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REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO 
Introdución 
 
A práctica musical que se realiza baixo o nome de acompañamento se caracteriza pola 
necesidade de relacionar capacidades, coñecementos e destrezas que, por se mesmas, 
constitúen ámbitos de saberes propios. 
O sentido e valor educativo desta disciplina deriva dá conveniencia de globalizar os 
diversos compoñentes que a integran (improvisación, lectura á vista, realización de 
cifrados, transposición, etc.) por seren comúns, todos eles, á función de acompañar, sen 
esquecer por iso a experiencia que achega cada un dous devanditos compoñentes por se 
mesmo. Ambos os aspectos, ou funcional e ou formativo, son indisociables e 
complementarios. 
Xa que logo, nos contidos básicos desta disciplina débese conceder un lugar prioritario aos 
procedementos ou modos de saber facer, que aínda que resultan de natureza diversa, se 
articulan en torno a tres eixes principais: unha certa destreza na técnica de execución, ou, 
ou que vén a ser ou mesmo, un certo grao de desenvolvemento dous mecanismos reflexos 
que a determina, adquirida mediante a práctica diaria ao longo dous anos iniciais dá 
educación instrumental e que a repentización e ou acompañamento 
veñen a potenciar; plena comprensión dúas coñecementos harmónicos previamente 
adquiridos e a capacidade creativa para desenvolvelos e aplicalos en situacións diversas. 
Posto que ou obxectivo principal desta disciplina consiste nun proceso práctico de 
consolidación do pensamento harmónico e dá capacidade de realización en tempo real, ou 
conxunto de coñecementos que a integran debe estar relacionado a través dun enfoque 
pedagóxico común, aínda que na práctica deba ser desagregado en diversos bloques. 
Inclúense dentro dous bloques de contidos os seguintes campos de coñecementos: 
_ Estudo dá improvisación como elemento de formación que capacite, a través dá práctica 
de fórmulas específicas, para elaborar acompañamentos a melodías, así como para 
construír pequenas pezas musicais que permitan, por medio de ambos os dous 
procedementos, obter un primeiro contacto CoA improvisación propiamente dita, cuxo 
estudo en profundidade poderase abordar dentro do grao superior. 
_ Práctica dá repentización como procedemento imprescindible para desenvolver 
automatismos que permitan ao instrumentista a realización instantánea do texto musical, 
asimilando ao propio tempo e de forma inmediata ás súas características en canto á época 
e estilo a que pertenza. Polo tanto, non trátase soamente de incrementar a capacidade de 
automatismo e velocidade na lectura do texto, senón de comprender ou sentido dous seus 
elementos esenciais e interpretalos non instrumento a medida que se le a obra. Por iso, a 
repentización está estreitamente relacionada coa análise, ou que, á vez, depende de toda 
unha serie de coñecementos teóricoprácticos pr eviamente adquiridos. 
_ Destreza na transposición como mecanismo que permite adecuar a tonalidade á tesitura 
do solista -fundamentalmente na música vocal-, facilita a lectura de partituras de orquestra 
e, ademais do seu valor funcional, posúe un alto valor formativo que procede, por unha 
parte, do dominio dous procedementos tradicionais (cambio de claves e armadura, cálculo 
do número de diferenzas) e, por outra parte, do enfoque sintético que achega a lectura 
harmónica, grazas ao cal, a estrutura interna dun fragmento musical pode ser interpretada 
en calquera tonalidade. 
_ Realización de cifrados (baixos cifrados, cifrado americano, cifrado funcional), como 
práctica de acompañamento a unha melodía. Esta práctica permite relacionar de forma 
inmediata os coñecementos harmónicos CoA súa aplicación instrumental e, por esixir un  
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certo grao de creatividade, supón ademais, como se dixo anteriormente, un contacto 
preliminar á improvisación, cuxo estudo en profundidade poderase abordar dentro do grao 
superior. 
Vos contidos dá repentización e acompañamento non grao profesional foron establecidos 
non só polo seu valor de preparación para coñecementos que poidan adquirirse en cursos 
posteriores dentro dunha elección propia de especialización profesional, senón tamén polo 
valor intrínseco que representan na formación dun instrumentista. Por esta última razón, 
mantéñense dentro do marco de coñecementos considerados indispensables para 
satisfacer ás necesidades habituais do instrumento. 
 
Obxectivos 
 

O ensino dá repentización e acompañamento non grao profesional terá como obxectivo 
contribuír a desenvolver non alumnado ás capacidades seguintes: 
a) Recoñecer a estrutura harmónica e ou fraseo dunha obra ou fragmento segundo tócase 
a 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 ou 
acompañamento a unha melodía a partir ou non dun baixo cifrado. 
d) Coñecer a disposición formal de obras de factura clara, analizando ás súas seccións, 
puntos de tensión, etc., para determinar os aspectos esenciais e posibilitar lectura a 
primeira vista. 
e) Demostrar vos reflexos necesarios para resolver, non momento, ás 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 a vista e a transposición como desenvolvemento formativo de 
capacidades e reflexos. 
h) Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado. 
 
Contidos 
 
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 dá estrutura rítmica e realización de estruturas 
rítmicas de acompañamento e de solista. 
- Análise de frases-modelo de diferentes tipos. 
- Subdivisión interna dá frase. 
- Proceso pregunta-resposta de acordo CoA estruturas harmónicas. 
 
Repentización. 
- A lectura á vista e a súa aplicación práctica. 
- Introdución á lectura harmónica. 
- Análise harmónico-formal, melódico-rítmico aplicado á repentización. 
- Memorización dá estrutura harmónica logo de á lectura de fragmentos curtos. 
- Lectura harmónica de partituras do ámbito tonal. 
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- Interpretación dous elementos substanciais derivados dá análise. 
- Repentización de partituras de diferentes estilos e épocas. 
- Repentización con carácter de acompañante ou non. 
- Práctica do piano a catro mans. 
 
Transposición. 
- Ou transporte na música actual. 
- O transporte como desenvolvemento formativo de capacidades e reflexos. 
- Transporte harmónico e a súa aplicación a instrumentos polifónicos. 
- Técnica e mecánica tradicional do transporte: claves, armaduras, diferenzas, etc., e a súa 

utilidade. 
- Vos instrumentos transpositores. 
- Lectura e transporte harmónico de partituras. 
- Transporte de fragmentos breves a calquera tonalidade. Baixo cifrado. 
- Aproximación ao cifrado harmónico. 
- Utilización e significado dous cifrados correspondentes a tríades e sétimas na harmonía 

tonal. 
- Desenvolvemento improvisado de estruturas harmónicas. 
- Introdución ao cifrado americano. 
- Utilización e significado dous cifrados básicos máis habituais na música "lixeira". 
- Realización de cancións de repertorio con ritmos variados e harmonías sinxelas. 
 
Criterios de avaliación 
 
1) Chegar a través dá análise á estrutura harmónica interna dun fragmento de partitura 
para teclado. - 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 a mesma foi sometida polo 
compositor para a realización dá 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, dá análise de fragmentos 
tomados de partituras dous períodos clásico e romántico, nos que os devanditos esquemas 
eran paradigmáticos. 
3) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases empregando 
inversións dous acordes básicos. - Mediante este criterio poderase avaliar a capacidade do 
alumnado para realizar de forma instrumental, a partir dá análise de fragmentos tomados 
de partituras dous períodos clásico e romántico, esquemas harmónicos nos que poida 
apreciarse a súa progresiva asimilación dás posibilidades expresivas dás distintas 
inversións dous acorde empregados. 
4) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases, empregando 
inversións dous acordes básicos, utilizando diferentes formulacións rítmicas. - A finalidade 
déaste criterio é avaliar a habilidade do alumnado para desenvolver, a través de diferentes 
realizacións rítmicas, esquemas harmónicos nos que se empreguen inversións dous 
acordes básicos, así como avaliar ou grao de mecanización dá súa comprensión teórica e 
práctica. 
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5) Realización práctica de estruturas harmónicas de catro ou oito compases introducindo 
apoios e retardos. - Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para 
enriquecer a realización dous diferentes esquemas harmónicos por medio dá introdución 
de apoios e retardos, dado ou 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 que a introduzan apoios e retardos que modifiquen, 
enriquecéndoa, a estrutura básica, dado ou seu alto significado harmónico, así como 
avaliar ou grao de mecanización dá 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 dá introdución de dominantes secundarias 
ou de paso que enriquezan e amplíen ou campo tonal dás mesmas. 
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 ou grao de mecanización dá 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. -Leste criterio pretende 
avaliar a capacidade do alumnado para crear, a partir de esquemas harmónicos dados, 
diferentes estruturas melódicas consecuentes aos mesmos, así como a súa habilidade 
para organizar de forma lóxica ou fraseo resultante, a través do emprego de elementos e 
procedementos que poidan organizarse en forma de pregunta-resposta. 
10) Transposición a distintos intervalos dunha estrutura harmónica de oito compases na 
que se inclúan inversións de acordes. -Trátase de avaliar ou grao de adquisición por parte 
do alumnado do dominio por igual de todas ás tonalidades, non tanto por medio dá 
complexidade resultante dun transporte nota-a-nota, CoA conseguinte lectura en diferentes 
claves e armaduras, como dá transposición a distintos intervalos de diferentes estruturas 
harmónicas, idénticas en todas elas. 
11) Realización non 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 compostar e escrita polo 
mesmo, así como avaliar ou grao de adquisición dunha técnica básica, tanto escrita como 
práctica. 
12) Lectura harmónica dun fragmento sinxelo de partitura para teclado. - Mediante este 
criterio poderanse avaliar os coñecementos analíticos do alumnado non referente á 
identificación dás estruturas harmónicas básicas, mediante un exercicio de lectura baseado 
principalmente na eliminación de todo ou que non sexa esencial dende ou punto de vista 
dás devanditas estruturas. 
13) Repentización dunha partitura participando dentro dun grupo de instrumentos como 
música de cámara ou acompañante. Práctica do piano a catro mans. - Trátase de avaliar 
ou grao de desenvolvemento dous reflexos e demais calidades que son estimuladas non 
alumnado a través dá lectura improvisada formando parte dun grupo de instrumentistas. 
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14) Realización, cun ritmo básico, dous acordes sinalados na partitura dunha canción de 
música lixeira elixida previamente, na que só aparezan a melodía e ou cifrado americano. - 
Mediante este criterio de avaliación trátase de avaliar ou grao de desenvolvemento non 
alumnado dá capacidade para dar forma instrumental a través dá descodificación do 
cifrado dá súa harmonización, segundo sistema americano, así como ou coñecemento 
déaste e a soltura non seu manexo. 
15) Realización, cun ritmo básico e incluíndo a melodía, dous acordes sinalados na 
partitura dunha canción de música lixeira elixida previamente, na que só aparezan a 
melodía e ou cifrado americano. - Mediante este criterio trátase de avaliar a capacidade do 
alumnado non só na elaboración dun acompañamento a partir dá descodificación dun 
cifrado de tipo americano, senón tamén de executar a melodía de forma simultánea. 
16) Lectura de corais a catro claves. - Mediante este criterio de avaliación trátase de 
valorar ou grao de desenvolvemento non alumnado dá capacidade para ler en varias 
claves simultaneamente, práctica propedéutica para a lectura de cuartetos e outras 
formacións camerísticas así como de partituras orquestrais. 
17) Lectura de cuartetos de corda, especialmente, e doutras formacións de música de 
cámara. - Mediante este criterio de avaliación preténdese valorar a destreza do alumno 
para ler partituras camerísticas adaptándoas ás peculiaridades e características propias do 
piano. 
18) Iniciación na lectura de partituras orquestrais.- Mediante este criterio de avaliación 
preténdese valorar a capacidade do alumno e alumna para ler fragmentos de partituras 
sinxelas de orquestra nas que interveña un ou varios instrumentos transpositores, 
adaptándoas ás peculiaridades e características propias do instrumento. 
 
METODOLOXIA DIDÁCTICA QUE SE VAI A APLICAR 

 

Estas clases vanse dividir en dúas partes que son: 

 unha primeira parte na que se vai traballar as leccións dos libros que indica o 

programa ou no seu lugar as obras de repertorio correspondentes a cada curso 

 na segunda parte imos traballar a improvisación, acompañamento, lectura á primeira 

vista, etc. 
 
AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Con base no cumprimento dos obxectivos do curso, en cada un dos cursos valoraranse os 
seguintes aspectos: 
1. A realización dos contidos mínimos recollidos (específicos para cada curso), nos que se 
reflicta: 
a) A resolución correcta de aspectos técnicos instrumentais. 
b) A comprensión dos procesos musicais implicados. 
2. Tamén se valorará aspectos actitudinales como: compromiso coa materia, reflectido 
nuns hábitos de estudo regulares e axeitados, interese en mellorar, esforzo, mostra de 
iniciativa, ademais de regularidade ao longo do curso. 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación aplicaranse por medio dos seguintes procedementos: 
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1. Observación sistemática individual en clase, a través do caderno do profesor. Neste 
reflectirase a evolución do alumno, o traballo realizado no seu estudo persoal, o grao de 
cumprimento dos obxectivos e as incidencias que o profesor considere oportuno. 
2. Audicións. Se o departamento o considera oportuno, poderanse organizar audicións nas 
que interveñan os alumnos, que tamén serán tidas en conta para a avaliación. 
3. Probas. Se o departamento o considera oportuno, realizaranse probas conxuntas nas 
que se valorarán contidos que, ademais da interpretación do repertorio, inclúan a 
realización de estruturas harmónicas, improvisacións, escalas, etc. 
 
PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

A nota será numérica, sen a inclusión de decimais, do 1 ao 10. Para poder superar o curso, 
o alumno ha de obter unha cualificación igual ou maior a 5. 
Para a cualificación terase en conta o cumprimento dos obxectivos a través dos 
procedementos arriba mencionados, sendo a porcentaxe na cualificación a seguinte: 

1. Observación sistemática: 60 %.  
Dentro desta: 
- cumprimento dos contidos específicos do curso: 70 % 
- actitude en clase e respecto á materia: 30 % 

2.Audicións e probas: 40 % 
 
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO 
No caso de que o alumno non alcance os obxectivos do curso e obteña na avaliación de 
xuño unha cualificación inferior a 5, contará cunha proba extraordinaria en setembro, que 
consistirá en demostrar, a través dunha proba práctica, que asimilou os contidos mínimos 
do curso, recollidos nesta programación. 
 
PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN  

O alumno recibirá trimestralmente o boletín de cualificacións, que en primeiro e segundo 
trimestre terá un valor unicamente informativo. A cualificación final do curso non suporá 
necesariamente a nota media dos tres trimestres. 
No caso dos alumnos menores de idade, devolverán o boletín asinado polos pais ao 
profesor titor. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
No caso de que o alumno ascenda de curso coa materia de Repentización e 
acompañamento pendente, continuarase traballando os contidos do curso inferior, ata que 
alcance o nivel para afrontar os do curso seguinte. Isto facilitarao o feito de que as clases 
son individuais e, deste modo, a adaptación ao nivel e necesidades do alumno é doada de 
realizar. 
Se se considera conveniente, poderanse poñer tarefas extras para superar carencias 
concretas, mesmo no caso de non ter a materia pendente. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
RECURSOS DA AULA 
- Un piano e unha banqueta regulable. 
- Armario onde gardar partituras, metrónomo e demais material. 
- Material para a lectura á primeira vista e material pedagóxico. 
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RECURSOS DO CENTRO 
- 3 Cabinas de estudo con piano. 
- Auditorio para a realización de audicións e tamén outras aulas de maior amplitude. 
 
RECURSOS TECNOLÓXICOS 
- Equipo de música da aula. 
- Televisor, vídeo e lector de DVD (do centro). 
- Ordenadores a disposición de profesores e alumnos con acceso a Internet. 
 
SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

Os resultados da avaluación final se expresan mediante a escala numérica de 1 a 10 sen 
decimais, considerándose positivas as calificacións iguais ou superiores a cinco, e 
negativas as inferiores a cinco. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Contemplando os mínimos esixibles expostos no apartado desta programación, as 
cualificacións das avaliacións finais responderán aos seguintes criterios: 
Avaliación continua: 40% da nota 
Audicións e exames: 35% da nota 
Asistencia e participación: 20% da nota 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

_ Recuperación durante o curso: as clases de repentización e acompañamento son 
individuais ,e por esto permiten un trato personalizado da situación de cada alumno. 
O “reforzo” ou recuperación dos contidos programados e non adquiridos se realiza na 
propia clase individual. 
_ Recuperación de materias pendentes : Cando o alumno teña pendente o curso anterior 
de piano,recuperará a materia dentro da sua clase individual. 
_ Probas extraordinarias: a nova lei de educación prevé, para os alumnos que non cadaron 
os coñecementos e habilidades programadas para cada curso,a creación de probas de 
recuperación exteraordinarias, que serán reguladas pola Conselleria de educación. 
 
As actividades complementarias e extraescolares faranse a través de: 

_ Audicións de Aula 
_ Actividades interdepartamentais e intercambios con outros centros. 
 
 
CONTIDOS 1º CURSO 
 

o Lectura á primeira vista. 
o Transportar partituras a intervalos de 2ª e 3ª Maiores, 

ascendentes e descendentes. 
o Baixos cifrados en estado fundamental, 1ª e 2ª inversión. 
o Lectura a catro claves de corais de Bach. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
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1º TRIMESTRE: 

 8 baixos. 
 2 corais. 
 1 lección por clase a 1ª vista e transportada. 

 
2º TRIMESTRE: 

 8 baixos. 
 3 corais. 
 1 lección por clase a 1ª vista e transportada. 

 
3º TRIMESTRE: 

 8 baixos. 
 3 corais. 
 1 lección por clase a 1ª vista e transportada. 

 
CONTIDOS 2º CURSO 
 

o Lectura á primeira vista 
o Transportar partituras a intervalos de 2º e 3º maiores e menores, ascendentes e 

descendentes. 
o Baixos cifrados en estado fundamental, 1ª inversión, 2ª inversión, dominantes 

con sétima coas súas inversións, 5ª diminuídas e sétimas de sensible e 
diminuídas coas súas inversións. 

o Corais de Bach. 
o Redución de partituras de piano 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1º TRIMESTRE: 

 10 baixos 

 6 corais de Bach 

 1 lección cada día de lectura á primeira vista e transportada 
 
2º TRIMESTRE: 

 10 baixos 
 6 corais 
 1 lección cada día de lectura á primeira vista e transportada 

 
3º TRIMESTRE 

 10 baixos 
 6 corais 
 Redución de partituras de piano 

 
 
CONTIDOS 3º CURSO 
 

o Lectura á primeira vista e repaso do transporte 
o Transporte de intervalos de 4º xusta ascendente e descendente 



Repentización, Transposición e Acompañamento             Conservatorio Reveriano Soutullo                                2014-2015 

 10 

 
o Redución de partituras de cuartetos e orquestra 

 
o Baixos cifrados: acordes de 9º coas súas inversións, modulacións, 
  melodía acompañada 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1º TRIMESTRE: 

 Lectura á primeira vista e transporte de 4º xustas ascendentes e 
descendentes 

 Repaso de corais 1 por clase 
 10 Baixos cifrados 

2º TRIMESTRE: 

 10 baixos con modulacións 
 Redución de partituras 

 
 
3º TRIMESTRE: 

 10 Baixos cifrados 
 Redución de partituras 

 
 
Sistema Alternativo de Avaliación   

O sistema alternativo de avaliación está pensado para os alumnos que perdan o dereito á 

avaliación continua. Para a especialidade de RTA, o sistema alternativo consistirá na 

realización de probas instrumentales que permitan controlar a evolución do alumno 

conforme aos obxectivos e contidos da programación. 

Contémplanse dous tipos de probas: 

TRIMESTRAL: será aplicado cando un alumno perda o dereito á avaliación continua do 

trimestre. 

FIN DE CURSO: será aplicado cando un alumno perda o dereito á avaliación continua do 

curso. 

Nesta proba o alumno  de grao medio deberá presentar toda a materia que corresponda ao 

curso en cuestión, sendo a comisión a encargada de designar os contidos así como das 

pezas a interpretar no exame. 

* En calquera caso, sempre corresponde ao profesor titor decidir se é necesario ou non 

aplicar este sistema de avaliación alternativo conforme aos contidos e obxectivos da 

programación, e poder aplicar os criterios de avaliación. 

* Todas as probas serán realizadas ante unha comisión composta por tres profesores do 

departamento de Piano. 
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FALTAS XUSTIFICADAS FALTAS SEN XUSTIFICAR 

Materias de 1 

Sesión Semanal 

Por 

Trimestre 

Total   

Curso Materias de 1 

Sesión Semanal 

Por 

Trimestre 

Total    

Curso 

3 9 2 6 

 

 

 


