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GRAO  PROFESIONAL 
 

Obxectivos xerais do grao profesional. 
 

 
 

1. Adoptar unha posición corporal que permita a correcta colocación do 
instrumento e que favoreza o manexo das mans, así como a súa coordinación.  

2. Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento e saber 
utilizalas, dentro das esixencias do nivel, tanto na interpretación individual como 
de conxunto. 

3. Amosar unha sensibilidade auditiva que permita o control permanente da 
afinación e o perfeccionamento continuo da calidade sonora. 

4. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e 
estilos, dunha dificultade acorde co nivel, ata o rexistro da sexta posición. 

 

Obxetivos específicos da ensinanza do Piano Complementario no grao profesional. 
 

A avaliación farase de forma continua, téndose en conta os seguintes aspectos: 
 

- Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión. 
- Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida,  articulación e 

fraseo axeitados ó seu contido. 
- Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

- Mostrar nos estudios e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual. 
- Interpretar en público como solista obras representativas do seu nivel no 

instrumento, con seguridade e control da situación. Participar activamente nas 
clases colectivas e audicións programadas. 

- Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de adaptación ó resto 
dos instrumentos ou voces. 

 
Contidos especificos da ensinanza do Piano Complementario no grao profesional. 

 
           Principios de dixitación pianistica. 

           Exercicios sinxelos de improvisación. 
           Adestramento permanente e progresivo da memoria. 

           Coñecemento dos pedais as súas funcións e emprego dende o comezo,como un    
 elemento máis da técnica. 
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3° CURSO  DE GRAO PROFESIONAL.  (1º DE   PIANO COMPLEMENTARIO) 

 
Obxectivos 

 
1. Coñecer o instrumento, as súas posibilidades, e o seu papel nos distintos tipos de 

música. 
2. Interpretar no instrumento cunha posición relaxada, apoiando o peso do corpo 

nos dous pés. 
3. Adquisición dos hábitos correctos e eficaces de estudio. 

4. Colocar ben as mans; funcións dos dedos. 
5. Practicar movementos básicos de preparación para o cambio de dixitación. 

6. Introducir os conceptos de autocontrol muscular, relaxación e respiración. 
7. Tocar pequenas pezas con musicalidade, de acordo co nivel. Introducir o 

concepto de fraseo. 
 

Contidos 
 

- Iniciación ao emprego dos pedais. 
- Forma de coller o instrumento. 

- Posición da mans. Rotacións, desprazamentos…etc. 
- Enlaces de acordes e Cadencias 

- Controldo tempo e o ritmo. 
- Lectura a 1ª vista coas mans separadas,alternandoas de xeito simultáneo. 

- Exercicios de improvisación sobre estructuras sinxelas. Exs. de lectura a 
primeira vista.  

 
 

 
  

Recursos 
 

            Piano Complementario vol. 1.           Emilio Molina 
            Exercicios de tecnica:                        Beyer op.101.   

 
- Exercicios técnicos específicos realizados polo profesor.Vídeos sobre diversos 

aspectos do instrumento: historia, construcción, intérpretes, etc.gravacións en 
CD dos acompañamentos de piano de pezas estudiadas no curso. 
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4° CURSO  DE GRAO PROFESIONAL.  (2º DE PIANO COMPLEMENTARIO) 

 
Obxectivos 

 
1. Ampliar e afondar nos aspectos relativos a tecnica pianística. 

2. Controlar constantemente a calidade do son, buscando que o alumno chegue a 
xulgar por se mesmo. 

3. Analise e comprension das pezas que se traballen durante o curso. 
4. Desenvolver o concepto de autocontrol muscular; relaxación.. 

 
5. Traballar a lectura a primeira vista. Desenvolver a memoria musical. Improvisar 

como medio de desenvolver a creatividade e o diálogo. 
6. Tocar pequenas pezas con musicalidade, de acordo co nivel. Introducir o 

concepto de fraseo. 
7. Interpretar en público un repertorio acorde co nive 

 
Contidos 

 
- Exercicios para a producción do son. Exercicios de cambios de corda. Ataques e 

cambios de arco. 
- Principios de dixitación 

- Lectura a 1ª vista 
- Exercicios de preparación dos dedos en notas que implican un salto ou un 

intervalo. 
- Exercicios de mecanismo. Escalas e arpexos na tesitura estudiada. 

- Control muscular; relaxación; exs. de respiración. 
- Acentos; dinámicas; tempos. 

 
 

Recursos 
El Piano  J.S.Bastien 

Iniciación al piano de jazz Idea music 
 

- Exercicios técnicos específicos realizados polo profesor. 
- Vídeos sobre diversos aspectos do instrumento: historia, construcción, 

intérpretes, etc. .Gravacións en CD dos acompañamentos de piano de pezas 
estudiadas no curso. 
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5º CURSO DE GRAO PROFESIONAL.  (3º DE PIANO COMPLEMENTARIO) 

 
Obxectivos 

 
1. Continuar coa adquisición de hábitos correctos de estudio. 

2. Avanzar cara ó autocontrol muscular; tocar cunha postura relaxada; coñecer a 
importancia da respiración para a interpretación. 

3. Traballar a lectura a primeira vista. Desenvolver a memoria musical. Improvisar 
como medio de desenvolver a creatividade e o diálogo. 

4. Tocar pequenas pezas con musicalidade, de acordo co nivel. Desenvolver o 
concepto de fraseo. 

5. Interpretar en público un repertorio acorde co nivel. 
6. Traballar en conxunto, mostrando unha actitude participativa. 

 
Contidos 

 
1. Armonización e acpmto. de melodías empregando os acordes I,IV,V e VI  

2. Introducción e estudio das  improvisacións. 
3. Analise da estructura formal e armónica das pezas traballadas. 

4. Escalas e arpexos. 
5. Exercicios de mecanismo. 

 
Recursos 

 
J.S.BACH :                Pequeños Preludios 

B.BARTOK: Microcosmos, vol. 1/2/3 
C. NORTON:     Microjazz for Piano. (ed. Boosey & H.) 

 
- Exercicios técnicos específicos realizados polo profesor. 

- Gravacións de distintos estilos onde o piano ten un papel destacado. 
- Gravacións en CD dos acompañamentos de piano de pezas estudiadas no curso. 
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6° CURSO DE GRAO PROFESIONAL.  (4º DE PIANO COMPLEMENTARIO) 

 
Obxectivos 

 
1. Practica fluida de escalas e arpexios. 

2. Avanzar cara ó autocontrol muscular; tocar cunha postura relaxada; coñecer a 
importancia da respiración para a interpretación. 

3. Análise formal das pezas a interpretar no curso 
4. Traballar a lectura a primeira vista. Desenvolver a memoria musical. Improvisar 

como medio de desenvolver a creatividade e o diálogo. 
5. Tocar pequenas pezas e pasaxes orquestrais con .musicalidade, de acordo co 

nivel; desenvolver o concepto de fraseo. 
6. Interpretar en público un repertorio acorde co nivel 

 
Contidos 

 
1. Exercicios para o desarrollo do ritmo. 

2. Práctica de pezas con cifrado de acordes. 
3. Improvisación de obras de estructura  A-B-A. 

4. Enlace de acordes nas tres posicións. 
 

 
 

Recursos 
 

E.GRIEG  Pezas Líricas. 
PROKOFIEF  Pezas op.65. 

KABALEWSSKY                 Pezas infantís 
C.NORTON:   Microjazz for Piano. (ed. Boosey & Hawkes) 

 
 

 
- Exercicios técnicos específicos realizados polo profesor. 

- Gravacións de distintos estilos onde o contrabaixo ten un papel 
destacado. 

- Gravacións en CD dos acompañamentos de piano de pezas estudiadas no 
curso. 
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CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E  CUALIFICACIÓN. 
 
 
Valorarase o coñeceno do instrumento por parte do alumno é a súa 
capacidade para empregar as súas posibilidades sonoras. 
A correcta interpretación das pezas traballadas,tanto en aspectos tecnicos 
básicos como de estilo. 
O interese e progreso nas capacidades para a improvisación,lectura a 
vista,comprensión de contidos.etc.
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