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2º CURSO – VIOLONCELLO – GRAO ELEMENTAL  

G.Elemental 
Obxectivos: 

 Desenvolver as posturas e posicións elementais da técnica do instrumento tratando 
de ser conscientes da relaxación das articulacións e do corpo. 

 Memorizar e interpretar fragmentos musicais empregando medida e afinación 
axeitados ó nivel do curso. 

 Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a capacidade de aprendizaxe 
progresiva e individual. 

 Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquisición das técnicas de 
estudo axeitadas que permitan a autonomía no traballo e na valoración do mesmo. 

 Adquirir pouco a pouco ou hábito da memorización e da interpretación en público 
como técnica de traballo. 

 
Contidos: 

 Man dereita: 
o Forma de coller o arco. Relaxación e firmeza. 
o Cordas ó aire e cambios de cordas. 
o Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco enteiro, metades, punta e 
talón. 
o Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, desenvolvendo a axilidade 
e soltura. 
o Ligaduras de dúas, tres e catro notas, na mesma corda e cambiando de corda. 

 Man esquerda: 
o Numeración dos dedos 
o Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. 
o Concepto de escala, partindo das cordas ó aire (intervalos correlativos). 
o Coñecemento e estudo da 4ª posición. 
o Cambio de 1ª a 4ª posición, discurrindo a man polo mástil deixando esbarar os 
dedos polas cordas. 

 Coordinación dos dous brazos. 

 Interpretación de combinacións interválicas con diferentes ritmos. 

 Interpretación de escalas en 1ª posición: Do M, Sol M, Re M, LA M, Fa M, Si b M. 

 Memorización de pequenos fragmentos musicais. 
 
Repertorio Orientativo 2º Curso: 
S. Suzuki: volume I e II. 
S. Lee: Método Práctico, leccións en 1ª posición e escalas. 
Enjoy Playing the Cello. 
M. Paschier: Abracadabra Cello. 
Varios: Album “Antigos Mestres”. Ed. Schott. 
Pezas de Sheila Nelson (dúos, tríos) e outros autores. 
 
 
Mínimos exixibles: 
S. Suzuki: Volume I da lección 8 ata a lección 12. 
S. Lee: dende o estudio nº 8 o nº 16 (a escoller) 
Pezas con acompañamento en primera posición de Sheila Nelson.  
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Ademais dos estudos e obras indicados en cada curso ou ciclo admitiranse obras de nivel 
similar ou superior, sempre previa aprobación do profesor. 
 
Criterios de Avaliación: 

 Forma de avaliación continua. 

 A non realización dos contidos elementais a través da metodoloxía aplicada polo 
profesor, será motivo da non superación do curso. 

 Queda a criterio do profesor o nivel técnico, musical e interpretativo que debe 
acadar cada alumno para superar o curso correspondente.  

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua trimestral por acumulación 
de faltas de asistencia, terán que realizar unha proba ou audición que consistirá non 
seguinte: 

 Interpretación de memoria, á elección do alumno, dunha peza, estudo ou obra de 
entre as realizadas non trimestre onde perdeu o dereito á avaliación continua. 

 Interpretación de dúas pezas, estudos ou obras seleccionadas por sorteo de entre o 
material correspondente á programación que se realice en dito trimestre. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua para todo o curso 
académico, terán que realizar ó final deste unha proba ante unha comisión 
avaliadora, presentando todo o programa do curso. 

 
Metodoloxía Didáctica:  
Crearemos un clima de traballo e de respecto que permitirá tanto ao profesor como aos 
alumnos escoitar e ser escoitados. 
 Intentarase suscitar nos alumnos o espírito de superación persoal, ao mesmo tempo que 
un clima de colaboración e aprendizaxe entre iguais.  
Se fomentará a música de cámara por entender que contribúe a unha mellor formación 
artística do alumno e repercute favorablemente na súa relación con profesores e 
compañeiros.  
Se potenciará e educará no respecto ao silencio.  
Preocuparase de que os alumnos teñan unha visión global do proceso de aprendizaxe, de 
tal forma que a explicacións faranse tendo en conta onde estamos, onde imos e para que 
serve.  
Relacionaranse os novos contidos cos aprendidos anteriormente.  
Procurarase especial atención ao nivel de cada alumno, ás súas necesidades e 
capacidades específicas.  
Facilitaranse exercicios concretos a fin de resolver deficiencias específicas. 
 
 
 
Criterios de Promoción: 

Considerarase apto para acceder ao curso inmediato superior, ao alumno ou alumnos que 
adquiran, as capacidades mínimas que se establecen dentro dos apartados de obxectivos 
e contidos, do curso a que pertence.  
  
No caso de non alcanzar os mínimos exixibles, si o alumno atópase matriculado nos cursos 
correspondentes aos Ensinos Profesionais, establécese a posibilidade de acceso a unhas 
probas extraordinarias no mes de setembro. O contido destas probas será o sinalado no 
apartado de “MÍNIMOS EXIXIBLES” do curso correspondente. 
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Actividades de Recuperación:  

Aos alumnos que teñan materias ou asignaturas pendentes tanto de avaliacións do 
presente curso como de anos anteriores, entregaráselles por escrito un informe cos 
obxectivos e contidos non alcanzados así como a proposta de actividades para a súa 
superación e unha vez superados comunicarase ao Xefe de Departamento. 
 
3º  
3º CURSO – VIOLONCELLO – GRAO ELEMENTAL  
 
Obxectivos: 

 Desenvolver e aumentar a Tecn. ica do instrumento, tanto do arco como da man 
esquerda, coidando das posturas corporais que permitirán o desenvolvemento de 
dita técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das articulacións e do corpo. 

 Memorizar e interpretar fragmentos musicais empregando medida e afinación 
axeitados ó nivel do curso. 

 Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a capacidade de aprendizaxe 
progresiva e individual. 

 Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquisición das técnicas de 
estudo axeitadas que permitan a autonomía no traballo e na valoración do mesmo. 

 Adquirir pouco a pouco o hábito da memorización e da interpretación en público 
como técnica de traballo. 

Contidos: 

 Man dereita: 
o Forma de coller o arco. Relaxación e firmeza. 
o Cordas ó aire e cambios de cordas. 
o Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco enteiro, metades, punta e 
talón. 
o Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, desenvolvendo a axilidade 
e soltura. 
o Ligaduras de dúas, tres e catro notas, na mesma corda e cambiando de corda. 

 Man esquerda: 
o Numeración dos dedos. 
o Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, coidando da 
correcta afinación. 
o Escalas, partindo das cordas ó aire ou non (intervalos correlativos). 
o Estudo e afianzamento da 4ª posición. 
o Cambio de 1ª a 4ª posición, discurrindo a man polo mástil deixando esbarar os 
dedos polas cordas. 
o Coñecemento e estudo da 2ª e 3ª posición. 

 Coordinación dos dous brazos. 

 Interpretación de combinacións interválicas con diferentes ritmos. 

 Interpretación de escalas de Do M, Sol M, Re M, LA M, Fa M, Si b M, Mib M, nunha 
ou dúas oitavas. 

 Desenvolvemento da memorización de fragmentos e textos musicais. 

 Iniciación ó vibrato. 
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Repertorio Orientativo 3º Curso: 

S. Suzuki: volume II e III. 
S. Lee: Método Práctico: o leccións en 1ª, e noutras posicións (nº 1, 2, 3, 11, 13…) e as 
súas escalas.  
Feuillard: Pezas con acompañamento de piano, volume 1º.  
Torelli: Sonata en Sol M. 
Pezas de Sheila Nelson (dúos, tríos) e outros autores. 
 
Mínimos exixibles: 

S. Suzuki: Volume II, da lección 1 a 6, 1ª e 2ª posición. 
S. Lee Método Práctico: estudios en 2ª e 3ª posición (1 estudo por trimestre)  
Escalas en 1ª e 2ª posición ligadas (legatto 8). 
 

Ademais dos estudos e obras indicados en cada curso ou ciclo admitiranse obras de nivel 
similar ou superior, sempre previa aprobación do profesor. 
 
Criterios de Avaliación: 

 Forma de avaliación contínua. 

 A non realización dos contidos elementais a través da metodoloxía aplicada polo 
profesor, será motivo da non superación do curso. 

 Queda a criterio do profesor o nivel técnico, musical e interpretativo que debe 
acadar cada alumno para superar o curso correspondente. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua trimestral por acumulación 
de faltas de asistencia, terán que realizar unha proba ou audición que consistirá no 
seguinte: 

o Interpretación de memoria, á elección do alumno, dunha peza, estudo ou obra 
de entre as realizadas no trimestre onde perdeu ou dereito á avaliación continua. 
o Interpretación de dúas pezas, estudos ou obras seleccionadas por sorteo de 
entre o material correspondente á programación que se realice en dito trimestre. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua para todo o curso 
académico, terán que realizar ó final deste unha proba ante unha comisión 
avaliadora, presentando todo o programa do curso. 

 
Metodoloxía Didáctica:  

Crearemos un clima de traballo e de respecto que permitirá tanto ao profesor como aos 
alumnos escoitar e ser escoitados. 
 Intentarase suscitar nos alumnos o espírito de superación persoal, ao mesmo tempo que 
un clima de colaboración e aprendizaxe entre iguais.  
Se fomentará a música de cámara por entender que contribúe a unha mellor formación 
artística do alumno e repercute favorablemente na súa relación con profesores e 
compañeiros.  
Se potenciará e educará no respecto ao silencio.  
Preocuparase de que os alumnos teñan unha visión global do proceso de aprendizaxe, de 
tal forma que a explicacións faranse tendo en conta onde estamos, onde imos e para que 
serve.  
Relacionaranse os novos contidos cos aprendidos anteriormente.  
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Procurarase especial atención ao nivel de cada alumno, ás súas necesidades e 
capacidades específicas.  
Facilitaranse exercicios concretos a fin de resolver deficiencias específicas. 
 
 
Criterios de Promoción: 
Considerarase apto para acceder ao curso inmediato superior, ao alumno ou alumnos que 
adquiran, as capacidades mínimas que se establecen dentro dos apartados de obxectivos 
e contidos, do curso a que pertence.  
  
No caso de non alcanzar os mínimos exixibles, si o alumno atópase matriculado nos cursos 
correspondentes aos Ensinos Profesionais, establécese a posibilidade de acceso a unhas 
probas extraordinarias no mes de setembro. O contido destas probas será o sinalado no 
apartado de “MÍNIMOS EXIXIBLES” do curso correspondente. 
 
Actividades de Recuperación:  
Aos alumnos que teñan materias ou asignaturas pendentes tanto de avaliacións do 
presente curso como de anos anteriores, entregaráselles por escrito un informe cos 
obxectivos e contidos non alcanzados así como a proposta de actividades para a súa 
superación e unha vez superados comunicarase ao Xefe de Departamento. 
 
 
 

 
 
1º CURSO – VIOLONCELLO – GRAO PROFESIONAL 
 
Obxectivos: 

 Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto do arco como da man 
esquerda, coidando das posturas corporais que permitirán o desenvolvemento de 
dita técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das articulacións e do corpo. 

 Memorizar e interpretar fragmentos musicais empregando medida e afinación 
axeitados ó nivel do curso. 

 Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a capacidade de 
aprendizaxeprogresiva e individual. 

 Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquisición das técnicas de 
estudo axeitadas que permitan a autonomía no traballo e na valoración do mesmo. 

 Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa calidade de son. 

 Desenvolver o hábito da memorización e da interpretación en público como técnica 
de traballo. 

 Desenvolver a capacidade de lectura primeira vista que permita a participación nun 
conxunto e ter acceso a un repertorio máis amplo. 

 Desenvolver un método de traballo e estudo persoal para convertilo nun hábito 
permanente. 

 
Contidos: 

 Man dereita: 
o Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e correcta distribución. 
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o Exercicios de golpes de arco: Detaché, Staccato, Legato, Martellé, notas 
dobradas, tresillos. 
o Uso do arco en todalas súas diferentes partes: Arco enteiro, metades, punta e 
talón. 
o Flexibilidade da man dereita mediante arpexios ou bariolaxe. 
o Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, desenvolvendo a axilidade 
e soltura. 

 Man esquerda: 
o Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, coidando da 
correcta afinación. 
o Exercicios de velocidade e articulación. 
o Escalas e arpexios en diferentes tonalidades con cambios de posición. 
o Estudo e afianzamento das catro primeiras posicións. Iniciación á 5ª e 6ª 
posicións. 
o Iniciación ó emprego do pulgar. 
o Cambios de posición entre as primeiras seis posicións. 

 Coordinación dos dous brazos. 

 Interpretación de escalas en dúas ou tres oitavas: Do M, Sol M, Re M, LA M, Fa M, 
Si b 

 M, Mib M, la m, mi m. 

 Desenvolvemento da memorización de fragmentos e textos musicais. 

 Estudo do vibrato. 
Repertorio Orientativo 1º G. Profesional: 

S. Lee:_____________ 40 Estudos Melódicos e Progresivos, volume I. 
Feuillard: __________ Pezas con acompañamento de piano, volume 2º. 
J. Dotzauer: _______ 113 Estudos, volume I. 
A. Vivaldi: _________ Sonatas para cello e continuo. 
B. Marcello: ________ Sonatas para cello e continuo. 
G. B. Brèval: _______ Sonata en Do M. 
B. Romberg: _______ Sonata nº 1 mi m. 
J. Klengel: _________ concertino en Do M. 
A. Vivaldi: _________ Concertos para cello. 
Seitz: _______________Concerto en Sol M. 
G. Fauré: __________ “Sicilienne”. 
E. Elgar: __________ “Chanson du matin”. 
S. Suzuki:__________ Volume IV. 
J. S. Bach: _________ Pezas das suites para cello só. 
 
Mínimos exixibles: 

Feuillerd: Pezas con acompañamento de piano, volumen 2 (1 peza por trimestre) 
J. Dotzauer: 113 Estudos, volumen I (2 estudos por trimestre) 
B. Marcello: Sonatas para cello e continuo (2 movementos) 
B. Romberg: sonata nº1 mi m., 1er movemento. 
 
Ademais dos estudos e obras indicados en cada curso ou ciclo admitiranse obras de nivel 
similar ou superior, sempre previa aprobación do profesor. 
 
Criterios de Avaliación: 

 Forma de avaliación continua. 
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 A non realización dos contidos elementais a través da metodoloxía aplicada polo 
profesor, será motivo da non superación do curso. 

 Queda a criterio do profesor o nivel técnico, musical e interpretativo que debe 
acadar cada alumno para superar o curso correspondente. 

 Cada trimestre o aluno deberá realizar alomenos tres escalas diferentes, tres 
estudos e unha peza das propostas no repertorio orientativo. Ó final de cada 
trimestre o alumno tocará unha das escalas e un dos estudos, a elección do 
profesor, nunha audición técnica. A obra correspondente a ese trimestre será 
interpretada noutra audición, pública ou de aula. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua trimestral por acumulación 
de faltas de asistencia, terán que realizar unha proba ou audición que consistirá non 
seguinte: 
Interpretación de memoria, á elección do alumno, dunha peza, estudo ou obra de 
entre as realizadas no trimestre onde perdeu o dereito á avaliación continua. 

 Interpretación de dúas pezas, estudos ou obras seleccionadas por sorteo de entre o 
material correspondente á programación que se realice en dito trimestre. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua para todo o curso 
académico, terán que realizar ó final deste unha proba ante unha comisión 
avaliadora, presentando todo o programa do curso. 

 Unha audición académica (non pública) no mes de Novembro ou Maio, con tódolos 
profesores do departamento. Ésta terán que realizala tódolos alumnos do GP. Se o 
alumno falta, terá que xustificarse co certificado oportuno. 

 
 
 
Metodoloxía Didáctica:  

Crearemos un clima de traballo e de respecto que permitirá tanto ao profesor como aos 
alumnos escoitar e ser escoitados. 
 Intentarase suscitar nos alumnos o espírito de superación persoal, ao mesmo tempo que 
un clima de colaboración e aprendizaxe entre iguais.  
Se fomentará a música de cámara por entender que contribúe a unha mellor formación 
artística do alumno e repercute favorablemente na súa relación con profesores e 
compañeiros.  
Se potenciará e educará no respecto ao silencio.  
Preocuparase de que os alumnos teñan unha visión global do proceso de aprendizaxe, de 
tal forma que a explicacións faranse tendo en conta onde estamos, onde imos e para que 
serve.  
Relacionaranse os novos contidos cos aprendidos anteriormente.  
Procurarase especial atención ao nivel de cada alumno, ás súas necesidades e 
capacidades específicas.  
Facilitaranse exercicios concretos a fin de resolver deficiencias específicas. 
 
Criterios de Promoción: 
Considerarase apto para acceder ao curso inmediato superior, ao alumno ou alumnos que 
adquiran, as capacidades mínimas que se establecen dentro dos apartados de obxectivos 
e contidos, do curso a que pertence.  
  
No caso de non alcanzar os mínimos exixibles, si o alumno atópase matriculado nos cursos 
correspondentes aos Ensinos Profesionais, establécese a posibilidade de acceso a unhas 
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probas extraordinarias no mes de setembro. O contido destas probas será o sinalado no 
apartado de “MÍNIMOS EXIXIBLES” do curso correspondente. 
 
Actividades de Recuperación:  
Aos alumnos que teñan materias ou asignaturas pendentes tanto de avaliacións do 
presente curso como de anos anteriores, entregaráselles por escrito un informe cos 
obxectivos e contidos non alcanzados así como a proposta de actividades para a súa 
superación e unha vez superados comunicarase ao Xefe de Departamento. 
 
 
2º CURSO – VIOLONCELLO – GRAO PROFESIONAL 
 
Obxectivos: 

 Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto do arco como da man 
esquerda, coidando das posturas corporais que permitirán o desenvolvemento de 
dita técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das articulacións e do corpo. 

 Memorizar e interpretar fragmentos musicais empregando medida e afinación 
axeitados ó nivel do curso. 

 Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a capacidade de aprendizaxe 
progresiva e individual. 

 Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquisición das técnicas de 
estudo axeitadas que permitan a autonomía no traballo e na valoración do mesmo. 

 Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa calidade de son. 

 Desenvolver o hábito da memorización e da interpretación en público como técnica 
de traballo. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista que permita a participación 
nun conxunto e ter acceso a un repertorio máis amplo. 

 Desenvolver un método de traballo e estudo persoal para convertilo nun hábito 
permanente. 

 
Contidos: 

 Man dereita: 
o Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e correcta distribución. 
o Exercicios de golpes de arco: Detaché en diferentes partes do arco, Staccato, 
Legato, gran Legato, Martellé, Spiccato, Saltillo controlado… 
o Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco enteiro, metades, punta e 
talón. 
o Flexibilidade da man dereita mediante arpexios ou bariolaxe. 
o Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, desenvolvendo a axilidade 
e soltura. 

 Man esquerda: 
o Exercicios de velocidade e articulación. 
o Escalas e arpexios en diferentes tonalidades, en dúas ou tres oitavas. 
o Estudo e afianzamento das seis primeiras posicións. 
o Estudo do pulgar e utilización en exercicios e escalas. 
o Cambios de posición entre as seis primeiras posicións. 

 Interpretación de escalas en dúas ou tres oitavas: Do M, Sol M, Re M, La M, Fa M, 
Sib M, Mib M, la m, mi m, si m, re m, sol m. 
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 Desenvolvemento da memorización de fragmentos e textos musicais. 

 Perfeccionamento do vibrato. 

 Iniciación e estudo de cordas dobradas: terceiras e sextas. 
 
Repertorio Orientativo 2º Curso G. Profesional: 

S. Lee: 40 Estudos Melódicos  
Progresivos, volume I e II. 
J. Dotzauer: 113 Estudos, volume I e II. 
Vivaldi: Sonatas para cello e continuo. 
Marcello: Sonatas para cello e continuo. 
Romberg: Sonatas para cello. 
G. B. Brèval: Sonata en Do M. 
J. Klengel: Concertino en Do M. 
A. Vivaldi: Concertos para cello. 
G. Goltermann: Concerto nº 4 en sol M. 
Feuillard: Pezas con acompañamento de piano, volume 2º. 
G. Fauré: “Sicilienne”. 
E. Elgar: “Chanson du matin”. 
Saint-Saëns: “Ou Cisne”. 
J. S. Bach: I suite para cello só. 
 
 
Mínimos exixibles: 

S. Lee: 40 Estudos Melódicos (2 por trimestre) 
Vivaldi: Sonatas para cello e continuo nº 3. 
Feuillard: Pezas con acompañamento de piano, volume 2º. 
J. S. Bach: I suite para cello só, (3 movementos : preludio, minuette, gigue) 
 
Ademais dos estudos e obras indicados en cada curso ou ciclo admitiranse obras de nivel 
similar ou superior, sempre previa aprobación do profesor. 
 
Criterios de Avaliación: 

 Forma de avaliación continua. 

 A non realización dos contidos elementais a través da metodoloxía aplicada polo 
profesor, será motivo da non superación do curso. 

 Queda a criterio do profesor o nivel técnico, musical e interpretativo que debe 
acadar cada alumno para superar o curso correspondente. 

 Cada trimestre o aluno deberá realizar alomenos tres escalas diferentes, tres 
estudos e unha peza das propostas no repertorio orientativo. Ó final de cada 
trimestre o aluno tocará unha das escalas e un dos estudos, a elección do profesor, 
nunha audición técnica. A obra correspondente a ese trimestre será interpretada 
noutra audición, pública ou de aula. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua trimestral por acumulación 
de faltas de asistencia, terán que realizar unha proba ou audición que consistirá no 
seguinte: 

o Interpretación de memoria, á elección do alumno, dunha peza, estudo ou obra 
de entre as realizadas no trimestre onde perdeu o dereito á avaliación continua. 
o Interpretación de dúas pezas, estudos ou obras seleccionadas por sorteo de 
entre o material correspondente á programación que se realice en dito trimestre. 
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 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua para todo o curso 
académico, terán que realizar ó final deste unha proba ante unha comisión 
avaliadora, presentando todo o programa do curso. 

 Unha audición académica (non pública) no mes de Novembro ou Maio, con tódolos 
profesores do departamento. Ésta terán que realizala tódolos alumnos do GP. Se o 
alumno falta, terá que xustificarse co certificado oportuno. 

 
Metodoloxía Didáctica:  

Crearemos un clima de traballo e de respecto que permitirá tanto ao profesor como aos 
alumnos escoitar e ser escoitados. 
 Intentarase suscitar nos alumnos o espírito de superación persoal, ao mesmo tempo que 
un clima de colaboración e aprendizaxe entre iguais.  
Se fomentará a música de cámara por entender que contribúe a unha mellor formación 
artística do alumno e repercute favorablemente na súa relación con profesores e 
compañeiros.  
Se potenciará e educará no respecto ao silencio.  
Preocuparase de que os alumnos teñan unha visión global do proceso de aprendizaxe, de 
tal forma que a explicacións faranse tendo en conta onde estamos, onde imos e para que 
serve.  
Relacionaranse os novos contidos cos aprendidos anteriormente.  
Procurarase especial atención ao nivel de cada alumno, ás súas necesidades e 
capacidades específicas.  
Facilitaranse exercicios concretos a fin de resolver deficiencias específicas. 
 
 
Criterios de Promoción: 

Considerarase apto para acceder ao curso inmediato superior, ao alumno ou alumnos que 
adquiran, as capacidades mínimas que se establecen dentro dos apartados de obxectivos 
e contidos, do curso a que pertence.  
  
No caso de non alcanzar os mínimos exixibles, si o alumno atópase matriculado nos cursos 
correspondentes aos Ensinos Profesionais, establécese a posibilidade de acceso a unhas 
probas extraordinarias no mes de setembro. O contido destas probas será o sinalado no 
apartado de “MÍNIMOS EXIXIBLES” do curso correspondente. 
 
Actividades de Recuperación:  

Aos alumnos que teñan materias ou asignaturas pendentes tanto de avaliacións do 
presente curso como de anos anteriores, entregaráselles por escrito un informe cos 
obxectivos e contidos non alcanzados así como a proposta de actividades para a súa 
superación e unha vez superados comunicarase ao Xefe de Departamento. 
 
 
3º CURSO – VIOLONCELLO – GRAO PROFESIONAL 
 
Obxectivos: 

 Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto do arco como da man 
esquerda, coidando das posturas corporais que permitirán o desenvolvemento de 
dita técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das articulacións e do corpo. 
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 Memorizar e interpretar fragmentos musicais empregando medida e afinación 
axeitados ó nivel do curso. 

 Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a capacidade de aprendizaxe 
progresiva e individual. 

 Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquisición das técnicas de 
estudo axeitadas que permitan a autonomía no traballo e na valoración do mesmo. 

 Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa calidade de son. 

 Desenvolver o hábito da memorización e da interpretación en público como técnica 
de traballo. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista que permita a participación 
nun conxunto e ter acceso a un repertorio máis amplo. 

 Desenvolver un método de traballo e estudo persoal para convertilo nun hábito 
permanente. 

 
Contidos: 

 Man dereita: 
o Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e correcta distribución. 
o Exercicios de golpes de arco: Detaché en diferentes partes do arco, Staccato, 
Legato, gran Legato, Martellé, Spiccato, Saltillo, Bariolaxe… 
o Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco enteiro, metades, punta e 
talón. 

 Man esquerda: 
o Exercicios de velocidade e articulación. Estudo de trinos. 
o Escalas e arpexios en diferentes tonalidades, en tres oitavas. 
o Estudo e afianzamento das seis primeiras posicións. 
o Estudo do pulgar e utilización en exercicios e escalas. 

 Interpretación de escalas en tres oitavas en todas as tonalidades. 

 Desenvolvemento da memorización de fragmentos e textos musicais. 

 Perfeccionamento do vibrato. 

 Estudo de cordas dobradas: terceiras, sextas e oitavas. 
 
Repertorio Orientativo 3º Curso G. Profesional: 

J. Dotzauer: 113 Estudos, volume II e III. 
A. Franchomme: Estudos para cello. 
J. L. Duport: 21 Estudos para cello. 
A. Vivaldi: Sonatas para cello e continuo. 
B. Marcello: Sonatas para cello e continuo. 
G. B. Sammartini: Sonata en Sol M. 
J. Goltermann: Concerto nº 4 en Sol M. 
A. Vivaldi: Concertos para cello. 
J. Klengel, B. Romberg, G. B. Brèval: Concertinos. 
C. Saint-Saëns: “Allegro Apassionato”. 
R. Schumann: “Fantasiestucke” (primeira peza). 
J. S. Bach: Suites I ou II para cello só. 
 
Mínimos exixibles: 

A. Franchomme: Estudos para cello (1 estudio por trimestre). 
J. L. Duport: 21 Estudos para cello (1 estudio por trimestre). 
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J. Goltermann: Concerto nº 4 en Sol M (1er movemento). 
J. S. Bach: Suites I ou II para cello só (2ª suite : preludio e gigue). 
 

Ademais dos estudos e obras indicados en cada curso ou ciclo admitiranse obras de nivel 
similar ou superior, sempre previa aprobación do profesor. 
 
Criterios de Avaliación: 

 Forma de avaliación continua. 

 A non realización dos contidos elementais a través da metodoloxía aplicada polo 
profesor, será motivo da non superación do curso. 

 Queda a criterio do profesor o nivel técnico, musical e interpretativo que debe 
acadar cada alumno para superar o curso correspondente. 

 Cada trimestre o aluno deberá realizar alomenos tres escalas diferentes, tres 
estudos e unha peza das propostas non repertorio orientativo. Ó final de cada 
trimestre o aluno tocará unha das escalas e un dos estudos, a elección do profesor, 
nunha audición técnica. A obra correspondente a ese trimestre será interpretada 
noutra audición, pública ou de aula. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua trimestral por acumulación 
de faltas de asistencia, terán que realizar unha proba ou audición que consistirá no 
seguinte: 

o Interpretación de memoria, á elección do alumno, dunha peza, estudo ou obra 
de entre as realizadas no trimestre onde perdeu o dereito á avaliación continua. 
o Interpretación de dúas pezas, estudos ou obras seleccionadas por sorteo de 
entre o material correspondente á programación que se realice en dito trimestre. 

 Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua para todo o curso 
académico, terán que realizar ó final deste unha proba ante unha comisión 
avaliadora, presentando todo o programa do curso. 

 Unha audición académica (non pública) no mes de Novembro ou Maio, con tódolos 
profesores do departamento. Ésta terán que realizala tódolos alumnos do GP. Se o 
alumno falta, terá que xustificarse co certificado oportuno. 

 
 
 
Metodoloxía Didáctica:  

Crearemos un clima de traballo e de respecto que permitirá tanto ao profesor como aos 
alumnos escoitar e ser escoitados. 
Intentarase suscitar nos alumnos o espírito de superación persoal, ao mesmo tempo que 
un clima de colaboración e aprendizaxe entre iguais.  
Se fomentará a música de cámara por entender que contribúe a unha mellor formación 
artística do alumno e repercute favorablemente na súa relación con profesores e 
compañeiros.  
Se potenciará e educará no respecto ao silencio.  
Preocuparase de que os alumnos teñan unha visión global do proceso de aprendizaxe, de 
tal forma que a explicacións faranse tendo en conta onde estamos, onde imos e para que 
serve.  
Relacionaranse os novos contidos cos aprendidos anteriormente.  
Procurarase especial atención ao nivel de cada alumno, ás súas necesidades e 
capacidades específicas.  
Facilitaranse exercicios concretos a fin de resolver deficiencias específicas. 
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Criterios de Promoción: 
Considerarase apto para acceder ao curso inmediato superior, ao alumno ou alumnos que 
adquiran, as capacidades mínimas que se establecen dentro dos apartados de obxectivos 
e contidos, do curso a que pertence.  
  
No caso de non alcanzar os mínimos exixibles, si o alumno atópase matriculado nos cursos 
correspondentes aos Ensinos Profesionais, establécese a posibilidade de acceso a unhas 
probas extraordinarias no mes de setembro. O contido destas probas será o sinalado no 
apartado de “MÍNIMOS EXIXIBLES” do curso correspondente. 
 
Actividades de Recuperación:  
Aos alumnos que teñan materias ou asignaturas pendentes tanto de avaliacións do 
presente curso como de anos anteriores, entregaráselles por escrito un informe cos 
obxectivos e contidos non alcanzados así como a proposta de actividades para a súa 
superación e unha vez superados comunicarase ao Xefe de Departamento. 
 
 
 


