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1. Introdución 

A incursión da tecnoloxía nas nosas vidas é tan intensa que provoca fortes modificacións 

tanto nos nosos actos cotiás domésticos, coma no ámbito laboral. Moitos son os 

productos tecnolóxicos que manexamos a diario e que posibilitan o acceso ao 

coñecemento da tecnoloxía en grande medida, polo menos a nivel de usuario. A música é 

precisamente un contorno no que a tecnoloxía ten unha presenza profunda. Hoxe en día 

non se entende o fenómeno musical sen estar vinculado dalgunha forma a un dispositivo 

tecnolóxico; a experiencia da música gravada constitúe en si mesmo un proceso sumatorio 

de pasos, onde os avances tecnolóxicos van deixando a súa pegada. 

No ámbito profesional o músico dependerá de variados e cruciais elementos tecnolóxicos 

que lle permitirán desde gravar a súa música, escoitala nun reprodutor portátil, 

manipulala nun ordenador, facer a súa propia distribución nun soporte que él elixa, etc. 

Os estudos de grabación profesionais convértense así nun centro onde o músico, 

intérprete ou compositor desenvolverá gran parte do seu labor profesional. Xa que logo, 

resulta xustificado que se achegue á educación dun músico o coñecemento destes 

aparellos tecnolóxicos, atendendo a unha necesidade social que fai da tecnoloxía o 

contexto habitual do músico que se queira realizar como tal. Polo tanto, os puntos 

importantes desta materia organízanse en tres piares formativos; por un lado, o que fai 

referencia ao ordenador, o seu hardware e o seu software – sobre todo o que ten que ver 

coa edición musical -, por outro lado o contorno de estudo de gravación profesional – 

desde un punto de vista básico -; e por último o coñecemento básico e tamén 

fundamental dos principios acústicos que rexen nos instrumentos e na propia execución 

tecnolóxica. 

Esta materia posibilitará un maior afondamento no proceso tecnolóxico vinculado á 

música e tamén achegará ferramentas de gran produtividade ao alumnado que poderá 

usar e ampliar ao longo da súa formación musical. 

 

 



2. Obxectivos xerais para o curso 

A ensinanza da informática musical terá como finalidade contribuir a desenvolver no 

alumno as diversas capacidades que lles permitan alcanzar os seguintes obxetivos: 

� Coñecer o funcionamento das principais aplicacións informáticas destinadas ao 

ámbito musical, como son os editores de partituras, secuenciadores e editores de 

audio dixital. 

� Utilizar estas ferramentas para o desenvolvemento práctico de actividades 

propostas nesta materia. 

� Identificar as diferentes maneiras de ser representada dixitalmente a información 

musical. 

� Sentar as bases dun coñecemento a nivel técnico sobre os parámetros do audio 

dixital. 

� Coñecer a nivel básico os dispositivos de reprodución e gravación usados nos 

estudos especializados. 

� Comprender as terminoloxías usadas dentro da informática musical e os contornos 

de tratamento de audio analóxico e dixital. 

� Entender os conceptos básicos da acustica e as súas aplicacións en diferentes 

contornos, tanto nos instrumentos como na informática musical. 

� Valorar a importancia do coñecemento tecnolóxico  no desenvolvemento actual do 

músico profesional. 

3. Contidos xerais para o curso 

� Ordenador. Os seus principios básicos de funcionamento e as súas unidades de 

medida. 

� Compoñentes do ordenador, periféricos, tipos de conexións e conectividade dos 

aparellos musicais en xeral. 

� Editores de partituras (Sibelius 7) 

� Editores de audio (Audacity) 

� Secuenciador (FLStudio 11) e outras ferrramentas integrais. 

� O midi e o audio dixital. 

� O MP3 e outros formatos de compresión. 



4. Temporalización dos contidos 

• Primeiro trimestre: 

� Ordenador. Os seus principios básicos de funcionamento e as súas unidades de 

medida. 

� Compoñentes do ordenador, periféricos, tipos de conexións e conectividade dos 

aparellos musicais en xeral. 

� Edición de partituras. 

• Segundo trimestre: 

� Edición de partituras. 

� O midi e o audio dixital. 

� O MP3 e outros formatos de compresión. 

 

• Terceiro trimestre: 

� Edición de audio. 

� Gravación de son. 

� Secuenciadores e outras ferramentas integrais. 

 

5. Mínimos esixibles 

� Escribir unha partitura sinxela nun editor dixital de partituras. 

� Dominar as técnicas de publicación electrónica e impresión en papel. 

� Conectar instrumentos electrónicos mediante MIDI. 

� Manexar os elementos dun sintetizador MIDI e saber aproveitar as súas 

posibilidades orquestais. 

� Construir unha secuencia, depurala e proceder a su escoita. 

6. Metodoloxía 

Para alcanzar os obxectivos establecidos, durante o curso traballaráse principalmente en 

dous bloques: Por unha banda a edición de partituras e por outra a construcción dunha 

secuencia midi e convertila  posteriormente en audio. 



As explicacións realizaránse de maneira colectiva e conterán a demostración do  

procedemento para alcanzar os obxetivos programados. Cada alumno realizará os 

exercicios propostos de cada un dos bloques. 

7. Bibliografia 

Durante o curso non se empregará ningunha bibliografia editada. A bibliografia a 

empregar será entregada polo profesor  por medio de apuntes ó longo do curso. 

8. Materiais e recursos didácticos 

Os materiais que se empregarán na clase son os seguintes: 

-  Pizarra blanca e rotuladores secos. 

-  Un ordenador tipo PC equipado con tarxeta de son, autofalantes e micrófono,      

conectado a internet. 

-  Software diverso. Dentro deste apartado cabe  concretar o siguiente: 

� Sistema operativo 

� Navegador de Web 

� Lector de correo 

� Editor de audio dixital 

� Editor de partituras 

� Editor de MIDI 

� Editor de imaxes 

� Codificador de audio 

� Compresor de archivos 

� Teclado midi 

� Cables con conexión midi 

9. Actividades complementarias e extraescolares  

As programadas polo centro conxuntamente cos demáis departamentos. 


