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INTRODUCCIÓN 
 
 A disciplina de análise ocuparase de analizar todo tipo de música seguindo un 

desenvolvo histórico, comenzando no canto gregoriano e rematando, ou final do 2º curso, 

na másica do siglo XX, completando así unha perspectiva histórica global. Ademais 

afondarase nas formas prinicipais do sistema tonal funcional que, por falta de tempo, non 

poidan ser tratados nos cursos de harmonía . 

 

 Desta maneira os alumnos que rematen o grao profesional terán un coñecemento 

exhaustivo da armonía tonal funcional, ademais dun coñecemento analítico doutras 

épocas, isto é unha cultura musical ampla. 

 

 A disciplina de análise está pensada para aqueles alumnos que desexen orientá as 

sua carreira fundamentalmente cara á interpretación ou musicoloxía. 

 

Pretende suministrar non só un coñecemento teórico dos principias elementos e 

procedementos compositivos (harmonía, contrapunto) senón tamén dunha serie de 

factores de tipo histórico indisociables do feito musical como fenómeno cultural, asi como 

de tipo psicoperceptivo, ademais de proporcionar unha serie de ferramentas metodolóxicas 

que permitan afronta- o análise dende todos aqueis puntos de vista que poidan ser 

relevantes. 

 

 Utilizaranse criterios lingüísticos, asi como os de sincronía e diacronía, quizais os 

que mais se adaptan ao análise musical. A valoración de toda obra musical debe realizarse 

tendo en  conta que esta pertence a un estilo ou cando menos a un autor e a unha época 

que so adquire a sua exacta dimensión cando son comprendidos como amplos 

movementos sincrónicos relacionados intimamente cos estilos ou épocas anteriores e 

posteriores, formando asi unha pequena porcion do amplio todo que é, en resumidas 

contas, a Historia dá Música. 
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OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

 

 Para que os procesos de ensinanza-aprendizaxe teñan sentido e sexan 

verdaderamente significativos é necesario que estes se ordenen en base a uns obxectivos 

claros, predeterminados e coñecidos por tódolas partes implicadas. 

Os obxectivos da ensinanza do análise no grao profesional serán os seguintes: 

 

a- Coñece-los principias elementos e procedementos compositivos das 

distintas épocas e autores, dende o Canto Gregoriano ata a actualidade. 

Para elo proporcionarase ó alumno unha información teórica sobre as 

principias técnicas compositivas de cada época, asi como sobre as 

principias ideas e estéticas de cada período. Esta información precederá, 

necesariamente, ó analise das obras. Se fará unha especial hincapié nos 

estilos da práctica tonal: Barroco, Clasicismo e Romanticismo. 

b- Analizar obras dende diferentes puntos de vista  que permitan avanzar 

na sua comprensión. Amosarase o alumno como o análise pódese realizar 

fixando a atención en diferentes parámetros, ou sobre o mesmo pero con 

distinta atención, obtendo así unha visión global da obra, 

macroestructuras e microestructuras, proporcións, tonalidade, harmonía 

(cadencias, acordes e procedementos modulatorios), temática e motívica, 

textura, ritmo, dinámica, agónica, tímbrica, articulacións etc. 

c- Comprende-la interrelación  dos procedementos compositivos das 

distintas épocas coas estructuras formais que deles derivanse. Tenderase 

relacionar sempre estructura pequena (progresions de acordes, series, 

etc) coa estructura grande da obra, permitindo asi unha comprensión 

global. Para elo o alumno realizará sempre que sexa posible un esquema 

xeral da obra analizada, na que se detalle a súa estructura. 

d- Escoltar internamente as obras analizadas. Para elo realizaranse análise 

sen audición, de forma que o alumno deberá imagina-lo son da obra. Isto 

é importante, xa que non sempre disponemos dunha gravación da peza 

que debemos analizar. 
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e- Tocar esquemáticamente nun instrumento polifónico  as fórmulas 

harmónicas mais características das obras analizadas. 

CONTIDOS 
Estudio dos principias elementos e procedementos compositivos (harmonía, contrapunto 

etc) a partir de obras de diferentes épocas e autores, dende o canto plano á actualidade 

(incluindo referencias á música occidental) e dende distintos puntos de vista analíticos. 

Tamén se estudiarán os feitos históricos e psicoperceptivos indisociables do fenómeno 

musical. Práctica auditiva e instrumental dos elementos e procedementos aprendidos que 

conduzca á sua interiorización. 

 

Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliaciones 

Os contidos de tipo conceptual a desenvolver durantes estes dous cursos son: 

 

Contidos 5º curso 

 

Primeira Avaliación 

Evolución das formas musicais do barroco 

 

Unidade 1:  a música durante o barroco. Principais agrupacións instrumentais 

 

 Unidade 2:  formas musicais do barroco 

 

Unidade 3: análise das diferentes formas musicais do barroco. Analise formal, harmónico, 

melódico 

Segunda avaliación 

As técnicas compositivas  Barroco 

 

Unidade 4: o contrapunto 

 

Unidade 5: formas vocais do barroco 

 

Unidade 6:  análise das principais formas vocais do barroco 
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Unidade 8: Música vocal e música instrumental no barroco 

 

Terceira Avaliación 

O final do barroco e o preclasicismo 

 

Unidade 9: o final do barroco, cambios harmónicos 

 

Unidade 10: o final do barroco, cambios estilísticos 

 

Unidade 11:  o preclasicismo 

 

Unidade 12: Música instrumental do preclasicismo 

 

Unidade 13: formas musicais do preclasicismo 

 

CONTIDOS 6º CURSO 

 

Primeira Avaliación 

do clasicismo o romanticismo 

 

Unidade 1: O clasicismo. Claridade do sistema tonal funcional. Formas pricipais. 

 

Unidade 2: Evolucion da composición no Romanticismo. Novedades armónicas. Extensión 

das formas clásicas. Aparición do neo-modalismo e debilidade e debilidade do sistema 

tonal. Musica cromatica. 

 

Unidade 3: Finais do XIX. Neomodalismo: diversas opciones do sistema tonal funcional. 

 

Segunda Avaliación 

Primeira mitade do XX e periodo de entreguerras. 

Unidade 4: Primeiros anos do XX. Impresionismo e atonalismo. A obra de Debussy e a 

segunda Escola de Viena. Primeiras vanguardias. Primitivismo, Futurismo, Atonalismo etc. 
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Unidade 5: Periodo de entreguerras. Dodecafonismo e neoclasicismo. Principias 

utilizacións da serie. A volta aos valores clásicos. 

 

 

Terceira Avaliación 

Evolucion da composición musical na segunda mitade do XX 

 

Unidade 6: Periodo de posguerra. A gran revolución. Un novo concepto da musica. 

Serialismo integral. 

 

Unidade 7: Musica textural. O xesto grande. 

 

Unidade 8:  Compositores independientes. Influencias de outras cultura. Minimalismo, 

citación, neotonalismo. 

 

Unidade 9:  A composición musical hoxe 

 

 

CONTIDOS MINIMOS ESIXIBLES 

 Coñecemento básico dos principias e dos mais básicos elementos e procedementos 

compositivos das épocas e dos autores, desde o canto gregoriano ata o barroco. 

 Coñecemento  a través da análise das componentes da linguaxe musical 

(macroestructuras e microestructuras, proporcións, tonalidade, harmonía) 

 Coñecemento da cadencias, acordes e procedementos modulatorios- temática e 

motívica, textura, ritmo, dinámica, agóxica, tímbrica, articulación etc) a partir de 

obras de diversas épocas e autores, dos estilos da práctica tonal: Barroco, 

Clasicismo e Romanticismo. 

 Práctica auditiva e instrumental dos acordes e das fórmulas harmónicas máis 

características das épocas da práctica tonal, que conduzca á sua interiorización. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Basearase no aprendizaxe por descubrimento en situacións que fomenten a creatividade e 

autonomía dos alumnos. Os aprendizaje é un proceso persoal de cada alumno que o 

profesor non pode impoñer nin sustituir, só estimular e facilitar de acordo ó interese do 

alumno. 

 

A metodoloxía basearase nos seguintes principios metodolóxicos:  

 1. A formación personalizada 

2. A participación e colaboración dos pais ou titores 

3. A efectiva igualdade de dereito entre os sexos 

4. O desenvolvo das capacidades creativas e do espiritu crítico 

5. O fomento dos hábitos de comportamento democrático 

6. A autonomía pedagógica 

7. A atención psicopedagógica e a orientación educativa e profesional 

8. A metodoloxía activa 

9. A relación co entorno social, económico e cultural 

 

 Haberá que prestar especial atención o aspecto colectivo da clase de analise, 

aproveitandoo para desenvolver a motivación e o interese do alumno. O ser un grupo 

grande será o profesor o que ostente o papel de lider, pero tentarase conseguir unha 

variedade de traballos que abrangan dende o individual o colectivo pasando polos 

pequenos grupos. Tentarase evita-la polarización clasica de funcions, deixando os alumnos 

o desenvolvo dun papel activo. O modelo docente deberá se dinámico e integrador, 

compartindo a responsabilidade, estimulando o diálogo e a participación ordenada dso 

alumnos, facilitando o aprendizaje por descubrimento integrando as suxestións dos 

alumnos e adaptándose mellor ás suas necesidades. 

 

  O ambiente de traballo e tamén importante. Se tentará adapta-la clase ás 

características propias e sempre cambiantes de cada grupo de alumnos. O profesor deberá 

establecer na clase unha autoridade clara, pero as suas correccións deberán ser sempre 

constructivas e sen xestos nin comentarios despectivos que poidan ofender. O profesor 

interesarase igualmente por todos e cada un dos alumnos, evitando os diálogos 
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excesivamente personalizados. Os problemas específicos trataranse aparte no tempo de 

tutoría. 

 Para que os alumnos estean verdadeiramente motivados deberán coñecer 

exactamente os obxectivos e plano de cada actividade e ser estimulados nos seus centros 

de interese comprendendo a funcionalidade do que aprenden. Neste sentido, e dado o 

carácter eminentemente teórico que esta materia tivo dende antigo, será importante, dentro 

do posible, realizar todo tipo de actividades que permitan comprender ó alumno que se 

trata dunha materia viva, importante para a sua formación musical. Ademais a avaliación 

deberá ser continua, formadora e orientadora e estimularase a motivación baseada na 

autoestima e os reforzos positivos. 

 Poderanse utilizar tecnica de grupo orientadas a fomenta-lo traballo e a reflexión en 

grupo. 

 As actividades de ensinanza serán de diferentes tipos segundo o grupo e os 

contados, conceptos, procedementos e actitudes que se queiran desenvolver. Para ensinar 

conceptos farase uso das actividades expositivas. Tamen se poden organizar discusions 

ou debates, as cales requerirán unha preparación previa individual ou por equipos e un 

protocolo de funcionamento claro. O moderador será o profesor ou o alumno. O analise de 

partituras tamen se fará de forma colectiva altenandoa co traballo individual. 

 

AVALIACIÓN 

 

A avaliación do alumno será CONTINUA e integradora polo que é REQUISITO 

INDISPENSABLE para supera-la materia a ASISTENCIA REGULAR ás clases e ás 

actividades programadas que pudieran desenrolarse o longo do curso. 

 

1-Criterios de avaliación 

 identificar mediante o analise os elementos morfológicos das distintas épocas do 

linguaxe musical occidental 

 identificar mediante o analise de obras das distintas épocas da musica occidental 

os elementos procedementos que configuras a forma a pequena escala 

 identificar mediante o analise de obras das distintas epocas da musica occidental 

os elementos procedementos e niveis  estructurais que configuran a forma  gran 

escala. 
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 identificar auditivamente os elementos e procedementos que configuran a forma 

a pequena escala 

 identificar auditivamente os elementos e procedemento que configuran a forma a 

gran escala. 

 

Todos estos criterios están relacionados cunha serie de coñecementos teoricos sobre as 

distintas técnicas compositivas de cada periodio historico que habera que coñecer e sobre 

as cales o alumno pode ser interrogado 

2- Probas especificas 

Realización: para a proba reservarase un dia lectivo, no horario normal de clase (se fora 

necesario ampliarase o tempo). 

Contidos: 

Poderán estar constituidos por un ou mais dos seguintes ejercicios. 

 

 analise escrito: realización dunha analise dunha peza ou fragmento seguindo o 

esquema aprendido en clase 

 analise auditivo: os alumnos realizarán un análise auditivo seguindo este mesmo 

esquema 

 preguntas teóricas ou teóricas-prácticas sobre os contados nun formato ben tipo test 

ou de desposta curta 

 

Recuperación da asignatura en Setembro 

No mes de setembro realizarase unha proba extraordinaria de recuperación para os 

alumnos que non superaran a materia durante o curso que seguirá o mesmo formato dos 

examenes trimestrais. EL examen comprenderá a totalidade da materia dada en todo o 

curso. 

 

CALIFICACION ANALISE DE 5º e 6º de Grao Profesional 

A Avaliacion final: será unha suma da avaliacion continua, xunto coa calificación obtida 

nunca serie de probas obxectivas que realizaranse o longo dos trimestres, estando a 

criterio do profesor as valoracions pertinentes de cada un dos apartados tendo en conta a 

propia metodoloxia empregada e a propia indosincrasia dos diferentes grupos. 
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Na avaliación continua terase en conta non só a asistencia a clase, senón parámetros 

como a puntualidade ás clases, comportamento, actitude, participación etc. Ademais da 

realización das propostas de traballo dentro e fora da aula e as melloras paulatinas que se 

irán apreciando en ditos traballo e nas propias probas obxectivas. 

 

Dentro dos traballos dentro e fora da aula poderán estar constituidos por un ou mais dos 

seguintes ejercicios: 

 analises realizados de maneira colectiva na propia clase, asi como a realización de 

traballos de análise que o alumno ha de realizar individualmente e de maneira 

regular para debatir na clase co resto de alumnos e profesor. 

 A realización de un ou mais traballos trimestrais, que o alumno ha de expoñer na 

clase e presentar convenintemente ordenados e redactados. 

 Lectura de libros e artículos de referencia que se comenten na clase, como 

complemento e para un mellor aproveitamento das mesmas, asi como para suscita-

lo debate e o espíritu critico entre o alumnado. 

 

 

Exame de perda de avaliación continua 

 

Análisis  é unha materia presencial na que se realiza unha avaliación continua do 

alumnado a través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. O alumnado que 

falte reiteradas veces clase non poderá ser avaliado dun xeito continuo polo que perderá o 

dereito a unha avaliación continua. 

 

Consideraráse que o alumnado perde o dereito á avaliación continua cando acumula 4 

faltas nun mesmo trimestre ou 12 no total do curso. Sempre que sexan FALTAS 

XUSTIFICADAS. 

En faltas SEN XUSTIFICAR se considerará que perde a evaluación continua cando 

acumule 3 faltas nun mesmo trimestre ou 9 no total do curso. 

O alumnado que por estas faltas teña perdido o dereito á avaliación continua nun trimestre, 

terá  dereito a un exame alternativo ó final de curso, no mes de Xuño. Esta proba seguirá o  
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mesmo protocolo do exame extraordinario de setembro descrito anteriormente nesta 

programación. 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS 

 

Material impreso 

Poderanse utilizar apuntes en fotocopias preparadas polo profesor, asi como libros de 

merca obrigada. Ademais facilitarase ós alumnos unha lista con bibliografía recomendada. 

Nas clases analizaranse partituras correspondentes a diversos estilos e épocas históricas 

co fin de familiarizar o alumno cos procedementos armónicos de cada época. 

Como material impreso poderán utilizarse tamén láminas, estampas, cartas postais e 

carteis. 

 

Medios audiovisuais 

Poderase facer uso de medios de imaxe estática como a pizarra, os proxectores de 

diapositivas, proyeccións en Power Point, transparencias ou opacos, fotocopias. Será 

necesario un equipo de son de boa calidade. O uso do video, asi como do ordenador 

poderá resultar dunha gran utilidade. 

Para a selección dos recursos didácticos teremos en conta os seguintes criterios: que 

respondan a unha necesidade, que faciliten o aprendizaje, que presenten unha información 

exclusiva, que sexan rendibles, que estimulen a creatividade. 

 

 

Actividades culturais e de promoción das ensinanzas programadas polo 

departamento 

Dependendo das condicións do centro, como actividade complementaria podería 

planteaxarse a realización de salidas culturais a concertos en directo. Tamén se considera 

interesante a organización de cursos monográficos sobre contidos da programación. 
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PROBA DE ACCESO A 6º GRAO PROFESIONAL 

 

 Análise dunha obra ou fragmento (dende canto gregoriano ata barroco). Tratarase 

os seguintes aspectos, eliminando aqueles que non foran pertinentes tratalos: 

 

 análise sintáctico (frases, semifrases) incluindo neste apartado as cadencias 

principias asi como a sua tonalidade. 

 Análise textural 

 Análise rítmico 

 Análise harmónico 

 Análise formal 

 

 Preguntas teóricas ou prácticas sobre os contidos da materia de 5º de grao 

profesional 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACION 

Avalariase cada unha das preguntas propostas de 0 a 10 e estas serán ponderadas 

segundo o numero de preguntas propostas. A calificación quedará ponderada da seguinte 

maneira: 

-Examen trimestral: 50 % da nota. 

-Realización de traballos na casa: 40% da nota. 

-Comportamiento y participación activa na clase : 10% da nota 

 

 

 
 


