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GRAO PROFESIONAL 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

Esta materia está vinculada de maneira moi importante ós obxectivos xerais de 

Grao Medio expostos na Lei Organica de Educación 2/2006 de 3  Maio 

desenrolado pola Consellería de Educación sobre todo no tocante a: 

Hábitos  de  escoita  para  formar  a  cultura  musical  do  alumno  que  lles permita 

fundamentar e desenrolar os seus propios criterios interpretativos.  

Aplicar  os  coñecementos  armónicos,  formais  e  históricos  para  acadar  

unha interpretación de calidade. 

Coñecemento  do  repertorio  do  seu  instrumento  para  fomentar  a  capacidade  

de elección de estilos axeitada ás súas preferencias. 

Valorar a importancia da música no desenrolo da natureza humana e relacionar o 

feito musical cos fenómenos socioculturais nos que se desenvolven.  

Coñecer cada época as relacións entre a creación musical, o resto das artes e os 

feitos históricos máis importantes. 
Asociar o pensamento humano en cada época á creación musical. 

A Historia da Música debe introducir ó alumno no coñecemento dunha gran  

variedade e riqueza de estilos musicais; do pensamento estético de cada época; 

das  

características  relevantes  de  cada  período  derivadas  do  estudio  de  documentos  

e  

fontes, traducidas en formas de concebir a creación musical e dunha posible praxe  

interpretativa;  dunha  visión  extramusical  da  partitura,  aportando  unha  maior  

calidade na interpretación; de que a música prodúcese nun contexto sociocuItural,  

en  relación  coas  outras  artes  e  dependendo  de  moitos  factores,  polo  que  

tamén  

terase en conta a instrucción cultural recibida polo alumno na ensinanza obrigatoria. 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS 

 

A ensinanza da historia da Música no Grao Medio ten como obxectivo contribuir a 

desenrolar nos alumnos as seguintes capacidades: 

Adquirir  o  hábito  de  escoitar  música  e  interesarse  por  ampliar  e  diversificar  

as preferencias persoais. 

Captar  mediante  audicións  as  distintas  correntes  estéticas  para  situar  as  

obras musicais no tempo e recoñecer o seu estilo. 

Coñecer e comprender a música de cada época en relación cos conceptos 

estéticos  

imperantes e aplicar ditos coñecementos á interpretación do repertorio de estudio.  

Valorar a importancia da música no desenrolo da natureza humana e relacionar o  

feito musical cos fenómenos socioculturais nos que se desenvolven.  

Coñecer en cada época as relacións entre a creación musical e o resto das artes. 
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Ampliar o campo de pensamento do alumno cara á formación teórica que un músico 

debe acadar e que non se reduce a procesos técnicos senón a un proceso xeral 

que debe fomentar o disfrute da música. 

Coñecer  as  diferentes  épocas,  estilos  e  modos  de  interpretación  cara  a  

unha especialización posible segundo as preferencias persoais 
 

3. METODOLOXÍA 

A metodoloxía a aplicar para poder chegar ós obxectivos prefixados, estará 

básicamente  centrada  na  práctica  e  na  experimentación  que  levarán  a  cabo  

os propios  alumnos.  En  todos  os  casos  partirase  dos  coñecementos  

previos  do alumnado e a partir das relacións que se podan estabelecer con eses 

coñecementos, desenrolarase a clase. Intentarase tamén que sexan os propios 

alumnos (coa guia do profesor), quen construan os seus novos esquemas de 

coñecemento. 

Nun primeiro momento e mediante cuestións previas, o profesor intentará coñecer  

en que grao os alumnos están próximos ó período musical que se vai tratar. Deste  

xeito poderá saber se algún dos alumnos escoitou algunha vez música dese 

período,  

ou se escoitou falar de certo procedimento técnico, ou mesmo se pode relacionar 

ese  

período con algún feito histórico, artístico ou social. En ocasións é curioso constatar  

como  moitos  dos  alumnos  teñen  uns  amplos  coñecementos  teóricos  (polo  

xeral  

memorísticos), que son incapaces de asociar con nengunha realidade pràctica. 

A realización de audicións, permitiralle ós alumnos ter ese referente práctico dos  

seus coñecementos teóricos, e ofreceralles tamén mediante unha análise auditiva, 

a  

posibilidade de descubrir por eles mesmos certas características técnicas, estéticas 

e  

formais que individualizan as músicas dos diferentes períodos. Para iso o 

profesor,  

deberá elexir obras ou fragmentos en que esas características sexan o mais 

evidentes  

posible. 

 

Sendo a maioria dos estudantes dun  conservatorio futuros  intérpretes, a leitura  

e traballo sobre obras do repertorio de cada unidade didáctica, permitiralles non só 

un profundización  no  coñecemento  de  ditas  obras,  se  non  tamén  a  

posibilidade  de interpretar  unha  música  que  en  xeral  está  fora  das  

programacións  do  resto  de asignaturas do conservatorio, polo que se considera 

especialmente importante este aspecto práctico dentro da metodoloxía a seguer. 

Como se suliña nos obxectivos e nos contidos, será importante tamén establecer a  

conexión entre a música e o resto das artes, máis ainda tendo en conta que no 

novo  

plan de estudos non existe unha matéria específica de Historia da Arte como 
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existía  

no anterior. 

A ensinanza da Historia da Música terá un marcado carácter práctico, evitando no  

posible  perder  tempo  en  ofrecer  calqueira  tipo  de  apuntes.  Os  elementos  

conceptuais  imprescindibles  para  a  adquisición  dunha  sólida  base  teórica  

derivaranse fundamentalmente do estudio de partituras, filminas de instrumentos, 
 

 
 
 

arte,  e  outros  documentos  e  fontes  de  cada  período  afrontado,  así  corno  do  

comentario de audicións e textos musicais e a súa relación con análises estilísticos 

de  

patituras.En todo caso é moi positivo manter  un contacto  con profesores doutras  

materias  entre  os  que  hai  que  destacar  especialmente  á  de  ANÁLISE  

para  

complementar os contidos históricos cos correspondentes  ó estudio  das raíces 

de  

cada estilo musical tanto de modo técnico como estilístico e estético. Dado que o  

plan da LOE non contempla de maneira explícita as materias de Estética e 

Historia  

da Arte, convén trazar a este respecto liñas de conexión dentro dos límites de tempo  

introducindo  comentarios  de  textos  históricos  que  definan  a  liña  de  

pensamento  

dunha  determinada  época  que  son  as  que  realmente  marcan  o  estilo  e  

a  

preponderancia  de  determinados  xéneros.  Igualmente  trataranse  de  

establecer  

paralelismos básicos entre a música e outras manifestacións artísticas e culturais. 

 

4. AVALIACIÓN 

Coa  avaliación  preténdese  coñecer  o  grao  no  que  se  alcanzaron  os  

obxectivos propostos. 

Para iso, estabelecense unha série de criterios de avaliación que podense resumir 

nos seguintes: 

A. Identificar a través da audición, obras de diferentes períodos e describir os seus 
trazos máis característicos. 

B.  Interrelacionar  a  história  da  música  coa  doutros  aspectos  da  cultura  e  o 

pensamento. 

C.  Identificar  as  circunstancias  de  todo  tipo  (políticas,  culturais,  económicas, 

ideolóxicas) que poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das distintas épocas, 

estilos ou autores máis representativos da historia da música. 

* Para avaliar ditos criterios realizaranse unha serie de actividades de avaliación: 

A. Observación da actitude de alumno na clase, para saber se participa 

activamente  
na mesma, se plantexa cuestións, dudas ou realiza os exercicios prácticos 
propostos. 

B. Realización de exercicios escritos de carácter práctico, que consistirán na 

análise auditiva e/ou sobre partitura de diversas obras. 
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C. Realización de exercicios escritos sobre diversos contidos, que permitan avaliar 

se o alumnado é capaz de sintetizar nun esquema de coñecemento, todos os 

diferentes aspectos aillados que se trataron na aula. 

D.  Realización  de  pequenos  e  sinxelos  traballos  de  investigación  sobre  algun  

dos contidos tratados durante o curso. 

E. No caso de que haxa alumnos que non cheguen a cumplir un mínimo básico de 

obxectivos,  estableceranse  certos  mecanismos  de  recuperación  que  pasarán  

pola realización (guiada polo profesor) de traballos para expor na aula, sobre os 

aspectos nos que o seu nivel de aprendizaxe non sexa satisfactorio. 

4.1 Qué avaliar: 

 

Aqueles  aspectos  que  teñen  relación  cos  obxectivos  didácticos  de  cada  

unidade,  

priorizando  os  que  consideremos  de  maior  transcendencia  para  a  

aprendizaxe  

posterior. 

 
A asimilación dos contidos conceptuais. 

A adquisición dos procedementos propostos e en qué grado foron asimilados. A 

actitude do alumno no proceso de aprendizaxe. 

A realización dos traballos complementarios e restantes actividades propostas. 
 

4.2 Cómo avaliar: 
 

Mediante proba oral ou escrita, basada nos contidos conceptuais: 

o Relacionar a Historia da Música cos outros aspectos da arte e do pensamento 

de cada época. 

o Identificar as circunstancias de todo tipo  (políticas,  culturais,  económicas, 

ideolóxicas) que poidan incidir no desenrolo evolutivo das distintas épocas, estilos 

ou autores máis representativos da historia da música. 

o Responder a tódalas restantes cuestiones teóricas derivadas de cada 
unidade propostas polo profesor. 

Mediante  proba  oral  ou  escrita,  basada  na  audición  e/ou  partitura.  (parte  

destas probas estarán en conexión coas feitas polo resto das naterias do 

Departamento). o Identificar, por medio da audición, obras de diferentes épocas e 

describir as súas características máis importantes. 

o Recoñecer sobre a partitura os distintos estilos musicais correspondentes a cada 
periodo histórico e sinalar os seus rasgos esenciais. 

o Mediante audición e/ou análises, situar cronolóxicamente e comparar obras 

musicais  de  similares  características,  representativas  dos  principias  estilos  ou 

escolas, sinalando semellanzas e diferencias entre elas. 

o Realizar un comentario crítico a partires da audición dunha obra determinada. 

o Realizar comentarios de texto acerca do pensamento estético de cada momento  

histórico. 

Mediante os traballos realizados e a súa exposición na 

aula. Mediante a observación actitudinal na aula. 
 

4.3 Cándo avaliar: 
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Avaliación inicial. Os coñecementos previos do alumno ó comenzaren cada 

unidade. Avaliación do proceso. 

Asimilación dos procedementos, resolución de dudas acerca dos conceptos, etc 

(ó rematar unha unidade ou un grupo de unidades). 

Avaliación final. 

O referente final da avaliación sumativa o constituirán os obxectivos didácticos. O 

resultado final terá sempre como punto de referencia os propios obxectivos e o 

grao no que se cumprirá establecendo un nivel mínimo. 

Pese a que o ideal sería facer a avaliación final de cada unidade ó término da 

mesma. co fin de aproveitar ó máximo as horas destinadas a Historia da Música, 

farase dous probas parciais en cada trimestre, segundo os criterios expostos máis 

arriba, antes de cada avaliación trimestral, que incluirán preguntas sobre contidos, 

análise estilístico de partitura e análise de audición. 
 
 

 
 
 

 

5. MINIMOS EXIXIBLES 
 

-Completar o programa proposto ao menos ata a segunda avaliación inclusive. 

-Mostrar suficiente control dos contidos máis importantes e presentes en cada curso. 
 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Levaranse  a  cabo  actividades  de  reforzo  e  recuperación  como  modo  de  paliar  

as carencias, cando haxa alumnos que non acadaron os contidos, o fixérono de 

forma xusta. Tamén se propoñerán actividades de ampliación para aqueles que 

superaron as actividades olgadamente. 
 

7. REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN 

Estos  reforzos  faranse  durante  as  tutorías  destinadas  os  alumnos,  ou  en  

aqueles horarios que o profesor teña libre. 
 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

-A consecución dos contidos prácticos do curso evaluada dende 1 a  10. 

-A observación directa día a día da progresión do alumno. 

Pola súa banda, para as actitudes, usaremos: 

-A  observación,  tendo  en  conta  aspectos  como  a  puntualidad,  o  interese  e  

o comportamento. 
 

9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

No  grao  profesional  coa    calificación  negativa  dunha  ou  dúas  

asignaturas promocionaría  ó  siguiente  curso  A  calificación  neste  grado  

expresarase  con indicación numérica, do 1 ó 10. 
 

9. TEMPORALIZACIÓN 
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5º Curso do G. Medio  

Primeiro trimestre: 

Dende a Prehistoria ata a Musica na antiga Crecia e Roma, 

inclusive Segundo trimestre: 

A música na Igrexa Primitiva ata a Monodia Profana Medieval 

Terceiro trimestre: 

Polifonia Medieval ata Ars Nova 

6º curso do G. Medio 
Primeiro trimestre: 

Dende a Polifonia Franco-Flamenca ata o 

Barroco Segundo trimestre: 
O Clasicismo ata a Música Nacionalista. 

 
 

 
 

Terceiro trimestre: 

Modernidade 

 
 
 
 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Como manual básico de apoio utilizarase o primeiro tomo de “Historia de la Música 

Occidental” de Donald J. Grout y Claude V. Palisca, Alianza Música. 
 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

A continuación e a modo de guía, especificanse as unidades que compón cada  

trimestre 

dos dous cursos de Historia da Música: 
 
 

4º Historia da Música 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE 
 

Unidade 1- Concepto de Historia da Música 
 

 

 
 

Unidade 2 - A Música na Prehistoria e nos pobos primitivos 
 

 

 
 

Unidade 3 -Mesopotamia 
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-Babilónico 

A música cortesana Asiria 

Unidade 4 -Exipto 

 

O periodo Elenistico 
 

Unidade 5 -A música en Grecia e Roma 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ROMA: 

 

o 

 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Unidade 6 -A música na Igrexa Primitiva 
 

 

 
 

nas: Canto romano, ambrosiano e beneventano. 

 

 
 

Unidade 7 - A monodia Religiosa Medieval 
 

 

 

 Introducción á notación de Saint-Gall. A notación cadrada. 

 

Características xerais do estilo musical: 

Relación música-texto. 
 

. 

 



Historia da Música                                            Conservatorio Reveriano Soutullo    2014-2015 

 
9 

 

Unidade 8 -Evolución posterior do Canto Llano 
 

 

 

 Guido d’ Arezzo. 

Unidade 9 -A monodia profana medieval.  

  

 
 
 

Os minnesingers. 

aico-portuguesas. 
 
 

TERCEIRO TRIMESTRE 
 

Unidade 10 -O Nacemento da Polifonia 
 

 

 

cantus desenrolado. 

 
 

Unidade 11- A Escola de Notre-Dame. 
 

 

 

 

n dos modos rítmicos. 

 

 

 
 

Unidade 12 - Ars Antiqua. 
 

vances rítmicos a finais do século XIII. 

 

 
 

Unidade 13 - Ars Nova en Francia e Italia. 
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vel 

 

 

 

 

 misas. 

 

 
 

 

 

 

 

 Johannes deMuris e Jacobo de Lieja. 
 

5º Historia da Música 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE 
 

Unidade 1 -A polifonia Franco-Flamenca 

-flamencos. Características. 

 

icións de Dufay. 
 

 

 

 
 

Unidade 2 -O Renacemento Músical. 
 

o 

 

 
 

Unidade 3 -A Música da Reforma e da Contrarreforma. 
 

 

 
 

Unidade 4 -Música profana no Renacemento. 

 

Outras formas populares.  

 

 

Unidade 5 -A Música instrumental Renacentista. 
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 Antonio de Cabezón. 

 
 

Unidade 6 - O Barroco Músical. 

 
 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Unidade 7 -O Clasicismo. 
 

 
 

 

 

 

ncerto.  

 

 
 

 
 
 

Unidade 8 -O Romanticismo Temperán (1800-1830) 
 

 

 

na a partires de 1802.  

 

 
 

 

A ópera en Francia. 
 

Unidade 8 -O Romanticismo Pleno (1830-50) 
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er e Verdi. 
 
 

Unidade 9 - O Romanticismo Tardío (1850-90) 
 

 

 

bras Hanslick. 

 

 
 

Unidade 10-A Música Nacionalista 
 

 

o  Glinka 

o  Dargomrzhsky. 

o  El “Grupo de los Cinco”. 

 

o  Smetana. Óperas. Poemas 

sinfónicos. o  Dvorak. Danzas eslavas. 

o  Janacek. Ópera y música vocal. Música instrumental. Taras 

Bu/ba.  

 
 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 
 

Unidade 11-A Modernidade 

 

ial de fin de século. 

 

o  G. MahIer. Visión xeraI da súa música. Sinfonía. Lieder. 

o  R. Strauss. Poemas sinfónicos. Operas: Salomé, Elektra. Estilo 

musical. o  F. Busoni. Aspectos da súa música. Obras. 

o  Max Reger.  Variacións  e fuga  e tema  de Hi11er.  Variacións  sobre 

un  

 tema de 

 

o  Scriabin.  O  poema  do  éxtasis.  Prométeo.  Música  para  piano.  A  

súa  

 harmonía. 

 

o  Aspectos históricos  

o  Aspectos estéticos: 

 

 



Historia da Música                                            Conservatorio Reveriano Soutullo    2014-2015 

 
13 

 

 

 contra o wagnerianismo. 
 

o  Aspectos estilísticos: 

 

 

 

 

 

 

o  Influencia e difusión do Impresionismo francés. 

Pencas  

 y Melisande. 

 

 
 

Unidade 12 Novas tendencias do Seculo XX 

 

 o  Obxectividade. 

o  Primitivismo. 

o  Urbanismo e música maquinal. 

o  Deportes e ballet 

o  Humor e sátira. 

o  A influencia do jazz. 
 

 
o  O clasicismo do século XX. 

o  Neoc1asicismo. A doutrina. A música. 

o  Gebrauchsmusik 

 

Paúl Hindemith. Estilo. Obras. 

 

 o  Erik Satie. 

o  Les Six. 

o  Darius Milhaud. Arthur Honegger. Francis Poulenc. 
 

 

o  Albert Roussel. 

o  Outros: Martinu, Cásella, Malipiero, Rieti, Boris Blacher... 
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 clasicistas americanos: Walter Piston, Quincy Portero. Lucas Foss. Outros. 

Unidade 13 Os Nacionalistas no S.XX 

 

 

 

 

o  O punto de vista soviético. 

o  O realismo socialista.  

o  O compositor e o gobemo. 

o  Sergei Prokofiev. 
o  Dmitri Shostakovich. 

o  Otros compositores soviéticos. 
 

 
 

 

 

o  Charles Ives. 

o  Douglas Moore  

o  Aaron CopIand 
 

 

o  Hector Villa-Lobos.  

o  Carlos Chávez.  

o  Alberto Ginastera.  

o  Outros. 
 

Unidade 14 O Dodecafonismo. 
 

 

 
 

gi Dallapiccola 

 
Unidade 15 Os compositores Experimentais e as Vangardas. 
 

 
o  A música americana 
o  O ragtime. 
 
o  O blues.  
o  O jazz. 
o  As big bands. 
o  A música country, rhytm-and-blues, rock-and-  
o  Edgar Varese.  
o  A. Copland.  
o  Henry Cowell  
o  Harry Partch 
o  John Cage e outros. 
 
Unidade 16 A Música dende a segunda Guerra Mundial. 
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o  O espíritu composicional de posguerra. 
 

 
 

 
 

 

ANEXO 
 

FALTAS DE ASISTENCIA Perda do dereito á avaliación continua 

Aqueles  alumnos  que  perdan  o  dereito  á  avaliación  continua,  xa  sexa  nun  

dos  

trimestres ou na avaliación final, deberán ser evaluados por un sistema alternativo  

de avaliación. Este proceso deberá realizarse na semana anterior a cada unha 

das  

sesións  de  avaliación  trimestrales,  e  dentro  dos  dez  días  anteriores  á  sesión  

de  

avaliación de fin de curso. O sistema alternativo de avaliación trimestral consistirá  

nunha  proba  (de  avaliación)  na  que  o  alumno  deberá  acreditar  o  dominio  

da  

programación establecida para o trimestre. O sistema alternativo de avaliación anual  

consistirá así mesmo nunha proba de avaliación na que o alumno deberá acreditar 

o dominio da programación establecida para todo o curso. Establécense dous tipos 

de faltas:  Xustificadas.  Sen  xustificar.  O  profesor  será  ou  responsable  de  

controla-as faltas (admitindo ou non a súa xustificación), supervisado pola xefatura 

de estudos. 

 
 

FALTAS XUSTIFICADAS FALTAS SEN XUSTIFICAR 
 
 

 
 

 Por 

Trimestre 

Total 

Curso 

 Por 

Trimestre 

Total 

Curso 

Materias  de  2  
Sesións 

Semanales 

4 12 Materias de 2 
Sesións 

Semanales 

3 9 

 
 


