventualidades que poidan xurdir na interpretación. 

f) Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a 

imaxinación musical. 

g) Empregar a lectura á vista e a transposición como desenvolvemento formativo de 

capacidades e reflexos. 

h) Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado. 

 

7. CONTIDOS PARA O 6º CURSO 

Improvisación. 

-Exercicios cunha harmonía única e con variantes rítmicas de progresiva dificultade. 

-Estruturas harmónicas básicas elaborando frases, breves fragmentos e pequenas pezas. 

-Estruturas rítmicas básicas: descrición da estrutura rítmica e realización de estruturas 

rítmicas de acompañamento e de solista. 

-Análise de frases-modelo de diferentes tipos. 

-Subdivisión interna da frase. 
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-Proceso pregunta-resposta de acordo coas estruturas harmónicas. 

 

Repentización. 

-A lectura á primeira vista e a súa aplicación práctica. 

-Introdución á lectura harmónica. 

-Análise harmónico-formal, melódico-rítmica aplicada á repentización. 

-Memorización da estrutura harmónica previa á lectura de fragmentos curtos. 

-Lectura harmónica de partituras do ámbito tonal. 

-Interpretación dos elementos substanciais derivados da análise. 

-Repentización de partituras de diferentes estilos e épocas. 

-Repentización de tablaturas de diferentes estilos e épocas 

-Repentización con carácter de acompañante ou non. 

 

Baixo cifrado. 

-Aproximación ao cifrado harmónico. 

-Utilización e significado dos cifrados correspondentes a tríades e sétimas na harmonía 

tonal. 

-Desenvolvemento improvisado de estruturas harmónicas. 

-Introdución ao cifrado americano. 

-Utilización e significado dos cifrados básicos máis habituais na música lixeira. 

-Realización de cancións de repertorio con ritmos variados e harmonías sinxelas. 

 

8. METODOLOXÍA PARA O 6º CURSO 

 

Mediante o traballo das distintas partes desta materia, preténdese que o alumno domine e 

entenda o seu intrumento e que lle permita poder expresarse musicalmente na sua 

totalidade no nivel deste curso. Para ello nos serviremos de distintas piezas de musica que 

creen conflictos progresivamente mayores para que o alumno poda resolvelos con total 

autonomía ao finalizar o curso.  Repartiráse o traballo ao longo do mesmo según o traballo 

realizado polo alumno e o seu desenvolvemento das capacidades auditivas. 
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Faráse especial fincapié na lectura a primeira vista, tanto de notación solfística como nas 

distintas tablaturas, xa que un dos apartados mais importantes desta materia para o 

alumno de guitarra. 

Realizaránse ejercicios de improvisación nas distintas tonalidades propostas polo profesor 

a cada alumno, así como diversos ejercicios escritos e diferentes propostas da parte da 

materia de acompañamento. 

 

 

9. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA O 6º CURSO 

 

1) Chegar a través da análise á estrutura harmónica interna dun fragmento de partitura- 

Mediante este criterio poderase avaliar a capacidade do alumnado para utilizar a análise 

como medio para achar a estrutura harmónica subxacente nun fragmento de música e 

determinar os diferentes tratamentos a que esta foi sometida polo compositor para a 

realización da obra. 

 

2) Realización práctica de estruturas de catro ou oito compases, semicadencial ou de 

cadencia perfecta.- Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para realizar de forma 

instrumental esquemas harmónicos cadenciais de duración breve empregando acordes en 

estado fundamental e partindo, como modelo de traballo, da análise de fragmentos 

tomados de partituras dos períodos clásico e romántico, nos cales os devanditos 

esquemas eran paradigmáticos. 

 

3) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases empregando 

inversións dos acordes básicos.-Mediante este criterio poderase avaliar a capacidade do 

alumnado para realizar de forma instrumental, a partir da análise de fragmentos tomados 

de partituras dos períodos clásico e romántico, esquemas harmónicos en que se poida 

apreciar a súa progresiva asimilación das posibilidades expresivas das distintas inversións 

dos acordes empregados. 

 

4) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, empregando 

inversións dos acordes básicos, utilizando diferentes formulacións rítmicas.-A finalidade 
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deste criterio é avaliar a habilidade do alumnado para desenvolver, a través de diferentes 

realizacións rítmicas, esquemas harmónicos nos cales se empreguen inversións dos 

acordes básicos, así como avaliar o grao de mecanización da súa comprensión teórica e 

práctica. 

 

5) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases introducindo 

apoios e retardos.- Con este criterio preténdese avaliar a capacida  de do alumnado para 

enriquecer a realización dos diferentes esquemas harmónicos por medio da introdución de 

apoios e retardos, dado o seu alto contido harmónico. 

 

6) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases introducindo 

apoios e retardos, utilizando diferentes formulacións rítmicas.-Con este criterio poderase 

avaliar a habilidade do alumnado para desenvolver, a través de diferentes realizacións 

rítmicas, esquemas harmónicos nos cales se introduzan apoios e retardos que modifiquen, 

enriquecéndoa, a estrutura básica, dado o seu alto significado harmónico, así como avaliar 

o grao de mecanización da súa comprensión teórica e práctica. 

 

7) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, introducindo 

dominantes secundarias ou de paso.-Mediante este criterio poderá avaliarse a capacidade 

do alumnado para realizar estruturas harmónicas evolucionadas, por medio da introdución 

de dominantes secundarias ou de paso que enriquezan e amplíen o seu campo tonal. 

 

8) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, introducindo 

dominantes secundarias ou de paso, e utilizando diferentes formulacións rítmicas.-

Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para desenvolver, a 

través de diferentes realizacións rítmicas, esquemas harmónicos dunha proposta tonal 

enriquecida mediante a introdución de dominantes secundarias ou de paso, así como 

avaliar o grao de mecanización da súa comprensión teórica e práctica. 

 

9) Superposición, a unha estrutura harmónica de catro ou oito compases, dunha estrutura 

melódica de acordo cos principios xerais de pregunta-resposta.-Este criterio pretende 

avaliar a capacidade do alumnado para crear, a partir de esquemas harmónicos dados, 

diferentes estruturas melódicas consecuentes a estes, así como a súa habilidade para 
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organizar de forma lóxica o fraseo resultante, a través do emprego de elementos e 

procedementos que se poidan organizar en forma de preguntaresposta. 

 

10) Realización no instrumento dunha estrutura harmónica de oito compases, previamente 

escrita, nunha tonalidade concreta.-Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para 

interpretar unha estrutura harmónica previamente composta e escrita por el mesmo, así 

como avaliar o grao de adquisición dunha técnica básica, tanto escrita como práctica. 

 

11) Lectura harmónica dun fragmento sinxelo de partitura.-Mediante este criterio poderanse 

avaliar os coñecementos analíticos do alumnado no referente á identificación das 

estruturas harmónicas básicas, mediante un exercicio de lectura baseado principalmente 

na eliminación de todo o que non sexa esencial desde o punto de vista das devanditas 

estruturas. 

 

12) Repentización dunha partitura participando dentro dun grupo de instrumentos como 

música de cámara ou acompañante.-Trátase de avaliar o grao de desenvolvemento dos 

reflexos e demais calidades que son estimuladas no alumnado a través da lectura 

improvisada formando parte dun grupo de instrumentistas. 

 

13) Realización, cun ritmo básico, dos acordes sinalados na partitura dunha canción de 

música lixeira elixida previamente, na cal só aparezan a melodía e o cifrado americano.-

Mediante este criterio de avaliación trátase de avaliar o grao de desenvolvemento no 

alumnado da capacidade para dar forma instrumental a través da descodificación do 

cifrado da súa harmonización, segundo sistema americano, así como o coñecemento deste 

e a soltura no seu manexo. 

 

14) Realización, cun ritmo básico e incluíndo a melodía, dos acordes sinalados na partitura 

dunha canción de música lixeira elixida previamente, na cal só aparezan a melodía e o 

cifrado americano.-Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado non 

só na elaboración dun acompañamento a partir da descodificación dun cifrado de tipo 

americano, senón tamén de executar a melodía de forma simultánea. 
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15) Lectura da tablatura francesa, italiana e española para os distintos instrumentos 

antigos afines á guitarra (Laúd renacentista e barroco, guitarra rencantista e barroca, 

vihuela). –Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumno de manexar as 

diferentes notación cas que pode atoparse no seu repertorio solístico. 

 

Faltas de asistencia/ perda do dereito a avaliación contínua 

Faltas xustificadas: 3 por trimestre/total curso 9. 

Faltas sen xustificar: 2 por trimestre/total curso 6. 

 

 

10. CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN  5º E 6º  

 

1. Seguridade global dentro dun tempo adecuado e ben mantido 

 2. Traballo técnico adecuado. 

 3. Calidade, flexibilidade e proxección do son aceptables. 

 5. Carencia total de traballo individual 

 6. Graves dificultades coa lectura e interpretación das notas  e do ritmo 

 7. Acusada falta do control do son. 

 8. Falta de fraseos, dinámicas e articulacións 

9. Actitude negativa e falta de interese na matéria. 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 5º e 6º 

 

Tendo en conta a asimilación na propia lexislación da avaliación continua como criterio de 

recuperación, entendéndose por isto a superación progresiva de contidos previos non 

superados ao longo de todo o ano, as actividades de recuperación citadas neste apartado 

aludirán ao suposto de o/ alumno/a ter chegado ao fin do curso académico coa materia non 

aprobada. Esencialmente estas actividades aparecerán reflectidas no informe de 

recuperación. Este informe consiste nun documento redactado polo profesor da materia 

onde se recollen obxectivos non acadados e criterios de avaliación coas actividades a 

realizar polo/a discente para a superación da disciplina na convocatoria de setembro.  
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12. REFORZOS PARA A RECUPERACIÓN 5º e 6º 

 

O profesor poderá planificar no horario de titorias as actividades de reforzo pertinentes 

para que o/a alumno/a poida, de xeito satisfactorio, superar os problemas acontecidos 

durante o curso académico. 

 

13. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 5º 

 

Segundo o establecido na lexislación vixente o/a alumno/a poderá promocionar ao curso 

inmediatamente superior, unha vez acreditado o dominio das distintas materias que 

conforman o currículo do curso no que figura matriculado, previa solicitude e aprobación 

por parte dos docentes das materias aludidas e posterior ratificación por parte do consello 

escolar. 

 

14. ACCESO AO 6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

       REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO  (Proba complementaria) 

 

Esta proba consistirá no seguinte: 

 

A) O aspirante deberá realizar unha lectura a primeira vista dunha obra proposta polo 

tribunal.   

 

B) O aspirante deberá transportar  un fragmento proposto polo tribunal a unha distancia de 

2º maior ou menor, ascendente ou descendente.  

 

C) O aspirante deberá interpretar un baixo cifrado proposto polo tribunal no que poderá 

atopar todos os acordes maiores e menores e as súas inversións. 

   

D) O aspirante deberá realizar unha improvisación proposta polo tribunal en modo maior 

ou menor cunha estructura harmónica dada na que poderá atopar todos os graos da 

escala. 
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Esta proba cualificarase de cero a dez puntos, sendo precisa unha cualificación mínima de 

cinco puntos para superala. 

Unha vez obtidos os resultados das probas doutras materias que o aspirante deba realizar, 

a proba complementaria suporá no seu conxunto un total do 30 % da nota final. 

 

 

14.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROBA 

 

1. Ter unha lectura a primeira vista solvente. 

2. Realizar un acompañamento de oito compases sobre un esquema melódico-armónico 

dado. 

3. Transportar a distancias de segunda ascendentes ou descendentes de pequenos 

fragmentos   musicais con alteracións accidentais. 

4. Amosar creatividade e soltura a hora de facer unha improvisación. 

 

15. MATERIAIS E RECURSOS DIDÀCTICOS 

 

- The Guitaristi´s Scale Book (Peter Vogl) 

- Picture Chord Encyclopedia (Hal.Leonard) 

- The Complete Method For Classic Guitar (Mel Bay) 

- A Modern Method For Guitar (Willian Leavit) 

 


