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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Decreto 183/2001, do 19 de xullo, polo
que se establece o currículo do grao supe-
rior das ensinanzas de música e o acceso
ó dito grao.

O desenvolvemento normativo das ensinanzas de
réxime especial de música previstas na Lei orgá-
nica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral
do sistema educativo, iniciouse para o grao superior
coa aprobación do Real decreto 617/1995, do 21
de abril, polo que se determinan os aspectos básicos
do seu currículo e se regula a proba de acceso a
estes estudios, establecéndose e organizándose, ade-
mais das materias específicas de cada especialidade,
outras baseadas na profundización en contidos teó-
rico-humanísticos que, lonxe de supor unha mera
complementariedade, imprimen a este tramo final
dos estudios un verdadeiro carácter de ensinanza
superior, que terá que completarse con aqueloutras
materias polas que o propio alumno opte ó longo
dos seus estudios. Esta norma básica estatal habilita
as comunidades autónomas para que, no ámbito das
súas competencias, dicten as disposicións precisas
para o seu desenvolvemento e aplicación.
Este decreto regula o currículo das especialidades

establecidas no Real decreto 617/1995, do 21 de
abril, determinando para todas elas a carga lectiva
global. Do mesmo xeito regúlanse os límites de per-
manencia, os criterios de promoción e o procede-
mento de avaliación dos diferentes cursos, e esta-
blécense as directrices a partir das cales os centros
deberán desenvolve-la realización do concerto ou
traballo final de carreira, especialmente significativo
ó remate deste grao, por canto a súa superación da
dereito á obtención do título superior de música,
equivalente, para tódolos efectos, ó de licenciado
universitario, segundo determina o artigo 42.3º da
Lei orgánica 1/1990.
Así mesmo, este decreto establece as disposicións

referentes á proba de acceso ó grao superior, así
como a adxudicación de prazas vacantes, reguladas
con carácter básico no Real decreto 617/1995, do
21 de abril. As directrices básicas desta proba para
cada especialidade permiten valora-los coñecemen-
tos e capacidades artísticas necesarias para o correc-
to desenvolvemento dos estudios superiores, tanto
no caso de aqueles aspirantes que reúnan os requi-
sitos establecidos no artigo 40.3º da Lei orgáni-
ca 1/1990, do 3 de outubro, como para os que non
reúnan os ditos requisitos, segundo o establecido
no artigo 40.4º desta lei. A partir destas directrices
básicas, correspóndelles ós centros, no exercicio da
súa autonomía, elaborar e difundi-los criterios refe-
rentes a estas probas.
A ordenación das ensinanzas do grao superior que

aquí se artella ten o obxectivo último de proporcionar
unha completa formación práctica, teórica e meto-
dolóxica que garantan a cualificación nos ámbitos

relativos á creación, á interpretación, á investigación
e á docencia. Para iso, este decreto establece unha
parte do tempo lectivo global co fin de que os centros,
no exercicio da súa autonomía organizativa e peda-
góxica, determinen unha oferta de materias optativas
e de libre elección para o estudiante que garantan
a eficacia da formación que se persigue en cada
especialidade.
En virtude de todo isto, e por proposta do con-

selleiro de Educación e Ordenación Universitaria,
logo do informe do Consello Escolar de Galicia e
logo de deliberación do Consello da Xunta de Gali-
cia, na súa reunión do día dezanove de xullo de
dous mil un,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto da norma.
Este decreto establece o currículo do grao superior

das ensinanzas de música, de acordo co disposto
nos artigos 39 punto 1º c) e 40, puntos 3º e 4º,
da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de orde-
nación xeral do sistema educativo, e integra o esta-
blecido no Real decreto 617/1995, do 21 de abril
(Boletín Oficial del Estado do 6 de xuño), polo que
se establecen os aspectos básicos do currículo do
grao superior das ensinanzas de música e se regula
a proba de acceso a estes estudios.
Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.
Este decreto será de aplicación no ámbito terri-

torial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 3º.-Duración e ordenación académica das

ensinanzas.
1. O grao superior das ensinanzas de música com-

prenderá un só ciclo.
2. O grao superior terá unha duración de catro

cursos en tódalas especialidades que se relacionan
no punto quinto deste decreto, agás nas de com-
posición, dirección de coro e dirección de orquestra,
que terá unha duración de cinco cursos.
3. A unidade de valoración, tanto global da espe-

cialidade como parcial das diferentes materias e cur-
sos que integran o currículo, será o crédito. Cada
crédito equivalerá a dez horas lectivas, tanto nas
ensinanzas teóricas como prácticas.
Artigo 4º.-Titulación.
Os alumnos que superen o grao superior das ensi-

nanzas de música terán dereito á obtención do título
superior de música, no que constará a especialidade
cursada e terá carácter oficial e validez en todo o
territorio nacional.
Artigo 5º.-Especialidades.
1. As especialidades que configuran o grao supe-

rior das ensinanzas de música son as seguintes:
-Acordeón.
-Canto.
-Clarinete.
-Clave.
-Composición.
-Contrabaixo.
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-Dirección de coro.
-Dirección de orquestra.
-Etnomusicoloxía.
-Fagot.
-Flamenco.
-Frauta travesa.
-Frauta de bico.
-Guitarra.
-Harpa.
-Instrumentos de corda pulsada do Renacemento

e o Barroco.
-Instrumentos da música antiga.
-Instrumentos da música tradicional e popular.
-Instrumentos de puga.
-Jazz.
-Musicoloxía.
-Óboe.
-Órgano.
-Pedagoxía.
-Percusión.
-Piano.
-Saxofón.
-Trompa.
-Trompeta.
-Trombón.
-Tuba.
-Viola.
-Viola da gamba.
-Violín.
-Violoncelo.
2. A especialidade de flamenco constará das dúas

opcións seguintes:
Opción a): guitarra flamenca.
Opción b): flamencoloxía.
3. A especialidade de pedagoxía constará das dúas

opcións seguintes:
Opción a): pedagoxía da linguaxe e da educación

musical.
Opción b): pedagoxía do instrumento.
4. Para os efectos do disposto no artigo 16 do

Real decreto 389/1992, do 15 de abril, polo que
se establecen os requisitos mínimos dos centros que
impartan ensinanzas artísticas, a especialidade de
etnomusicoloxía considérase equivalente á de musi-
coloxía.
Artigo 6º.-Obxectivos do grao superior das ensi-

nanzas de música.
As ensinanzas conducentes á obtención do título

superior de música deberán proporcionar unha for-
mación práctica, teórica e metodolóxica, a través
da profundización nas materias que conforman a
especialidade elixida, co fin de garanti-la cualifi-
cación dos futuros profesionais da música, nos ámbi-
tos relativos á creación, á interpretación, á inves-
tigación e á docencia.
Artigo 7º.-Itinerarios formativos.
Nas especialidades de composición e pedagoxía

da linguaxe e da educación musical, establécense
para os dous últimos cursos os seguintes itinerarios

formativos, co fin de atende-los diferentes perfís que
se derivan do exercicio profesional delas:
-Composición:
a) Composición xeral.
b) Composición con medios audiovisuais.
-Pedagoxía da linguaxe e da educación musical:
a) Pedagoxía da linguaxe musical.
b) Pedagoxía da educación musical.
Artigo 8º.-Tipos de materias.
As ensinanzas das diferentes especialidades orga-

nizaranse por materias, distinguindo entre:
1. Materias obrigatorias: as ditas materias orga-

nízanse de acordo coa súa natureza e a súa finalidade
formativa, nos seguintes grupos:
a) Especialidade.
b) Materias troncais.
c) Conxunto.
d) Materias propias da especialidade.
2. Materias optativas, ofertadas polos centros no

exercicio da autonomía pedagóxica e organizativa,
de acordo coas súas dispoñibilidades docentes, as
necesidades profesionais e a demanda dos alumnos.
Co fin de que o alumno escolla entre estas o número

necesario para completa-los créditos que en cada
caso se establecen, estas materias deberán ser incluí-
das polos centros na súa oferta educativa, indicando
a carga lectiva de cada unha delas, expresada en
créditos, a súa duración e unha breve descrición
dos seus contidos que, en todo caso, estarán rela-
cionados cunha especialidade determinada.
3. Materias de libre elección polo estudiante,

segundo a flexible configuración do seu currículo.
O seu contido poderá estar relacionado tanto coa
propia especialidade como con outras, e o seu núme-
ro estará determinado polo número de créditos que
en cada caso se establezan para estas materias. O
alumno poderá elixir entre a relación de materias
impartidas polo propio centro ou por outros centros
superiores de ensinanzas artísticas ou universitarias
cos que se estableza o convenio oportuno. En todo
caso, para esta elección deberá terse en conta o
seguinte:
Exceptúanse da libre elección tódalas materias

clasificadas como ensinanzas instrumentais indivi-
duais no anexo III a este decreto.
A admisión nas materias de libre elección estará

condicionada á existencia de prazas vacantes, logo
da matriculación nestas dos alumnos da especia-
lidade correspondente.
Artigo 9º.-Estructura do plan de estudios.
1. As materias obrigatorias das diversas especia-

lidades, a súa carga lectiva e o curso ou cursos nos
que se deberán realizar recóllense no anexo I a este
decreto.
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Co fin de facilita-la organización das materias de

coro, orquestra e música de cámara/conxunto, indí-
canse no anexo I unicamente os créditos globais
que o alumno debe realizar, correspondéndolles ós
centros establece-los criterios para a organización
xeral delas.
Do mesmo xeito determínase no dito anexo o núme-

ro global de créditos das materias optativas e das
materias de libre elección para cada especialidade.
Corresponde ós centros distribuír por cursos o núme-
ro de créditos correspondentes a estas materias.
2. Os descritores do contido das materias obri-

gatorias das diferentes especialidades establécense
no anexo II a este decreto.
Artigo 10º.-Clasificación das materias en función

da relación numérica profesor/alumno.
En función da relación numérica profesor/alumno,

determínase no anexo III a este decreto, a clasi-
ficación das materias do currículo das diferentes
especialidades en: non instrumentais, instrumentais
colectivas e instrumentais individuais. Así mesmo,
fíxase neste anexo a relación numérica máxima pro-
fesor/alumno para cada materia, de acordo cos
seguintes criterios:
a) Materias non instrumentais: a relación numérica

máxima é a de 1/15. Non obstante, esta ratio redúcese
naqueles casos nos que a índole práctica das ensi-
nanzas ou o grao de profundización requirido así
o aconsellan.
b) Materias instrumentais colectivas: a relación

numérica profesor/alumno estará determinada pola
configuración das agrupacións corais, sinfónicas e
camerísticas.
c) Materias instrumentais individuais: a relación

numérica máxima profesor/alumno é a de 1/1.
Artigo 11º.-Avaliación e cualificacións.
1. A avaliación do rendemento académico dos

alumnos dos centros superiores de música será rea-
lizada polo profesor correspondente, agás no con-
certo ou traballo de fin de carreira ó que se refire
o artigo duodécimo deste decreto.
2. A cualificación final das diferentes materias

consignarase na acta correspondente nos termos de
suspenso, aprobado, notable, sobresaliente e matrí-
cula de honra, agás no caso das materias obrigatorias
do grupo de coro e de orquestra, nas que a cua-
lificación se consignará nos termos de apto e non
apto.
Artigo 12º.-Concerto ou traballo de fin de carreira.
1. Será obrigatoria a realización dun concerto de

fin de carreira para as especialidades de acordeón,
canto, clarinete, clave, contrabaixo, dirección de
coro, dirección de orquestra, fagot, guitarra flamen-
ca, frauta travesa, frauta de bico, guitarra, harpa,
instrumentos de corda pulsada do Renacemento e
o Barroco, instrumentos da música antiga, instru-
mentos da música tradicional e popular, instrumen-

tos de puga, Jazz, óboe, órgano, percusión, piano,
saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba, viola, viola
da gamba, violín e violoncelo.
O concerto, que terá carácter público, valorarase,

no caso de superalo, cun total de 7 créditos.
2. Será obrigatoria a realización dun traballo escri-

to de investigación de fin de carreira sobre un tema
relativo á propia especialidade para as especiali-
dades de etnomusicoloxía, flamencoloxía, musico-
loxía e pedagoxía.
A defensa e presentación do dito traballo, diante

do tribunal avaliador, terá carácter público e valo-
rarase, no caso de superalo, cun total de 10 créditos.
3. Será obrigatoria a realización dun traballo de

composición de fin de carreira para a especialidade
de composición.
O dito traballo de composición será executado,

diante do tribunal avaliador, nun concerto que terá
carácter público e que se valorará, no caso de supe-
ralo, cun total de 10 créditos.
4. O concerto ou traballo de fin de carreira será

avaliado por un tribunal composto por cinco pro-
fesores.
5. A presentación ó concerto ou traballo de fin

de carreira requirirá a superación de tódalas mate-
rias que constitúen a especialidade.
6. Os centros establecerán a estructura da proba

das diferentes especialidades.
7. A cualificación do concerto ou traballo de fin

de carreira será consignada nunha acta nos termos
de suspenso, aprobado, notable, sobresaliente ou
matrícula de honra.
Artigo 13º.-Premio extraordinario.
Aqueles alumnos que teñan obtido, cando menos,

unha nota media de sobresaliente ó longo de todo
o ciclo, e no concerto ou traballo fin de carreira
obtivesen unha nota mínima de sobresaliente, pode-
rán solicita-lo premio extraordinario fin de carreira.
Artigo 14º.-Convocatorias de exame.
1. Cada centro fará públicas dúas convocatorias

de exame por ano: unha no mes de xuño e outra
no mes de setembro.
2. O número máximo de convocatorias para a supe-

ración das diferentes materias será de catro.
3. As convocatorias, para a superación das dife-

rentes materias, computaranse sucesivamente, aínda
que o alumno non se presente a exame, sempre que
non tivese renunciado á súa matrícula con anterio-
ridade á realización dos exames na data límite que
se determine.
Artigo 15º.-Tribunais.
1. A constitución dos tribunais para a realización

e avaliación das diferentes probas que se recollen
neste decreto estará suxeita ás seguintes conside-
racións xerais:
a) O tribunal será designado polo director do cen-

tro, oído o departamento ó que estea adscrita a espe-
cialidade correspondente.
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b) O número de membros será sempre impar,

actuando como secretario o vocal de menor anti-
güidade no corpo.
c) Tódolos exames de carácter práctico que se rea-

licen diante dun tribunal terán carácter público.
d) A convocatoria dos exames que se realicen dian-

te dun tribunal, deberá ser feita pública cun mínimo
de quince días hábiles de antelación.
e) As cualificacións dos exames de carácter prác-

tico que se realicen diante dun tribunal, deberán
facerse públicas con carácter inmediato unha vez
finalizadas. No caso de exames de carácter teórico,
as cualificacións faranse públicas nun prazo non
superior a unha semana con posterioridade a súa
realización.
2. Os membros dos tribunais deberán formar parte

do departamento da correspondente especialidade
ou, no seu defecto, de especialidades afíns.
Artigo 16º.-Proba de acceso.
1. Poderán acceder ó grao superior das ensinanzas

de música os aspirantes que, reunindo os requisitos
académicos de estar en posesión do título de bacha-
relato ou titulación equivalente e de ter aprobados
os estudios correspondentes ó terceiro ciclo do grao
medio, superen a proba de acceso ordinaria, na que
os aspirantes demostren que posúen os coñecemen-
tos e habilidades profesionais necesarios para cursar
con aproveitamento a especialidade na que preten-
den matricularse.
2. Así mesmo, poderán acceder ó grao superior

das ensinanzas de música os aspirantes que, sen
reunir un ou os dous requisitos académicos ós que
se refire o número anterior, superen a proba esta-
blecida no dito número e, ademais, demostren posuír
tanto os coñecementos e aptitudes propios do grao
medio como as habilidades específicas necesarias
para cursar con aproveitamento a especialidade na
que pretenden matricularse, a través da proba de
acceso extraordinaria prevista no artigo 18º deste
decreto.
3. Corresponde ós centros concreta-lo calendario

de realización dos exercicios das probas de acceso
ás diferentes especialidades, que deberá ser anun-
ciado ó inicio do curso académico. As probas de
acceso ó grao superior de música celebraranse nunha
única convocatoria anual, que terá lugar antes do
15 de xullo.
Artigo 17º.-Estructura da proba de acceso ordi-

naria.
1. A proba de acceso ó grao superior das ensinanzas

de música regulada no Real decreto 617/1995, do
21 de abril, constará dun único exercicio que com-
prenderá as partes que, para cada especialidade,
se determinan nos dous puntos seguintes.
2. Especialidades non instrumentais:
-Composición:
Parte a): interpretación no instrumento principal

(ou voz, no caso do canto), durante aproximadamente
quince minutos, das obras que determine o tribunal

dunha relación presentada previamente polo can-
didato.
Parte b): presentación e defensa oral de obras e

traballos realizados polo candidato.
Parte c): realización dun traballo harmónico-con-

trapuntístico.
Parte d): lectura a primeira vista ó piano.
-Dirección de coro e dirección de orquestra:
Parte a): interpretación no instrumento principal

(ou voz, no caso do canto), durante aproximadamente
quince minutos, das obras que determine o tribunal
dunha relación presentada previamente polo can-
didato.
Parte b): realización dun traballo harmónico-con-

trapuntístico.
Parte c): proba auditiva.
Parte d): lectura a primeira vista ó piano.
-Musicoloxía, flamencoloxía e etnomusicoloxía:
Parte a): interpretación no instrumento principal

(ou voz, no caso do canto), durante aproximadamente
quince minutos, das obras que determine o tribunal
dunha relación presentada previamente polo can-
didato.
Parte b): análise dunha obra ou fragmento.
Parte c): realización dun traballo harmónico-con-

trapuntístico.
-Pedagoxía da linguaxe e a educación musical.
Parte a): interpretación no instrumento principal

(ou voz, no caso do canto), durante aproximadamente
quince minutos, das obras que determine o tribunal
dunha relación presentada previamente polo can-
didato.
Parte b): proba vocal, a sólo e en conxunto.
Parte c): composición dunha peza breve, de carác-

ter didáctico, sobre unha melodía ou un texto pro-
posto polo tribunal.
Parte d): lectura a primeira vista ó piano.
A relación de obras a que se refire a parte a)

deberá incluír polo menos catro obras de dificultade
media, pertencentes ós estilos máis representativos
da literatura do instrumento, libremente elixidos
polo candidato. No caso do canto, a relación constará
dun mínimo de oito obras.
Para a realización das partes b), c) e d), os centros

fixarán e farán públicas, con antelación suficiente,
unhas orientacións sobre o contido e grao de difi-
cultade de cada parte de acordo coas características
e especificidade de cada unha delas.
3. Especialidades instrumentais:
-Acordeón, canto, clarinete, contrabaixo, fagot,

frauta traveseira, frauta de bico, guitarra, harpa, ins-
trumentos da música tradicional e popular, instru-
mentos de corda pulsada do Renacemento e o Barro-
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co, instrumentos de puga, óboe, percusión, piano,
saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba, viola, viola
da gamba, violín, violoncelo, e pedagoxía referida
a estas especialidades instrumentais:
Parte a): interpretación dun programa dunha dura-

ción aproximada de trinta minutos, integrado por
obras e/ou estudios dunha dificultade apropiada a
este nivel.
Parte b): análise dunha obra ou fragmento proposta

polo tribunal.
Parte c): lectura a vista.
-Clave e órgano e pedagoxía referida a estas espe-

cialidades instrumentais:
Parte a): interpretación dun programa dunha dura-

ción aproximada de trinta minutos, integrado por
obras e/ou estudios dunha dificultade apropiada a
este nivel.
Parte b): análise dunha obra ou fragmento, pro-

posto polo tribunal.
Parte c): acompañamento improvisado dunha

melodía por medio da realización dun continuo a
partir dun baixo cifrado dado polo tribunal.
-Guitarra flamenca e pedagoxía referida a esta

especialidade instrumental:
Parte a): interpretación dun programa dunha dura-

ción aproximada de trinta minutos, que inclúa obras
de autor ou clásicas da guitarra flamenca e toques
pertencentes a calquera dos xéneros do flamenco.
Parte b): recoñecemento dos elementos constituín-

tes dun xénero característico, a partir dunha audi-
ción seleccionada polo tribunal.
Parte c): acompañamento dun cante por bulerías,

por soleá ou libre, e dun baile por soleá ou por
alegrías, segundo determine o tribunal.
-Jazz e pedagoxía referida a esta especialidade

instrumental:
Parte a): interpretación dun programa dunha dura-

ción aproximada de trinta minutos, integrado por
obras e/ou estudios dunha dificultade apropiada a
este nivel.
Parte b): análise dunha obra ou fragmento proposto

polo tribunal.
Parte c): realización dunha improvisación a partir

dunha secuencia harmónica dada polo tribunal.
-Instrumentos da música antiga e pedagoxía refe-

rida a esta especialidade instrumental:
Parte a): interpretación dun programa dunha dura-

ción aproximada de trinta minutos, integrado por
obras e/ou estudios dunha dificultade apropiada a
este nivel, ben no propio instrumento que se desexa
cursar, ben nun instrumento antigo ou moderno de
características técnicas afíns a aquel.
Parte b): análise dunha obra ou fragmento proposto

polo tribunal.

Parte c): lectura a vista.
Os centros fixarán e farán públicos os criterios

ós que deberá adecuarse a realización da proba:
grao de dificultade da análise, as obras ou estudios
e os estilos máis representativos, a esixencia ou non
de interpretar de memoria unha parte ou a totalidade
do programa e as obras que sirvan como punto de
referencia. Así mesmo, no caso do canto e os ins-
trumentos non polifónicos, precisarase o número de
obras que se deben interpretar só ou con instrumento
acompañante.
Artigo 18º.-Estructura da proba de acceso extraor-

dinaria.
1. A proba de acceso extraordinaria á que se refire

o punto 2 do artigo 16º deste decreto non terá carác-
ter eliminatorio e realizarase con antelación á proba
de acceso ordinaria regulada no punto 1 do dito
artigo 16º.
2. Se o aspirante non está en posesión do título

de bacharelato ou equivalente, deberá realizar un
exercicio escrito, de carácter humanístico, que per-
mita avalia-la súa madurez, a través da utilización
da linguaxe, a comprensión de conceptos e a capa-
cidade para relacionar e sintetizar.
3. Se o aspirante non ten aprobados os estudios

correspondentes ó terceiro ciclo do grao medio, debe-
rá realizar un exercicio de carácter teórico-práctico
que permita avalia-la formación musical xeral do
aspirante no relativo ó desenvolvemento da súa capa-
cidade auditiva, así como os seus coñecementos
sobre a teoría e a historia da música, e o seu grao
de comprensión e utilización dos diferentes recursos
e procedementos harmónicos.
Artigo 19º.-Cualificación das probas de acceso.
1. A proba de acceso ordinaria cualificarase entre

cero e 10 puntos, valorándose globalmente as dife-
rentes partes que a configuran, sendo necesario para
a súa superación ter obtido unha cualificación igual
ou superior a cinco puntos.
2. No caso da proba de acceso extraordinaria á

que se refire o punto 2 do artigo anterior, cuali-
ficarase entre cero e 10 puntos, valorándose glo-
balmente as diferentes partes que a configuren, sen-
do necesario para a súa superación ter obtido unha
cualificación igual ou superior a cinco puntos.
3. No caso da proba de acceso extraordinaria á

que se refire o punto 3 do artigo anterior, cuali-
ficarase entre cero e 10 puntos, valorándose glo-
balmente as diferentes partes que a configuren, sen-
do necesario para a súa superación ter obtido unha
cualificación igual ou superior a cinco puntos.
Artigo 20º.-Adxudicación de prazas.
1. Ó longo do mes de maio, os centros comunicarán

á Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa
a proposta de prazas dispoñibles en cada especia-
lidade, para a súa aprobación definitiva.
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2. A adxudicación de prazas realizarase segundo

os seguintes criterios:
a) Cando a demanda de prazas sexa superior á

dispoñibilidade de postos de determinada especia-
lidade no centro, para a adxudicación destas con-
sideraranse prioritariamente as solicitudes dos alum-
nos que superen as probas no centro.
b) Só no caso de que queden prazas dispoñibles

poderanse adxudicar a outros alumnos que superasen
a proba nun centro distinto.
c) Os centros atenderán as solicitudes a que se

refiren os parágrafos anteriores de acordo coas cua-
lificacións obtidas nas probas de acceso na corres-
pondente especialidade.

Disposicións adicionais
Primeira.-Modalidade de ensinanza.
As ensinanzas ás que se refire este decreto terán

carácter presencial, polo que se cursarán unicamente
na modalidade de matrícula oficial, tanto en centros
públicos como privados autorizados.
Segunda.-Incorporación de alumnos procedentes

do plan de estudios que se extingue no ano aca-
démico 2000/2001.
1. Tódolos alumnos procedentes do plan de estu-

dios regulado polo Decreto 2618/1966, do 10 de
setembro, que desexen continua-los seus estudios
do grao superior da nova ordenación, deberán rea-
liza-la proba de acceso ordinaria prevista no arti-
go 17º deste decreto.
2. Os alumnos procedentes do plan de estudios

regulado polo Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, que non concluíran os estudios conducentes
ó título de profesor, deberán realiza-la proba prevista
no punto 3 do artigo 18º deste decreto, ademais
da mencionada no punto 1 desta disposición.
3. Os alumnos procedentes do plan de estudios

regulado polo Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, que non estean en posesión do título de bacha-
relato ou equivalente, deberán realiza-la proba pre-
vista no punto 2 do artigo 18º deste decreto, ademais
da mencionada no punto 1 desta disposición.
Terceira.-Convenios para a realización das mate-

rias de libre elección.
Co fin de amplia-la oferta de materias de libre

elección, os centros poderán establecer convenios
con outros centros superiores, tanto de ensinanzas
artísticas como universitarias, así como con insti-
tucións ou organismos de carácter cultural e/ou
profesional.
Cuarta.-Avaliación das ensinanzas.
Co fin de avaliar periodicamente a adecuación ás

necesidades profesionais do desenvolvemento do
currículo das diferentes especialidades impartidas,
e para que se adopten as medidas que, se é o caso,
correspondan, poderá constituírse unha comisión de

avaliación que estará integrada, polo menos, polos
seguintes membros:
-Aqueles representantes da Administración edu-

cativa que se determinen, un dos cales actuará como
presidente.
-Aqueles representantes dos centros superiores de

música que se determinen.
-Aqueles representantes do sector profesional que

se determinen.
Así mesmo, a comisión de avaliación poderá contar

co asesoramento de personalidades procedentes dou-
tros ámbitos.
Quinta.-Validación entre distintas especialidades.
O acceso a unha nova especialidade comportará

a validación das materias comúns xa superadas.
Sexta.-Organización do acceso dos alumnos que

non estean en posesión do título de bacharelato.
Corresponderá á Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria a convocatoria, organización,
designación de tribunais e desenvolvemento da pro-
ba de acceso extraordinaria para aqueles aspirantes
que non estean en posesión do título de bacharelato.
Sétima.-Realización de determinadas materias

noutros centros educativos.
A Consellería de Educación e Ordenación Uni-

versitaria determinará os centros doutros niveis edu-
cativos nos que se realizarán as materias: segundo
instrumento, canto (na especialidade de dirección
de coro) e prácticas de profesorado.
Oitava.-Adxudicación de prazas.
A Consellería de Educación e Ordenación Uni-

versitaria cuantificará a porcentaxe de prazas de
alumnos estranxeiros que soliciten participar nas
probas de acceso ó grao superior, co fin de dar cum-
primento ó disposto no artigo 12 do Real decre-
to 617/1995, do 21 de abril.

Disposición transitoria
Única.-As probas de acceso para o curso acadé-

mico 2001-2002 terán lugar ó iniciarse este.
Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o conselleiro de Educación
e Ordenación Universitaria para dictar cantas nor-
mas sexan precisas para a aplicación e interpretación
do disposto neste decreto.
Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día

seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, dezanove de xullo de dous

mil un.
Manuel Fraga Iribarne

Presidente
Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria
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ANEXO II

Descrición dos contidos das materias obrigatorias
correspondentes ó currículo do grao superior

Acompañamento aplicado á guitarra flamenca:
desenvolvemento da capacidade de aplicación do
coñecemento dos distintos bailes e cantes flamencos
na improvisación do seu acompañamento guitarrís-
tico.
Afinación e temperamento: estudio teórico-prác-

tico dos diferentes sistemas de afinación para os
instrumentos do período renacentista e barroco.
Análise: estudio da obra musical a partir dos seus

materiais constructivos e dos diferentes criterios que
interveñen na súa comprensión e valoración. Coñe-
cemento dos diferentes métodos analíticos, e a súa
interrelación con outras disciplinas. Fundamentos
estéticos e estilísticos dos principais compositores,
escolas e tendencias da creación musical contem-
poránea.
Análise da música de Jazz: estudio da obra musical

no Jazz, a partir dos sus materiais constructivos e
dos diferentes criterios que interveñen na súa com-
presión e valoración, con especial atención ós ele-
mentos e conceptos exclusivos da improvisación jaz-
zística. Coñecemento dos diferentes métodos ana-
líticos e a súa interrelación con outras disciplinas,
tales como o recoñecemento auditivo para a trans-
crición de solos e progresións harmónicas a analizar.
Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais
compositores, escolas e tendencias da creación
jazzística.
Análise do século XX: afondamento no coñece-

mento do repertorio musical contemporáneo, a través
da audición e do uso dos diferentes métodos e cri-
terios analíticos, tanto tradicionais como xerados
para o seu mellor estudio e comprensión. Coñece-
mento e estudio comparativo das novas grafías
empregadas na composición contemporánea, así
como dos criterios de adecuación sonoro-visual que,
se é o caso, as determinen.
Análise xeral: afondamento no estudio da obra

musical a partir dos seus materiais constructivos
básicos, así como de todos aqueles criterios que con-
duzan, desde distintos puntos de vista, a un hábito
de reflexión para unha mellor comprensión do feito
musical como producto artístico; dende o canto gre-
goriano ata a actualidade. Coñecemento dos dife-
rentes métodos analíticos. Práctica auditiva e ins-
trumental dos elementos e procedementos aprendi-
dos que conduza á súa interiorización.
Antropoloxía musical: estudio da música, tanto no

que se refire á súa conceptualización, como á súa
creación, transformación, interpretación e difusión,
nos diferentes contextos sociais e culturais, e a súa
relación cos seus distintos compoñentes (relixión,
linguaxe, medios de comunicación, etc.).
Arquivística e biblioteconomía: coñecemento e uso

das diferentes técnicas de arquivística, documen-

tación e información. Análise crítica e valoración
dos diversos materiais bibliográficos e documentais.
Baile flamenco: estudio do ritmo e cuadratura do

número de compases que ten unha letra para o desen-
volvemento do cante que se require. Estudio do com-
pás, estructura, caracteres e expresión de cada forma
do flamenco. Coñecemento e realización da marcaxe,
escobillas e desplantes con bata de cola. Estudio
dos diferentes bailes flamencos. Realización de
improvisacións dentro das estructuras do baile fla-
menco.
Canto: perfeccionamento das capacidades artís-

ticas, musicais e técnicas, que permitan aborda-la
interpretación do repertorio máis representativo do
instrumento. Coñecemento dos criterios interpreta-
tivos aplicables a este repertorio, de acordo coa súa
evolución estilística.
Canto gregoriano: estudio sincrónico e diacrónico

do repertorio gregoriano específico e monódico sacro
en xeral. A súa influencia teórica e práctica nas
técnicas musicais occidentais: escritura, modalida-
de, tipoloxías melódicas e rítmicas, etc.
Clarinete: (ver instrumento principal).
Clave: (ver instrumento principal).
Composición: afondamento no estudio dos dife-

rentes elementos e procedementos constructivos tra-
dicionais, así como na técnica dos autores, escolas
e tendencias contemporáneas máis representativos.
Práctica de todo iso na realización de traballos esti-
lísticos vocais e instrumentais. Desenvolvemento
dunha linguaxe persoal, a través da composición de
obras libres.
Composición aplicada: desenvolvemento dunha

técnica básica de composición que permita a rea-
lización de traballos de carácter didáctico para ins-
trumentos e voces solistas ou acompañados, conxun-
tos instrumentais, coros de diferentes voces, etc.
Información teórica e acerca das posibilidades téc-
nicas e os recursos tímbricos dos diferentes ins-
trumentos.
Composición con medios audiovisuais: afonda-

mento no estudio dos diferentes elementos e pro-
cedementos constructivos aplicados á composición
cos diferentes medios audiovisuais, así como no
coñecemento da técnica dos autores, escolas e ten-
dencias máis representativos. Desenvolvemento
dunha linguaxe persoal, a través da composición de
música para diferentes medios audiovisuais.
Composición e arranxos de Jazz: estudio dos pro-

cedementos constructivos e instrumentais propios do
Jazz. Estudio e aplicación práctica dos principios
contrapuntísticos no Jazz. Estudio das técnicas de
instrumentación, orquestración e arranxos, e a súa
aplicación práctica para diferentes formacións ins-
trumentais e vocais. Aplicación destes á composición
de pezas propias e ós arranxos de pezas do repertorio
jazzístico. Técnicas de composición aplicadas ós
medios audiovisuais.
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Concertación: estudio e práctica interpretativa do

repertorio concertante vocal e instrumental (ópera,
oratorio, zarzuela, concertos para dous ou máis solis-
tas, etc.). Desenvolvemento técnico e dos coñece-
mentos necesarios para a correcta dirección do
conxunto de solistas, e a relación de este coa orques-
tra ou grupo orquestral acompañante.
Conxunto: afondamento nos aspectos propios da

interpretación de conxunto. Desenvolvemento da
lectura a primeira vista e da capacidade de controlar,
non só a propia función, senón o resultado do conxun-
to en agrupacións con e sen director. Práctica do
repertorio para diferentes conxuntos, tanto tradicio-
nais como contemporáneos, con especial énfase nes-
te último, de acordo coa especialidade instrumental
correspondente.
Continuo: práctica da realización do baixo con-

tinuo, en obras de diferentes épocas e autores. Estu-
dio dos distintos sistemas de cifrado e técnicas de
acompañamento e ornamentación empregadas ó lon-
go da historia.
Contrabaixo: (ver instrumento principal).
Contrapunto: afondamento no estudio dos elemen-

tos e procedementos contrapuntísticos relativos ó sis-
tema tonal, así como anteriores e posteriores ó mes-
mo. Realización escrita de traballos estilísticos e
libres, vocais e instrumentais. Práctica instrumental
dos elementos e procedementos estudiados.
Coro: interpretación do repertorio coral habitual

a capella e con orquestra. Desenvolvemento da edu-
cación e hixiene vocal, e afondamento nas capa-
cidades relacionadas coa lectura a primeira vista,
a comprensión e resposta ás indicacións do director
e a integración no conxunto.
Coro de cámara: interpretación do repertorio habi-

tual para coro de cámara a capella e con orquestra.
Afondamento nas capacidades relacionadas coa lec-
tura a primeira vista, a comprensión e resposta ás
indicacións do director e a integración no conxunto.
Correpetición: desenvolvemento da capacidade de

lectura a vista e do acompañamento a solistas e
conxuntos vocais e instrumentais. Adquisición dun
repertorio vocal e instrumental amplo de diferentes
épocas e estilos. Práctica da correpetición en ensaios
de música vocal escénica.
Cultura latina: coñecementos básicos da lingua

e escritura latina, clásica e medieval. Historia e evo-
lución. Aplicación á musica. Historia de Roma e
o desenvolvemento do cristianismo en Oriente e
Occidente.
Danza tradicional e popular galega: práctica dun

repertorio de danzas galegas e coñecemento do mate-
rial musical, bibliográfico, etc. relacionado coas dan-
zas tradicionais. Iniciación á notación coreográfica.
Danzas históricas: coñecementos básicos das for-

mas coreográficas e dos diferentes estilos caracte-
rísticos das danzas sociais pertencentes ó período
histórico comprendido entre os séculos XIII-XVIII.

Integración da danza coa música e a cultura da súa
época. Práctica dun repertorio representativo das
distintas formas de danza histórica e dos seus pasos
máis característicos: Branlesuite, Farandole, Con-
tradanzas sinxelas, Pavanas, etc.
Didáctica da educación musical: o proceso do

desenvolvemento musical no neno. Características
da aprendizaxe nesta etapa. Fundamentos históricos,
antropolóxicos, psicolóxicos e sociais da educación
musical temperán e da súa repercusión na formación
integral do neno. As diferentes concepcións da edu-
cación musical temperán no século XX. A motivación
e o seu papel determinante no proceso da apren-
dizaxe. O valor educativo do xogo e o seu tratamento
didáctico. Obxectivos e contidos deste período.
Medios e recursos didácticos. Obxectivos e contidos
da área de música na educación secundaria. Orien-
tacións metodolóxicas para o desenvolvemento de
actividades na aula. Interrelación dos diversos lotes
de contidos: expresión vocal, instrumental, move-
mento e danza, audición e linguaxe.
Didáctica da especialidade: principios didácticos

para a ensinanza da propia especialidade instru-
mental ou canto. Desenvolvemento da análise crítica,
e a súa función didáctica.
Didáctica da linguaxe musical: os diferentes meca-

nismos da percepción musical. O papel determinante
da memoria na percepción da música. O desenvol-
vemento do oído interno e da sensibilidade musical
a través da audición. A educación auditiva nos con-
tidos do currículo. Materiais e recursos didácticos:
criterios de selección e de aplicación na aula.
Didáctica da música: compoñentes didácticos do

proceso de ensinanza-aprendizaxe. Modelos de ensi-
nanza. A práctica docente e a función do mestre.
O currículo e a elaboración de proxectos curricu-
lares. A práctica educativa na aula. Obxectivos e
contidos da aprendizaxe da música no ámbito esco-
lar, na ensinanza especializada e na educación de
adultos. Medios e recursos didácticos. A avaliación
do proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Didáctica do conxunto instrumental: coñecemento

práctico dos instrumentos de láminas, membranas
e pequena percusión. Práctica deste repertorio ins-
trumental. Desenvolvemento da capacidade de
improvisación.
Dirección coral e instrumental: fundamentos téc-

nicos da dirección en toda clase de compases. Prác-
tica dos xestos básicos de dirección. Exercicios de
comunicación non verbal. Práctica da dirección apli-
cada ás diferentes agrupacións do repertorio utili-
zado no proceso de ensinanza e aprendizaxe propios
da especialidade.
Dirección de coro: coñecemento da técnica da

dirección e práctica dela. Desenvolvemento da capa-
cidade comunicativa a través do xesto. Tratamento
dos diferentes elementos que configuran o discurso
musical desde o punto de vista da dirección de coro,
a través do estudio analítico, a audición e a práctica
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do repertorio coral habitual para as distintas for-
macións a capella e con instrumentos.
Dirección de orquestra: coñecemento da técnica

da dirección e práctica dela. Desenvolvemento da
capacidade comunicativa a través do xesto. Trata-
mento dos diferentes elementos que configuran o
discurso musical desde o punto de vista da dirección
de orquestra, a través do estudio analítico, a audición
e a práctica do repertorio orquestral habitual para
as distintas formacións camerísticas e sinfónicas.
Educación auditiva: perfeccionamento da capaci-

dade auditiva do alumno, tanto no relativo á entoa-
ción como ó recoñecemento de elementos harmónicos
e melódicos tonais e non tonais, como a súa trans-
crición escrita, así como a de diferentes complexi-
dades rítmicas e métricas.
Educación auditiva de Jazz: perfeccionamento da

capacidade auditiva do alumno como base do desen-
volvemento da capacidade creativa, tanto no relativo
ás diferentes complexidades rítmicas e métricas,
como á entonación e o recoñecemento de elementos
harmónicos, melódicos tonais e non tonais, así como
a súa transcrición a vista, escrita, oral e instrumental.
Educación vocal: adquisición dunha técnica vocal

básica: respiración, emisión e articulación. Estudio
dun repertorio de cancións de diferentes épocas e
estilos. Desenvolvemento da voz falada e cantada
como instrumento expresivo para a súa correcta apli-
cación educativa.
Escena lírica: estudio e práctica do repertorio

escénico habitual. Desenvolvemento das capacida-
des da interpretación escénica e do proceso de crea-
ción da personaxe. Comprensión dos principios de
acción e de conflicto dramático.
Etnomusicoloxía: fontes da música tradicional e

popular. Coñecemento e estudio comparativo das
características musicais, estilos e xéneros das dife-
rentes culturas. Relación entre música tradicional,
popular e culta. Historia da investigación sobre
músicas populares e presentación das principais
liñas de investigación da etnomusicoloxía contem-
poránea. Estudio da música no seu contexto social
e antropolóxico, tanto no que se refire a súa con-
ceptualización, como á súa creación, transmisión,
interpretación e difusión. A comunicación musical
e a súa importancia sociolóxica.
Evolución estilística do repertorio: estudio dia-

crónico dos rasgos estilísticos e criterios interpre-
tativos das diferentes épocas e autores, en relación
co repertorio do instrumento principal.
Fagot: (ver instrumento principal).
Frauta de bico: (ver instrumento principal).
Frauta travesa: (ver instrumento principal).
Francés: (ver idiomas).
Fontes históricas da interpretación renacentista e

barroca: estudio dos criterios interpretativos das
obras do Renacemento e o Barroco, a través dos

documentos relacionados con estas, da literatura
artística da época, e doutros textos coetáneos.
Formas musicais organísticas: afondamento no

coñecemento teórico e analítico das diferentes for-
mas características do repertorio organístico.
Fundamentos de electroacústica e informática

musical: afondamento teórico e práctico das dife-
rentes técnicas e procedementos de xeración e mani-
pulación de sons a través de medios electroacústicos,
así como das posibilidades da informática aplicadas
á composición musical.
Fundamentos da flamencoloxía: historia da fla-

mencoloxía. Relación do flamenco coa música tra-
dicional, popular e culta. Fundamentos musicolóxi-
cos da flamencoloxía. Flamencoloxía e musicoloxía
comparadas. Formación do investigador.
Fundamentos da técnica do movemento: bases físi-

cas do movemento: equilibrio, coordinación, centro
de gravidade, a musicalidade do movemento, etc.
Bases expresivas do movemento: a tonicidade mus-
cular e a súa relación cos estados afectivos. Inte-
racción dos elementos: gravidade, tensión, espacio
e tempo.
Guitarra: (ver instrumento principal).
Harmonía: afondamento no estudio dos elementos

e procedementos harmónicos desde as orixes do sis-
tema tonal-bimodal ata a actualidade. Realización
escrita de traballos estilísticos e libres, vocais e ins-
trumentais. Práctica nun instrumento de teclado dos
elementos e procedementos estudiados.
Harmonía de Jazz: estudio dos elementos e pro-

cedementos harmónicos propios do Jazz e evolución
dos mesmos ó longo da súa historia. Realización
escrita de traballos. Práctica instrumental dos ele-
mentos e procedementos estudiados. Coñecemento
e práctica dos distintos tipos de cifrado.
Harmonización e arranxos: estudio e práctica dos

procedementos para o tratamento da música tradi-
cional e popular, tanto tradicionais como contem-
poráneos e as súas instrumentacións.
Harmonización e arranxos aplicada á pedagoxía:

realización de traballos de carácter didáctico para
instrumentos e voces relacionados co repertorio da
especialidade.
Harpa: (ver instrumento principal).
Historia da etnomusicoloxía: afondamento no

coñecemento das diferentes escolas e tendencias da
investigación etnomusicolóxica, e dos seus princi-
pais representantes.
Historia da música: afondamento no coñecemento

dos movementos e as tendencias fundamentais na
historia da música: aspectos artísticos, culturais e
sociais.
Historia da música antiga e medieval: afondamento

no coñecemento dos movementos e as tendencias
fundamentais na historia da música antiga e medie-
val: aspectos artísticos, culturais e sociais.
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Historia da música moderna e contemporánea:

afondamento no coñecemento dos movementos e as
tendencias fundamentais na historia da música
moderna e contemporánea: aspectos artísticos, cul-
turais e sociais.
Historia do Jazz: afondamento no coñecemento da

evolución das tendencias fundamentais, composito-
res, intérpretes e grupos de Jazz. Relación co seu
medio sociocultural. Principios estéticos e técnicos
dos principais estilos do Jazz.
Historia da arte flamenca: desenvolvemento e evo-

lución dos xéneros flamencos. Afondamento na vida
dos creadores e intérpretes do cante, toque e baile
flamencos. Coñecemento dos cancioneiros populares
españois e hispanoamericanos relacionados co fla-
menco. Coñecemento do repertorio de guitarra espa-
ñola e as súas integracións, coa guitarra flamenca.
Estilos e criterios de interpretación das principais
escolas cantaoras e tocaoras segundo as épocas e
situacións xeográficas. O baile flamenco: aspectos
rítmicos; coñecemento das escolas e figuras máis
relevantes.
Historia das diferentes escolas e/ou sistemas:

coñecemento histórico da evolución das diferentes
escolas e/ou sistemas do instrumento principal e,
se é o caso, dos da mesma familia. Achega dos gran-
des instrumentistas e pedagogos ó desenvolvemento
da técnica instrumental.
Iconografía musical: coñecemento histórico e valo-

ración crítica da arte e as súas formas vencelladas
ás imaxes musicais, dende a antigüedade ata o século
XX. Consideracións básicas de tipo mitolóxico sobre
a orixe dos instrumentos. Programas iconográficos
musicais en documentos escritos, arquitectura, pin-
tura, escultura, etc. Instrumentos musicais e sím-
bolos na cultura europea.
Idiomas: estudio das linguas alemana, francesa,

inglesa e italiana, na súa aplicación ó canto: aspectos
prosódicos, fonolóxicos e fonéticos. Afondamento nos
coñecementos gramaticais que permitan compren-
de-la estructura dos diferentes idiomas. Coñecemen-
to e análise de textos poéticos e dramáticos utilizados
na composición musical ó longo da historia.
Improvisación e acompañamento: a improvisación

como medio expresivo: principios xerais para desen-
volve-la capacidade creativa. Tipos de improvisa-
ción: libre e condicionada. Formas e estilos de
improvisación. Análise de formas improvisadas.
Desenvolvemento progresivo da improvisación a par-
tir de elementos musicais (estructuras harmóni-
co-formais, melódicas, rítmicas, etc.) ou extramu-
sicais (textos, imaxes, etc.). Aplicación da impro-
visación á práctica do acompañamento.
Improvisación, movemento e danza: desenvolve-

mento da creatividade a través da sensibilidade
cinestésica. Formas básicas do movemento. A mími-
ca e o xesto como medios expresivos de comu-
nicación.

Inglés: (ver idiomas).
Instrumentación e orquestración: estudio das

características e posibilidades individuais dos dife-
rentes instrumentos, e das derivadas do seu emprego
combinado dentro das distintas agrupacións came-
rísticas e sinfónicas. Coñecemento do desenvolve-
mento evolutivo dos criterios de orquestración a tra-
vés das diferentes épocas e estilos.
Instrumento principal: perfeccionamento das

capacidades artística, musical e técnica, que per-
mitan aborda-la interpretación do repertorio máis
representativo do instrumento e da súa familia cando
se trate de instrumentos de vento-madeira ou ven-
to-metal. Coñecemento dos criterios interpretativos
aplicables a este repertorio, de acordo coa súa evo-
lución estilística. Se é o caso, estudio do repertorio
con instrumento acompañante.
Instrumentos de corda pulsada do Renacemento

e o Barroco: (ver instrumento principal).
Instrumentos da música antiga: (ver instrumento

principal).
Instrumentos da música tradicional e popular: (ver

instrumento principal).
Instrumentos de puga: (ver instrumento principal).
Italiano: (ver idiomas).
Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica:

panorama das diferentes liñas de investigación na
etnomusicoloxía contemporánea: métodos, concep-
cións e crítica das diferentes posicións teóricas.Co-
ñecemento das diferentes tradicións musicais de
diferentes culturas a través das investigacións leva-
das a cabo. Estudio da música no seu contexto social
e antropolóxico, tanto no que se refire á súa con-
ceptualización, como á súa creación, transmisión,
interpretación e difusión. Relación entre as dife-
rentes categorías da música: culta, popular, tradi-
cional, exótica, etc.
Metodoloxía da investigación flamencolóxica:

panorama das diferentes liñas de investigación na
flamencoloxía contemporánea: métodos, concep-
cións e crítica das diferentes posicións teóricas.
Estudio do flamenco no seu contexto social e antro-
polóxico, tanto no que se refire á súa conceptua-
lización, como á súa creación, transmisión, inter-
pretación e difusión.
Metodoloxía da investigación musicolóxica: fun-

damentos de heurística, relativos á busca, definición
e localización das fontes da música. Técnicas espe-
cíficas de estudio e de hermenéutica. Descrición
e uso das técnicas de arquivística, documentación
e información.
Música de cámara: afondamento nos aspectos pro-

pios da interpretación camerística. Desenvolvemento
da lectura a primeira vista, e da capacidade de con-
trolar, non só a propia función, senón o resultado
do conxunto, en agrupacións con e sen director. Prác-
tica do repertorio camerístico. Desenvolvemento da
práctica de conxunto a partir das tradicionais for-
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macións camerísticas: cuarteto de corda, quinteto
de vento, cuarteto de saxofóns, etc.
Música de tradición oral: fundamentos da etno-

musicoloxía. Fontes da música de tradición oral.
Coñecemento e estudio comparativo das caracterís-
ticas musicais das diferentes culturas. Relación
entre as músicas tradicional, popular e culta.
Música española tradicional e popular: coñece-

mento e estudio das formas máis características da
música tradicional. Adquisición dun repertorio
amplo e representativo dos diferentes xéneros e esti-
los. O valor educativo e artístico do repertorio tra-
dicional como fundamento do canto escolar. Criterios
de selección para a súa aplicación na aula.
Música tradicional doutras culturas: estudio dun

repertorio de cancións e xogos pertencentes a países
non europeos con especial énfase na música afroa-
mericana. Desenvolvemento dos criterios de selec-
ción para a súa aplicación didáctica. A música étnica
e o seu valor educativo na aula.
Música tradicional e popular galega: estudio da

música vocal e instrumental nos seus ritmos, ins-
trumentos, diferentes tipos de agrupacións, modos,
temáticas dos textos, formas, bailes, etc. Análise do
contexto social e función da música. Afondamento
no coñecemento da historia da música galega e os
seus principais compositores e intérpretes. Estudio
dos diferentes cancioneiros. A música tradicional
galega no eido urbano.
Notación: estudio da evolución da notación musi-

cal desde a antigüidade ata os nosos días, e a súa
integración co desenvolvemento da linguaxe musical
occidental e das diferentes técnicas compositivas.
A notación antiga-ou paleográfica-e a moderna. Estu-
dio da notación desde a perspectiva puramente grá-
fica, e desde a semioloxía musical.
Notación da música antiga: estudio da evolución

da notación musical occidental desde os primeiros
documentos escritos ata o século XVIII, e a súa inte-
gración co desenvolvemento da linguaxe musical
occidental e das diferentes técnicas compositivas.
Criterios de transcrición e edición.
Notación, taboadura e ornamentación: estudio dos

diferentes procedementos de notación musical por
medio de letras, cifras e outros signos na que se
atopa escrita a maior parte da literatura instrumental.
Transcrición, anotación convencional dos diferentes
tipos de taboadura. Práctica de lectura directamente
da taboadura. Coñecemento teórico-práctico da orna-
mentación empregada nas diferentes etapas da his-
toria da música e criterios de interpretación das dife-
rentes táboas.
Óboe: (ver instrumento principal).
Órgano: (ver instrumento principal).
Organoloxía: fundamentos de acústica musical.

Estudio dos instrumentos musicais, a partir dos dife-
rentes enfoques históricos, tanto antropolóxicos
(consideracións de tipo mitolóxico sobre a súa orixe,

de tipo estético sobre a evolución da súa fisionomía,
etc.) como técnicos ou científicos. Coñecemento das
clasificacións dos instrumentos máis importantes,
atendendo ós criterios dos principais tratadistas.
Ornamentación: estudio e práctica instrumental

dos diferentes estilos de ornamentación e diminu-
ción, desenvoltos entre os séculos XVI e XVIII.
Orquestra: práctica nos distintos tipos de agru-

pacións orquestrais. Afondamento nas capacidades
relacionadas coa lectura a primeira vista, a com-
prensión e resposta ás indicacións do director, e
a integración no conxunto, a través dunha aproxi-
mación ó repertorio orquestral.
Percusión: (ver instrumento principal).
Piano: (ver instrumento principal).
Piano complementario: principios básicos da téc-

nica pianística. Desenvolvemento da capacidade de
lectura a primeira vista e da comprensión dos ele-
mentos e procedementos constructivos (estructuras
harmónicas básicas, procesos formais, etc.) a través
dun repertorio axeitado, no instrumento de tecla
elixido ou no que se considere máis conveniente
en relación á especialidade que se curse (piano,
clave, órgano, etc.).
Práctica auditiva: afondamento no estudio teóri-

co-práctico dos elementos constitutivos da linguaxe
musical.
Práctica harmónico-contrapuntística: práctica

escrita e instrumental dos diferentes elementos e
procedementos harmónicos e contrapuntísticos do
sistema tonal occidental, así como anteriores e pos-
teriores a este.
Prácticas de profesorado: realización de prácticas

de iniciación docente nos diversos niveis e moda-
lidades da ensino musical no sistema educativo.
Observación e participación docente cun grupo ou
distintos grupos de alumnos. Seminarios sobre pro-
cedementos metodolóxicos, recursos didácticos e
avaliación do proceso formativo. Coñecemento do
sistema escolar a través do coñecemento dun centro
concreto como unidade organizativa nas súas dis-
tintas dimensións e funcións.
Psicopedagoxía: factores e procesos básicos de

aprendizaxe. Contidos e procesos de aprendizaxe.
Conceptos básicos de socioloxía. Teorías contem-
poráneas da educación. Fundamentos da psicoloxía
evolutiva. O problema do desenvolvemento do coñe-
cemento. Aprendizaxe como forma de coñecemento:
teoría, fases, variables, etc. A creatividade e o seu
desenvolvemento. Creatividade e docencia. A per-
sonalidade: interacción profesor/alumno. O papel do
profesor e a influencia das súas aptitudes.
Reducción de partituras: práctica da reducción

ó teclado de obras de dificultade progresiva (desde
cuartetos de corda ata obras para orquestra sinfónica,
incluíndo obras vocais e vocais-instrumentais).
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Repentización: desenvolvemento da habilidade de

repentizar obras de dificultade progresiva, que per-
mita perfeccionar tanto a capacidade de automatismo
e velocidade na lectura do texto musical como a
comprensión inmediata do sentido dos seus elemen-
tos esenciais-formais, harmónicos, temáticos, etc.,
e a súa interpretación no instrumento a medida que
se le a obra. Práctica da transposición, tanto escrita
como repentizada, a tódalas tonalidades.
Repertorio de oratorio: afondamento no coñece-

mento e estudio do repertorio de oratorio nas súas
distintas épocas e variantes. Coñecemento dos cri-
terios interpretativos aplicables ó dito repertorio en
relación coa súa evolución estilística. Coñecemento
e desenvolvemento de elementos de investigación
interpretativa.
Repertorio liederístico: afondamento no coñece-

mento e estudio do repertorio liederístico nas súas
distintas épocas e variantes. Coñecemento dos cri-
terios interpretativos aplicables ó dito repertorio en
relación coa súa evolución estilística. Coñecemento
e desenvolvemento de elementos de investigación
interpretativa. A canción española no século XX.
Repertorio operístico e zarzuelístico: afondamento

no coñecemento e estudio do repertorio operístico
e zarzuelístico nas súas distintas épocas e variantes.
Coñecemento dos criterios interpretativos aplicables
ó dito repertorio en relación coa súa evolución esti-
lística. Coñecemento e desenvolvemento de elemen-
tos de investigación interpretativa.
Repertorio orquestral: estudio do repertorio

orquestral básico do instrumento principal e da súa
familia cando se trate de instrumentos de vento-ma-
deira ou vento-metal, referido tanto a solos como
a pasaxes de tutti das que a dificultade ou especiais
características aconsellen a súa inclusión na pro-
gramación da ensinanza.
Rítmica e improvisación: estudio teórico-práctico

dos aspectos métricos e rítmicos característicos na
música do século XX. Novas grafías e a súa apli-
cación didáctica. Aplicación da improvisación á rít-
mica e á práctica do acompañamento rítmico.
Saxofón: (ver instrumento principal).
Segundo instrumento: principios básicos da téc-

nica do instrumento elixido. Estudio dun repertorio
que inclúa obras de diferentes épocas e estilos.
Socioloxía da música: estudio científico do papel

da música nas diversas sociedades, e a súa evolución
ó longo da historia, en relación cos diferentes fac-
tores relixiosos, utilitarios, pedagóxicos, etc. Méto-
dos da investigación sociolóxica (observación,
inducción, comparación, estatísticas) e a súa rela-
ción con outros campos do coñecemento.
Taller de composición: aplicación dos coñecemen-

tos adquiridos tanto nas materias de composición
ou composición con medios audiovisuais: montaxe
de obras propias cun grupo de intérpretes, e reso-
lución dos diferentes problemas tanto técnicos como

musicais que poidan xurdir durante as sesións de
traballo; inclusión, se é o caso, de transformacións
electroacústicas en tempo real, empregando as dis-
tintas posibilidades ofrecidas polos medios infor-
máticos, así como sonorización de imaxes con música
propia, con ou sen utilización de medios elec-
troacústicos.
Técnica corporal: entrenamiento básico do corpo

como instrumento actoral: desenvolvemento das
posibilidades expresivas e creativas en relación coa
interpretación musical escénica.
Teoría musical do flamenco: estudio e análise das

estructuras musicais que regulan a arte flamenca:
melodía, harmonía, ritmo, métrica e formas. Análise
da interacción destes elementos dentro do sistema
musical flamenco. Estudio dos diferentes estilos do
flamenco en tódalas súas vertentes. Terminoloxía do
flamenco.
Teoría e práctica da improvisación de Jazz: a

improvisación como medio de expresión. Técnicas
para o desenvolvemento da capacidade creativa.
Tipos de improvisación: libre e condicionada. Carac-
terísticas da improvisación nos diferentes estilos e
épocas do Jazz, así como condicións e capacidades
expresivas do propio instrumento aplicables á impro-
visación. Estudio de técnicas de composición e aná-
lise do desenvolvemento melódico-harmónico, apli-
cables á improvisación, así como das diferentes for-
mas de acompañamento improvisado segundo as épo-
cas, estilos e características do propio instrumento.
Improvisación a partir de elementos musicais (es-
tructuras harmónico-formais, melódicas, rítmicas,
etc.) ou extramusicais (textos, imaxes, etc.).
Teoría e práctica da improvisación flamenca:

características segundo os diferentes estilos do fla-
menco. Coñecemento dos procedementos harmóni-
cos propios do flamenco e a súa aplicación á impro-
visación. Elementos formais da música flamenca
orientados cara a improvisación.
Traballo de campo, transcrición e edición: meto-

doloxía e técnicas de traballo de campo en etno-
musicoloxía: análise crítica e experiencia en dife-
rentes modalidades. O traballo de campo en antro-
poloxía e a investigación musicolóxica.
Transcrición: metodoloxías, obxectivos e práctica

da transcrición musical: a transcrición como pro-
cedemento de análise e de comprensión dos ele-
mentos da obra musical. Utilización, análise e valo-
ración dos materiais bibliográficos e documentais.
Transcrición aplicada ó flamenco: fundamentos

para a realización e o uso crítico de transcricións
en tódalas súas vertentes (guitarra, cante, baile, pal-
mas e jaleo). A actuación en vivo e as gravacións
como primeiros documentos de análise da música
flamenca.
Trompa: (ver instrumento principal).
Trompeta: (ver instrumento principal).
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Trombón: (ver instrumento principal).
Tuba: (ver instrumento principal).
Viola: (ver instrumento principal).
Viola da gamba: (ver instrumento principal).
Violín: (ver instrumento principal).
Violoncelo: (ver instrumento principal).

ANEXO III
Clasificación das materias a efectos da relación

numérica máxima profesor/alumno, segundo o
disposto no artigo 20 do Real decreto 389/1992,
do 15 de abril, polo que se establecen os requisitos
mínimos dos centros que impartan ensinanzas
artísticas e no apartado décimo deste decreto
Ensinanzas instrumentais individuais:
Canto.
Correpetición.
Instrumento principal de cada especialidade.
Piano complementario.
Repertorio de oratorio.
Repertorio liederístico.
Repertorio operístico e zarzuelístico.
Repertorio orquestral.
Segundo instrumento.
Ensinanzas instrumentais colectivas:
1. Materias nas que a relación numérica profe-

sor/alumno está determinada polas esixencias da
agrupación vocal ou instrumental de que se trate.
Conxunto.
Coro.
Coro de cámara.
Escena lírica.
Música de cámara.
Orquestra.
2. Materias cunha relación numérica máxima pro-

fesor/alumno de 1/4:
Acompañamento aplicado á guitarra flamenca.
Continuo.
Improvisación e acompañamento.
Reducción de partituras.
Repentización.
Rítmica e improvisación.
Teoría e práctica da improvisación de Jazz.
Teoría e práctica da improvisación flamenca.
Ensinanzas non instrumentais:
1. Materias cunha relación numérica máxima pro-

fesor/alumno de 1/2:
Composición.
Contrapunto.
Harmonía.
Instrumentación e orquestración.
2. Materias cunha relación numérica máxima pro-

fesor/alumno de 1/4:
Composición con medios audiovisuais.
Composición e arranxos de Jazz.

Concertación.
Dirección coral e instrumental.
Dirección de coro.
Dirección de orquestra.
Fundamentos de electroacústica e informática

musical.
Harmonía de Jazz.
Taller de composición.
Transcrición.
Transcrición aplicada ó flamenco.
3. Materias cunha relación numérica máxima pro-

fesor/alumno de 1/10:
Afinación e temperamento.
Análise.
Análise da música de Jazz.
Análise do século XX.
Análise xeral.
Baile flamenco.
Composición aplicada.
Didáctica da especialidade.
Didáctica do conxunto instrumental.
Educación auditiva.
Educación auditiva de Jazz.
Formas musicais organísticas.
Fundamentos da técnica do movemento.
Harmonización e arranxos.
Harmonización e arranxos aplicada á pedagoxía.
Idiomas.
Improvisación, movemento e danza.
Notación, tablatura e ornamentación.
Práctica harmónico-contrapuntística.
Técnica corporal.
Teoría musical do flamenco.
4. Materias cunha relación numérica máxima pro-

fesor/alumno de 1/15:
Antropoloxía musical.
Arquivística e biblioteconomía.
Canto gregoriano.
Cultura latina.
Danzas históricas.
Didáctica da educación musical.
Didáctica da linguaxe musical.
Didáctica da música.
Etnomusicoloxía.
Evolución estilística do repertorio.
Fontes históricas da interpretación renacentista e

barroca.
Fundamentos da flamencoloxía.
Historia da etnomusicoloxía.
Historia da música.
Historia da música antiga e medieval.
Historia da música moderna e contemporánea.
Historia do Jazz.
Historia da arte flamenca.
Historia das diferentes escolas e/ou sistemas.
Iconografía musical.
Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica.
Metodoloxía da investigación flamencolóxica.
Metodoloxía da investigación musicolóxica.
Música de tradición oral.
Música española tradicional e popular.
Música tradicional doutras culturas.
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Música tradicional e popular galega.
Notación.
Notación da música antiga.
Organoloxía.
Ornamentación.
Práctica auditiva.
Prácticas de profesorado.
Psicopedagoxía.
Socioloxía da música.
Traballo de campo, transcrición e edición.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

Decreto 184/2001, do 26 de xullo, polo
que se acepta a cesión a título gratuíto
á Comunidade Autónoma de Galicia dunha
parcela, no termo municipal de Camba-
dos (Pontevedra), para a construcción dun-
edificio para os xulgados de Camba-
dos.

O Pleno da Corporación municipal do Concello
de Cambados, reunido en sesión do día 26 de febreiro
de 1999, acordou ceder á Comunidade Autónoma
de Galicia unha parcela de 474,87 m2 de superficie,
no termo municipal de Cambados (Pontevedra), para
a construcción dun edificio para os xulgados de
Cambados.
Conforme os artigos 17.1º da Lei 3/1985, do 12

de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma
galega, e 34 do seu regulamento aprobado polo
Decreto 50/1989, do 9 de marzo, a adquisición pura
e simple de bens a título gratuíto ou lucrativo requi-
rirá decreto do Consello da Xunta de Galicia, por
proposta da Consellería de Economía e Facenda.
Así mesmo, os artigos 23.1º da mesma lei e 38.1º
do regulamento establecen que non se poderán
adquirir bens ou dereitos a título lucrativo cando
o valor dos gravames, cargas ou afeccións impostos
sobre eles supere o seu valor intrínseco; se ben non
se considera carga, gravame ou afección os inves-
timentos que teña que realiza-la Comunidade Autó-
noma para da-lo destino de uso xeral ou servicio
público da súa competencia que fixe o cedente ou
doador.
Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Eco-

nomía e Facenda, feita nos termos nos que o Concello
de Cambados acordou a cesión e logo de deliberación
do Consello da Xunta na súa reunión do día vinteseis
de xullo de dous mil un,

DISPOÑO:
Artigo 1º
Acéptase a cesión gratuíta dunha parcela de

474,87 m2 de superficie, situada no termo municipal
de Cambados (Pontevedra), que a seguir se describe:

Urbana: soar sito en Terra Santa, parroquia e muni-
cipio de Cambados, de 474,87 m2. Linda: norte,
zona verde que separa a rúa de nova apertura, rúa
A, e Ramón Santiso coa parcela 2); sur, Luis Carro
Trigo; leste, rúa Pardo Bazán; e oeste, Núñez Rebo-
redo, S.A., coa parcela 3).
Inscrita a favor do Concello de Cambados no

tomo 990, libro 107 de Cambados, folio 193, predio
nº 11.306, inscrición 1ª.
Artigo 2º
A parcela cedida destinarase á construcción dun

edificio para os xulgados en Cambados.
Artigo 3º
A Consellería de Economía e Facenda, a través

da Secretaría Xeral e do Patrimonio, procederá á
formalización da cesión no correspondente documen-
to público e a inscrición do ben no Rexistro da Pro-
piedade a nome da Comunidade Autónoma.

Disposición derradeira
A Consellería de Economía e Facenda, a través

da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo
tódolos trámites necesarios para a efectividade do
presente decreto.
Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de dous

mil un.
Manuel Fraga Iribarne

Presidente
José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda

Decreto 185/2001, do 26 de xullo, polo
que se modifican as contías establecidas
nos artigos 25 e 26 da Lei 3/1985, do
12 de abril, do patrimonio da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

A disposición adicional segunda da Lei 3/1985,
do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autó-
noma de Galicia, segundo a redacción dada pola
disposición adicional décimo cuarta da Lei 13/1988,
do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comu-
nidade Autónoma galega de 1989, establece que o
Consello da Xunta de Galicia poderá, a través de
decreto, por proposta da Consellería de Economía
e Facenda, modifica-las contías establecidas, entre
outros, nos artigos 25 e 26 da antedita Lei do patri-
monio da Comunidade Autónoma galega.
As contías sinaladas nestes preceptos foron actua-

lizadas polo Decreto 207/1994, do 30 de xuño (DOG
nº 131, do 8 de xullo. c.e. DOG nº 143, do 27 de
xullo).
Neste sentido, tendo en conta o substancial incre-

mento de valores producido no sector inmobiliario


