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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE ACÚSTICA XERAL 

curso 2021/22  

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE A CORUÑA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 
e 171/2016 (Arpa) 

 
A presente programación inclúe anexos de adaptación as instruccións do 01/09/21 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2021 -2022. 
 

 1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 DISCIPLINA Análise aplicada á composición I  

ESPECIALIDADE:  Composición, pedagoxía, dirección  ITINERARIOS:  Composición, pedagoxía, 
dirección.  

CARÁCTER:  Disciplina obrigatoria  TIPO DE CLASE:  COLECTIVA  

DEPARTAMENTO:  Composición  XEFE DE DPTO.:  Paz Pita Vázquez  

CURSOS  1º curso  2º curso  3º curso  4º curso  
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA:   

Antonio Peña Fernández  

CUADRIMESTRES  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  Horas de clase semanais:  1  

ECTS/CUAD.  3                Observacións:    

DOCENTES:  
  
  
  
  

NOME E APELIDOS  EMAIL/TEL/WEB  TITORÍA  

Antonio Peña Fernández 

penafernandez.antonio@gmail.com 

Venres 10 a 11  

  
  

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS  

Fundamentos de acústica aplicada á música e emprego de ferramentas propias do audio dixital (de xeración, manipulación e 
procesamento do son) de cara a unha mellor comprensión dos conceptos acústicos e do funcionamento dos instrumentos musicais.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do remate dos estudos de grao profesional.  

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS (OPCIONAL)  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS:  

T1, T2, T3, T4, T16  

COMPETENCIAS XERAIS:  X5, X8, X9, X20, X22, X24  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS:  

Composición EC4, EC6, EC7, EC8 Interpretación EI4 Pedagoxía EP11  

Ver a lista e descrición de competencias nos Decretos 163/2015 e 171/2016  
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3. OBXECTIVOS   

DESCRICIÓN   
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS  

1.Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos e ferramentas da acústica musical.  X5, X8, X9, X20, X22, 
T2, T3, T4, T16  

2. Ser capaz de relacionar os diferentes aspectos da acústica con problemáticas musicais.  X5, X9, X20, X22, X24, 
T1, T3, T4, T16  

3. Adquirir unha visión histórica das relacións entre acústica e práctica musical.  X5, X9, X20, X22, X24, 
T1, T3, T4, T16  

4. Adquirir unha visión crítica das decisións que como pedagogos, directores ou compositores tómanse en 
base a criterios das diferentes ramas da acústica.  

X5, 9, 20, 22, 24 T1, 
T3, T4, T16  

  
 4. CONTIDOS   

TEMAS  DESCRITOR DE SUBTEMAS  SESIÓNS  

1. Acústica física  1.1. Ondas acústicas. O son e a súa propagación  
1.2 Calidades do son. Interferencia, ondas estacionarias e resonancia  
  

6  

2. Acústica musical: Intervalos, gamas 
musicais e instrumentos musicais  

2.1 Escalas musicais; consonancia e disonancia.  
2.2 Instrumentos de corda, vento e percusión.  
  

  6  

3. Acústica fisiolóxica  3.1 O sistema auditivo  
3.2 O sistema fonador  

  2  

  Repaso xeral dos contidos previos    2  

   TOTAL SESIÓNS:  16  

  
   

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍA   

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN   
HORAS 

PRESENCIAIS  
HORAS NON 

PRESENCIAIS  
TOTAL 
HORAS  

Actividades introdutorias  2  0  2  

Exposición maxistral   4  0  4  

Exposición práctico-teórica   5  0  5  

Práctica individual   0  15  15  

Práctica colectiva   2  15  17  

Lectura guiada e comentario de fontes   0  10  10  

Pescuda de información   0  10  10  

Seminarios   2  0  2  

Exposición e debate de traballos   1  9  10  

Actividades complementarias  0  9  9  

Actividades de avaliación  1  5  6  

TOTAL HORAS:  90  
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6. AVALIACIÓN   

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN   CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
COMPETENCI 
AS AVALIADAS  

PONDERACI 
ÓN  

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA    

6.1.1  AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA)   

Traballo semanal: 
 
Avaliarase de xeito continuo ao longo do cuadrimestre a 
práctica individual, colectiva e a participación na clase. 

 

 
Valorarase a actitude, asistencia, 
puntualidade, cantidade e calidade dos 
traballos realizados, participación 
construtiva nos debates e mellora xeral 
progresiva.  

 
Todas 

  
40%  

Traballo final: 

Entrega dun traballo proposto polo profesor, sobre 
calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten que 
facer en soporte informático e expoñer na aula 

 
Calidade (correcta aplicación de 
conceptos técnicos estudiados, 
creatividade, etc.) e presentación do 
traballo. 

 

  
Todas 

  
60%  

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO)    

Traballo: 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno 
ten que facer en soporte informático. 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as 
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria.  

  
 

Todas 

  
 

100%  

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA (PERDA AVALIACIÓN CONTINUA)     

Traballo: (Igual que  no apartado 6.1.2) 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten 
que facer en soporte informático. 
En caso de que se superen as catro faltas de asistencia 
no cuadrimestre o apartado de traballo semanal non 
computará para a nota do cuadrimestre, constando esta 
do 100% da cualificación obtida na proba final similar a 
establecida no apartado 6.1.2. 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as  
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria.  

 
 
 

Todas 

  
 
 

100%  

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA    

Traballo: (Igual que a no apartado 6.1.2) 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten 
que facer en soporte informático. 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as  
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria. 

 
 

Todas 

 
 

100% 

Observacións:   
- Todas as ferramentas de avaliación valoraranse de 0 a 10.  
- En todas as ferramentas de avalación a nota mínima para a valoración final ponderada e de 5. 
- Para coordinar a realización e a entrega dos traballos propostos para a avaliación ordinaria (adianto de convocatoria), 

avaliación alternativa e convocatoria extraordinaria o alumno contactará obrigatoriamente e por correo electrónico co 
profesor unha semana antes do inicio das fechas que o centro propón para estas convocatorias. 

- Para obter Matrícula de Honor será preciso obter un 10. En caso de haber dous ou máis alumnos nesta circunstancia será 
de aplicación a normativa vixente pola que só un de cada 20 alumnos dun mesmo curso pode recibir esta distinción. A 
decisión neste caso corresponderá ao profesor, que valorará o traballo de todo o cuadrimestre para escoller o mellor 
candidato. 
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7. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS 

 
Bibliografía Básica 
 

• CALVO MANZANO, A.: Acústica físico – musical. Ed. Real Musical 1991 
• DE OLAZABAL, T.: Acústica musical y organología. Ed. Ricordi 1954 
• GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. JAVIER.: Afinación y temperamento en la música occidental. Ed Alianza Música 1992 

 
Bibliografía Complementaria 
 

• ALTON EVERETS, F.: The Master Handbook of Acoustics. Ed. McGraw – Hill 2001 
• BALSACH, L.: Los fundamentos de las tensiones armónicas. Ed Boileau – La má de Guido 2016 
• BASSO, G.: La transformada de Fourier en la música. Ed. Colección Universitaria (La Plata) 2001 
• BASSO, G.: Percepción auditiva. Ed. Universidad Nacional de Quilmes 2006 
• BENADE, A.: Fundamentals of Musical Acoustics. Ed. Dover Publications 1976 
• BUCUR, V.: Handbook of Materials for String Musical Instruments. Ed. Springer 2016 
• CATTOI, B.: Apuntes de acústica y escalas exóticas. Ed Ricordi 1985 
• CHAIGNE A. y KERGOMARD J.: Acoustics of Musical Instruments. Ed. Asa Press  - Springer 2016  
• DEUTSCH, D.: The Psychology of Music. Ed. Academic Press – Elsevier 1982 
• FLETCHER, NEVILLE H. y ROSSING, THOMAS D.: The Physics of Musical Instruments. Ed. Springer 1998 
• GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. JAVIER.: Afinación y temperamentos históricos. Ed Alianza Música 2004 
• G. DIGÓN, A. y FERRER, P.: Sistemas de sonido. Curso práctico. Ed. Publicaciones Altaria 2014 
• OWSINSKI, B.: The Audio Mastering Handbook. Ed. Thomson – Course Technology 
• PARKER, B.: Good Vibrations. The Physics of Music. Ed. The Jhons Hopkins University Press – Baltimore 2009 
• P. MAS, C.: Sonido en directo. Manual de sonorización. Ed. Música y Tecnología 1999 
• RALPH BENNETT, Jr.: The Science of Musical Sound. Vol. 1: Stringed Instruments, Pipe Organs, and the Human Voice. Ed. 

Asa Press – Springer 2008 
• ROEDERER, J. G.: Acústica y Psicoacústica de la música. Ed. Ricordi 1997 
• WILLIAMS, EARL G.: Fourier Acoustics. Sound Radiation and Nearfield Acoustical Holography. Ed. Academic Press 1999 

 
 

Recursos Web 
 
• Curso de Acústica Musical (http://cursodeacusticamusical.blogspot.com) 
• Curso de Acústica Musical (https://www.youtube.com/watch?v=rtCxCMUCNxk) 
• Curso de Acústica Musical (https://www.youtube.com/watch?v=fF7e6Kh4ZT8) 
• Curso de Acústica para Home Studio (https://www.youtube.com/watch?v=SvL-KPIMVRc) 
• Sonidos y Espectros (https://www.youtube.com/watch?v=l6MEeONM9Zw) 
• Los fundamentos de las tensiones armónicas (https://www.youtube.com/watch?v=0Y4-

NQQ6hAY&list=PLROu4oOReIwnEahVHzFrjLJxFfd65UeKh) 
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ANEXO I 
Ensinanza semipresencial 

  
Caso de producirse esta situación de saúde, empregaranse os medios telemáticos dispoñibles para continuar a docencia coa máxima 

calidade posible. 

Como primeira opción, utilizarase a propia aula virtual do conservatorio, que xa se empregará na docencia presencial común para 

enviar os deberes e outro tipo de materiais de apoio, coa intención de que os alumnos se acostumen a ela e teñan coñecemento 

suficiente para empregar esta ferramenta, se non é posible o ensino presencial. 

No caso de estudantes que poidan ter algún tipo de problema na aula virtual, utilizarase o correo electrónico para enviar notas, traballos 

e resolver calquera tipo de dúbida que poida ter o alumno. 

As seccións 2 (Descritor e competencias), 3 (Obxectivos), 4 (Contidos) e 7 (Bibliografía) non varían en relación ao ensino presencial. 

Todo o indicado neste Anexo I será aplicable tanto no caso de que sexa confinado o alumno ou o profesor. 

 

METODOLOXÍA  

O docente remitirá ao alumnado confinado, por medio da aula virtual ou medio do que dispoñan na casa, o material do tratado na/s 

clase/s ás que non poida asistir, así como as actividades que o alumnado teña que realizar na casa durante o período de 

confinamento. O docente tamén terá que corrixir esas actividades e remitirlle ao alumnado confinado as correccións/indicacións 

relativas ao traballo entregado.  

AVALIACIÓN  

O traballo realizado polo alumnado durante o seu confinamento terase en conta na avaliación continua da materia. De coincidir o 

confinamento ca realización dunha proba presencial, escrita, o alumnado confinado realizará unha actividade alternativa proposta polo 

docente. Se esa proba fora o exame final o traballo telemático valorado de xeito global, fará media co traballado presencialmente, 

substituíndo ao exame final.  

Os criterios de avaliación, serán os que figuran na programación oficial da materia e poden ser consultados na páxina web do 
conservatorio.  
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5. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍA   

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN   
HORAS NON 

PRESENCIAIS  
TOTAL 
HORAS  

Exposición teórico-práctica realizada con medios telemáticos  
Exposición do tema que se vai traballar con introdución de conceptos teóricos e mostra de exemplos 

. Nalgúns temas utilizaranse capítulos concretos extraídos da bibliografía. 

29 29 

Práctica individual con medios telemáticos   
Realización por parte do alumnado de exercicios prácticos e problemas de acústica física, musical e 
psicoacústica 

 

38 38 

Corrección individual realizada con medios telemáticos  
Corrección colectiva da práctica individual. 

 

30 30 

Actividades de avaliación realizadas con medios telemáticos:  
 

a) Alumnos sin pérdida da avaliación contínua 
 
Traballo final realizado con medios telemáticos: 
 Realización dun traballo(os) de análise dunha obra de similares características ás 
traballadas durante o cuadrimestre e o resumo de algúns capítulos de un o varios libros de 
análise. Constituirá unha porcentaxe ponderada da cualificación final. 

 
b) Alumnos con pérdida de avaliación contínua 

 
Proba final realizada con medios telemáticos: 
 Realización da análise dunha obra de similares características ás traballadas durante o 
cuadrimestre e a entrega de un resumo de algúns capítulos de un o varios libros de análise.  
Constituirá o total da cualificación final. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

3 

TOTAL HORAS:  90  
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6. AVALIACIÓN   

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN   CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
COMPETENCI 
AS AVALIADAS  

PONDERACI 
ÓN  

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA    

6.1.1  AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA)   

Traballo semanal: 
 
Avaliarase de xeito continuo ao longo do cuadrimestre a 
práctica individual, colectiva e a participación na aula 
virtual. 

 

 
Valorarase a actitude, asistencia, 
puntualidade, cantidade e calidade dos 
traballos realizados, participación 
construtiva nos debates e mellora xeral 
progresiva.  

 
Todas 

  
40%  

Traballo final: 

Entrega dun traballo proposto polo profesor, sobre 
calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten que 
facer en soporte informático e expoñer na aula virtual. 

 

 
Calidade (correcta aplicación de 
conceptos técnicos estudiados, 
creatividade, etc.) e presentación do 
traballo. 

 

  
Todas 

  
60%  

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO)    

Traballo: 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno 
ten que facer en soporte informático. 

 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as 
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria.  

  
 

Todas 

  
 

100%  

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA (PERDA AVALIACIÓN CONTINUA)     

Traballo: (Igual que  no apartado 6.1.2) 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten 
que facer en soporte informático. 
 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as  
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria.  

 
 
 

Todas 

  
 
 

100%  

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA    

Traballo: (Igual que  no apartado 6.1.2) 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten 
que facer en soporte informático. 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as  
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria. 

 
 

Todas 

 
 

100% 

Observacións:   
- Todas as ferramentas de avaliación valoraranse de 0 a 10.  
- En todas as ferramentas de avalación a nota mínima para a valoración final ponderada e de 5. 
- Para coordinar a realización e a entrega dos traballos propostos para a avaliación ordinaria (adianto de convocatoria), 

avaliación alternativa e convocatoria extraordinaria o alumno contactará obrigatoriamente e por correo electrónico co 
profesor unha semana antes do inicio das fechas que o centro propón para estas convocatorias. 

- Para obter Matrícula de Honor será preciso obter un 10. En caso de haber dous ou máis alumnos nesta circunstancia será 
de aplicación a normativa vixente pola que só un de cada 20 alumnos dun mesmo curso pode recibir esta distinción. A 
decisión neste caso corresponderá ao profesor, que valorará o traballo de todo o cuadrimestre para escoller o mellor 
candidato. 
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ANEXO II 

Ensinanza non presencial 

 

Caso de producirse esta situación de saúde, empregaranse os medios telemáticos dispoñibles para continuar a docencia coa máxima 

calidade posible. 

Como primeira opción, utilizarase a propia aula virtual do conservatorio, que xa se empregará na docencia presencial común para 

enviar os deberes e outro tipo de materiais de apoio, coa intención de que os alumnos se acostumen a ela e teñan coñecemento 

suficiente para empregar esta ferramenta, se non é posible o ensino presencial. 

No caso de estudantes que poidan ter algún tipo de problema na aula virtual, utilizarase o correo electrónico para enviar notas, traballos 

e resolver calquera tipo de dúbida que poida ter o alumno. 

As seccións 2 (Descritor e competencias), 3 (Obxectivos), 4 (Contidos) e 7 (Bibliografía) non varían en relación ao ensino presencial. 

 

METODOLOXÍA  

O docente remitirá ao alumnado, por medio da aula virtual ou medio do que o alumnado dispoñan na casa, o material necesario para 

proseguir co curso académico, así como as actividades que o alumnado teña que realizar na casa durante o período de confinamento.  

O docente tamén terá que corrixir esas actividades e remitirlle ao alumnado as correccións/indicacións sobre o traballo entregado. 

Podendo tamén realizar clases por videochamada, xa sexa para explicacións ou aclaracións de dúbidas de forma grupal. No caso de 

alumnado con “desconexión dixital” o docente faralle chegar o contido desas videochamadas por E-mail ou o medio oportuno.  

 

AVALIACIÓN  

O traballo realizado polo alumnado durante este período terase en conta na avaliación continua da materia. Non se realizarán exames 

presenciais. O traballo telemático, valorado de xeito global, substituirá ao exame final. De coincidir o confinamento ca realización dunha 

proba presencial, escrita ou oral, esta substituirase por unha actividade proposta polo docente. Se esa proba fora o exame final o 

traballo telemático valorado de xeito global, fará media co traballado presencialmente.  

Os traballos realizados de xeito telemático serán avaliados de xeito global para a superación, ou non, da materia.  

Os criterios de avaliación, serán os que figuran na programación oficial da materia e poden ser consultados na páxina web do 

conservatorio.  

Chegado o caso, e en función da duración dunha hipotética situación de suspensión da actividade presencial, o profesorado poderá 

axustar a presente programación didáctica para atender aos contidos máis básicos e imprescindibles da mesma.  
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5. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍA   

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN   
HORAS NON 

PRESENCIAIS  
TOTAL 
HORAS  

Exposición teórico-práctica realizada con medios telemáticos  
Exposición do tema que se vai traballar con introdución de conceptos teóricos e mostra de exemplos 

. Nalgúns temas utilizaranse capítulos concretos extraídos da bibliografía. 

29 29 

Práctica individual con medios telemáticos   
Realización por parte do alumnado de exercicios prácticos e problemas de acústica física, musical e 
psicoacústica 

 

38 38 

Corrección individual realizada con medios telemáticos  
Corrección colectiva da práctica individual. 

 

30 30 

Actividades de avaliación realizadas con medios telemáticos:  
 

a) Alumnos sin pérdida da avaliación contínua 
 
Traballo final realizado con medios telemáticos: 
 Realización dun traballo(os) de análise dunha obra de similares características ás 
traballadas durante o cuadrimestre e o resumo de algúns capítulos de un o varios libros de 
análise. Constituirá unha porcentaxe ponderada da cualificación final. 

 
b) Alumnos con pérdida de avaliación contínua 

 
Proba final realizada con medios telemáticos: 
 Realización da análise dunha obra de similares características ás traballadas durante o 
cuadrimestre e a entrega de un resumo de algúns capítulos de un o varios libros de análise.  
Constituirá o total da cualificación final. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

3 

TOTAL HORAS:  90  
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6. AVALIACIÓN   

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN   CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
COMPETENCI 
AS AVALIADAS  

PONDERACI 
ÓN  

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA    

6.1.1  AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA)   

Traballo semanal: 
 
Avaliarase de xeito continuo ao longo do cuadrimestre a 
práctica individual, colectiva e a participación na aula 
virtual. 

 

 
Valorarase a actitude, asistencia, 
puntualidade, cantidade e calidade dos 
traballos realizados, participación 
construtiva nos debates e mellora xeral 
progresiva.  

 
Todas 

  
40%  

Traballo final: 

Entrega dun traballo proposto polo profesor, sobre 
calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten que 
facer en soporte informático e expoñer na aula virtual. 

 

 
Calidade (correcta aplicación de 
conceptos técnicos estudiados, 
creatividade, etc.) e presentación do 
traballo. 

 

  
Todas 

  
60%  

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO)    

Traballo: 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno 
ten que facer en soporte informático. 

 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as 
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria.  

  
 

Todas 

  
 

100%  

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA (PERDA AVALIACIÓN CONTINUA)     

Traballo: (Igual que  no apartado 6.1.2) 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten 
que facer en soporte informático. 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as  
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria.  

 
 
 

Todas 

  
 
 

100%  

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA    

Traballo: (Igual que  no apartado 6.1.2) 

Entrega dunha serie de traballos propostos polo profesor, 
sobre calquera dos contidos da materia,  que o alumno ten 
que facer en soporte informático. 

Coñecer os principios fundamentais da 
acústica física, acústica musical e 
acústica arquitectónica, manexando as  
principais fórmulas e comprendendo as 
implicacións prácticas coa actividade 
musical ordinaria. 

 
 

Todas 

 
 

100% 

Observacións:   
- Todas as ferramentas de avaliación valoraranse de 0 a 10.  
- En todas as ferramentas de avalación a nota mínima para a valoración final ponderada e de 5. 
- Para coordinar a realización e a entrega dos traballos propostos para a avaliación ordinaria (adianto de convocatoria), 

avaliación alternativa e convocatoria extraordinaria o alumno contactará obrigatoriamente e por correo electrónico co 
profesor unha semana antes do inicio das fechas que o centro propón para estas convocatorias. 

- Para obter Matrícula de Honor será preciso obter un 10. En caso de haber dous ou máis alumnos nesta circunstancia será 
de aplicación a normativa vixente pola que só un de cada 20 alumnos dun mesmo curso pode recibir esta distinción. A 
decisión neste caso corresponderá ao profesor, que valorará o traballo de todo o cuadrimestre para escoller o mellor 
candidato. 

 


