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PIANO COMPLEMENTARIO 
Introdución 

A música que nos últimos séculos xurdiu como produto da nosa cultura occidental, é 
esencialmente polifónica (entendendo por polifonía en sentido amplo, non só a escritura 
estrictamente contrapuntística, vocal e/ou instrumental, actual ou de pasadas épocas, 
senón tamén a música de estilo harmónico que se configura ao longo do século XVIII, que 
culmina no século XIX e que continuou a súa evolución ata os nosos días dando lugar a 
novos aspectos ou novas formas do pensamento polifónico). 
Para calquera músico que non teña como primeiro obxectivo facer unha carreira de 
intérprete instrumental (para un compositor, un director de orquestra ou de coro, un 
musicólogo, un cantante, un profesor de teoría ou de instrumento, etc.), a práctica dun 
instrumento polifónico é un auxiliar valiosísimo, unha ferramenta de traballo de indubidable 
eficacia, xa que lle ofrecerá a posibilidade de penetrar no tecido dunha partitura polifónica 
máis ou menos complexa aprendéndoa globalmente nas súas dimensións vertical e 
horizontal e converténdoa de inmediato en realidade sonora. 
Tamén para os intérpretes que cultiven instrumentos monódicos como os de vento 
(lingüetas, boquillas, etc), ou dunha capacidade polifónica limitada como os de arco, a 
aprendizaxe paralela dun instrumento polifónico resulta ser un medio auxiliar de 
inestimable utilidade para o mellor coñecemento do repertorio específico do seu propio 
instrumento, necesitando case sempre na práctica do apoio ou a colaboración máis ou 
menos estreita dun instrumento polifónico. 
Tamén a guitarra, instrumento cunhas posibilidades polifónicas sensiblemente limitadas 
polo feito de que a man esquerda se vexa reducida á función de fixar a entoación das 
notas, quedando así privada practicamente de toda outra capacidade de realización, 
pódese beneficiar deste traballo simultáneo nun instrumento que lle permita o acceso a uns 
horizontes polifónicos de maior amplitude. 
Por último, e iso afecta á xeneralidade dos estudantes de música, o desenvolvemento da 
audición interna verase favorecido e reforzado mediante a comprobación inmediata no 
instrumento polifónico de cómo soa en realidade o que imaxinamos na nosa mente a partir 
da escritura. 
Os instrumentos de gran capacidade polifónica son, por definición,  os de teclado: órgano, 
clave e piano, principalmente. Descartando por razóns obvias, os dous primeiros, o piano 
aparece como o instrumento idóneo para cubrir esta función complementaria; as razóns 
que fan del unauxiliar ideal son numerosas. En primeiro lugar está a súa xa indicada 
capacidade polifónica, que comparte, como se ten dito, cos outros instrumentos de teclado. 
Hai que sinalar, non obstante, que a presenza de máis dun teclado e de varios rexistros no 
órgano e o clave, se ben supón unha variedade tímbrica que o piano non posúe, constitúe 
máis ben unha complicación que unha vantaxe aos fins que aquí se perseguen; en contra 
do órgano xoga tamén a súa escasa dispoñibilidade, e en canto ao clave, amén doutras 
limitacións, a súa difusión é moito menor que a do piano. En segundo lugar, o piano é un 
instrumento que ofrece unha aprendizaxe relativamente fácil nos inicios, xa que non 
padece, a ese nivel, as limitacións ou as desvantaxes que presentan os instrumentos de 
corda ou vento (afinación, embocadura, respiración, obtención dun son de entoación e 
calidade razoablemente aceptable, etc.). En canto á amplitude do rexistro, o piano é, para 
efectos prácticos, equiparable á orquestra sinfónica, e case outro tanto cabe dicir no que se 
refire á súa riqueza dinámica. Rapidez na emisión do son e axilidade sen máis límite que 
os que impoña a propia habilidade do executante, son outras calida des valiosas do piano. 
Por último fala no seu favor a inmensa difusión no mundo musical de hoxe en día. 
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Ata o momento actual, o piano estivo presente como materia obrigatoria en certas carreiras 
musicais, para as que se esixía, polo menos, o grao elemental do devandito instrumento. 
Nestes casos, o nivel de esixencia en canto á capacidade técnico-interpretativa foi sempre 
o mesmo para pianistas como para non pianistas, e en nada se diferenciaba a metodoloxía 
a seguir nuns e outros casos. Por outra parte, esa obrigatoriedade do piano non 
contemplaba a posible necesidade que del puideran ter outros instrumentistas, senón que 
se refería soamente a compositores, directores, musicólogos, cantantes, etc. 
O ensino do piano complementario non se orientará tanto cara ao desenvolvemento dunha 
grande capacidade técnica, como a potenciar outros aspectos, xa sinalados antes, tales 
como percepción global da polifonía, audición interna, habilidade na lectura a primeira vista 
(incluída unha posible simplificación rápida do escrito, na partitura, etc). Por suposto, 
convén ter moi en conta que a capacidade de realización ao teclado estará sempre 
condicionada polo grao de dominio alcanzado na técnica do instrumento, pero é evidente 
que, neste senso, os niveis que se fixen teñen que estar por debaixo dos que se esixen 
normalmente aopianista se non se quere interferir gravosamente no que para cada 
estudantesupoña a finalidade principal do seu traballo. Desta maneira poderácumprir o 
piano unha desexable e conveniente función complementariana educación de todo 
profesional da música. 
 
Obxectivos 

O ensino do piano complementario no grao profesional terá como obxectivo contribuír a 
desenvolver no alumnado as capacidades seguintes: 

 Coñecer as distintas posibilidades do instrumento. 

 Adquirir un grao de destreza na execución que permita desenvolverse coa maior 
soltura posible no teclado, enfrontándose á dificultade dun certo nivel. 

 Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura á primeira vista. 

 Ler con fluidez partituras polifónicas, con plena comprensión das súas formulacións 
harmónicas así como dos seus aspectos lineais ou contrapuntísticos. 

 
Contidos 

 Desenvolvemento da percepción interna da propia relaxación, ligada a un principio 
de utilización consciente do peso do brazo. 

 Planificación do traballo da técnica tendo en conta a unidade profunda dos factores 
que a determinan. 

 Desenvolvemento da técnica dixital (independencia, velocidade, forza e resistencia 
nos movementos de articulación dos dedos e desenvolvemento da técnica braquial, 
caída e lanzamentos de antebrazo e brazo, movementos de rotación e circulares da 
man epulso, desprazamentos laterais, etc). 

 Principios de dixitación pianística. 

 Practica dos diversos modos de pulsación ou ataques posibles, en función sempre 
da dinámica, o fraseo e o sentido musical xeral do fragmento do que se trate. 

 Desenvolvemento dunha técnica polifónica básica. 

 Coñecemento dos pedais e as súas funcións. 

 Práctica intensiva da lectura a primeira vista. 

 Lectura harmónica (lectura de acordes, series de acordes enlazados, acordes 
despregados en toda a súa variedade de presentacións posibles, tales como 
fórmulas do tipo “baixo de Alberti”, acordes partidos, despregados de diversas  
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maneiras, arpexados, etc.) e lectura contrapuntística, estrictamente lineal, a dous e 
incluso a tres voces. 

 Estudos de obras do repertorio pianístico de dificultade progresiva, prestando 
especial atención a todo aquel material de traballo quecontribúa de maneira especial 
á capacidade de aprender e realizarde forma inmediata no teclado a escritura 
polifónica, posto que nisoreside a utilidade esencial da disciplina. 

 
Criterios de avaliación 

 Ler textos a primeira vista. Este criterio de avaliación pretendeconstatar a 
capacidade do alumnado para desenvolverse con certo grao de autonomía na 
lectura dun texto instrumental. 

 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 
Este criterio de avaliación pretende verificar que o alumnado é capaz de aplicar no 
seu estudo as indicacións do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonomía 
de traballo quelles permita unha certa valoración do seu rendemento. 

 Interpretar obras de acordo cos criterios de estilo correspondentes. Este criterio de 
avaliación pretende comprobar a capacidade do alumnado para utilizar o tempo, a 
articulación e a dinámica como elementos básicos da interpretación. 

 Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ou cantar ao 
mesmo tempo que escoita e se adapta ao resto dos instrumentos ou voces. Este 
criterio de avaliación presta atencióná capacidade do alumnado de adaptarse 
musical e sonoramenteaos seus compañeiros para realizar un traballo común. 

 Chegar a través da 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 foi sometida 
polo compositor ou compositora para a realización da obra. 

 Redución harmónica dun fragmento sinxelo de música escrita para un instrumento 
polifónico. Mediante este criterio poderase 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. 

 Lectura simplificada de obras ou fragmentos con disposicións harmónicas 
tipicamente pianísticas (arpexos, etc). Mediante este criterio poderase avaliar a 
capacidade de síntese do alumnado e a súa rapidez na realización de pasaxes 
harmónicas simples, pero de execución relativamente complicada. 

 Repentización dunha partitura participando dentro dun grupo de instrumentos ou 
acompañando a un solista. 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 ou no acompañamento a 
un solista vocal e instrumental. 

 

 
3. - 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  
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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. 

 
4. - RECURSOS 
 
4.1.- PIANO COMPLEMENTARIO 1º GRAO PROFESIONAL 
 

a.) Piano 

 Nikolaev 10 A 

 Tchokov-Gemiu "Iniciación" e "Preparatorio" 

 Beyer Op.101 

 Bastien: "Piano básico" Nivel elemental, 1, 2. 
 

 
B) Catro mans: 

 Chester 's Alhum; Pequenas pezas de R.Llates, Pezas doadas de Wolfhart. 
 

c) Improvisación 
Emilio Molina, Manuel Oltra de Transposición 

  
Obxectivos 60 leccións do libro Beyer op.101 (20 por trimestre) 
Mínimo 50 por curso. 
 
4.2. - PIANO COMPLEMENTARIO 2º GRAO PROFESIONAL 
 
a.) Piano 

- Nikolaev 1º B 

- Estudios de Burgmuller 

- Ana Madalena Bach 

- Pezas infantís de Shostakovich  
-Beyer Op. 101 

 
b.) Catro mans 

- Albúm para catro anos de Siena; Album de compositores checos: The Joy of Piano 

Cluets 

 
c) Improvisación 
 

- Emilio Molina; Manuel Oltra 

Obxectivos 12 leccións no primeiro trimestre do Beyer Mínimo 10. 

No 2º e 3º trimestre comezaráse con  pequeñas pezas, das que deberán facer 10 por 

trimestre (mínimo 7).  
 
PIANO COMPLEMENTARIO 3º GRAO PROFESIONAL 

 
a) Piano 
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Catro obras a elixir de: 

- Estudios de Lemoine, Heller, Czerny, etc. 

- Unha obra de Bach (Ana Magdalena Bach) 

- Unha sonatina de Clementi, Beethoven, etc 

- Unha romántica de Schubert, Diabelli,etc, 

- Unha moderna de Bartok, Debussy, etc. 

 
b) Catro mans 

- Album checo, Diabelli Op.149 pezas para violín e piano, Haydn, Bach.etc 

 
c) Improvisación 

- Emilio Molina e Manuel Oltra 

 

Unha no 1º trimestre, dúas no 2º e unha no 3º.  

Mínimo catro obras por curso.  

 
4.4.- PIANO COMPLEMENTARIO 4º GRAO PROFESIONAL 
 
a.) Piano 

Catro obras a elixir de: 

- estudios de Czerny, Bertini, Lemoine, etc 

- unha obra polifónica de Bach (Pequenos Preludios) 

- unha obra romántica de Schumann, Schubert, etc. 

- unha obra moderna de Granados, Bartok, Z.Nómar, etc 

- unha sonatina de Beethoven, Diabelli, Mozart, etc. 
 
b) Catro mans 
 

- Album checo; pezas para violin e piano, Haydn, Bach, etc. 

 

Unha no 1º trimestre, dúas no 2º e unha no 3º.  

Mínimo cuatro obras por curso.  
 
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 arriba 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: 



Piano  Complementario                                      Conservatorio Reveriano Soutullo                                             2014-2015 

 7 

 
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: 
- observación sistemática: 60 %. Dentro desta: 
- cumprimento dos contidos específicos do curso: 70 % 
- actitude en clase e respecto á materia: 30 % 
- 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 Piano Complementario 
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. 
 
PROBAS DE ACCESO 

Para o acceso aos diferentes cursos de Grao Profesional (a 4º, 5º e 6º) realizaranse unhas 
probas para valorar os coñecementos do alumno na materia de Piano Complementario. No 
caso do acceso 3º non se lle realizará a devandita proba, xa que non se lle supoñen 
coñecementos previos de piano. 
 
PROBAS DE ACCESO A CUARTO CURSO 
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- Interpretación dunha obra de nivel de primeiro curso, a elixir entre dúas presentadas polo 
alumno. 
- Lectura á primeira vista dunha peza sinxela, sen cambios de posición. 
 
PROBAS DE ACCESO A QUINTO CURSO 
- Interpretación dunha obra de nivel de segundo curso, a elixir entre dúas presentadas polo 
alumno. 
- Lectura á primeira vista dunha peza sinxela, con cambios de posición. 
 
PROBAS DE ACCESO A SEXTO CURSO 

- Interpretación dunha obra de nivel de terceiro curso, a elixir entre dúas presentadas polo 
alumno. 
- Lectura á primeira vista dunha peza de nivel de 2º curso de Piano Complementario. 
 
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. 
 
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 piano complementario 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. 
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_ 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. 
 
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 Piano complementario, 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. 

 

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 

 
 

 


