
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1.  OBXECTIVOS E CONTIDOS IMPRESCINDIBLES  

Tendo en conta que a formación na práctica instrumental se dá de forma 

globalizadora e progresiva, ao longo dos sucesivos cursos, non é preciso establecer 

unha prioridade dos obxectivos ou criterios a valorar, xa que pouco difiren dun curso a 

outro (simplemente se enriquecen segundo o nivel instrumental e cognoscitivo do 

alumnado). O que se realizará será unha adaptación da metodoloxía á forma 

telemática, tentando de manter a formación musical integral no instrumento.  

Deste modo, referidos á programación de banda/orquestra deste curso 

2019/2020, cómpre incluír os obxectivos das ensinanzas profesionais de réxime 

especial, incluídos no Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o 

currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música. Estes obxectivos 

mencionados aparecen no seu artigo 3º, e son: 

a) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos 

de cada un deles. 

b) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 

traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 

cumprir coa súaresponsabilidade como intérprete dentro deste. 

c) Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 

en todo momento a audición polifónica para escoitarsimultaneamente as diferentes 

partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a sensibilidade 

auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

d) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 

realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 

interpretativas da obra. 

e) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordocoseu 

nivel instrumental e reaccionar con precisión ásindicacións do director ou da directora. 

f) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 

desenvolvemento da memoria. 

g) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 

h) Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementosmusicais para 

a improvisación co instrumento. 

i) Respectar as normas que esixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
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atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en todo 

momento delas. 

j) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 

para o futuro exercicio profesional. 



Todos estes obxectivos, foron obtidos e cumpridos no 1º e 2º trimestre, xa que 

dende o primeiro día de clase traballouse nesta liña.  

Así mesmo, no artigo 6º do mesmo decreto se mencionan os obxectivos 

específicos deste tipo de ensinanzas, que son: 

a) Importancia da afinación previa a partir do LA do óboe. 

b) A anacruse como movemento básico da práctica do grupo. 

c) Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da 

directora. 

d)Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro 

da agrupación. 

e)Desenvolvemento da igualdade en ataques. 

f)Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación. 

g)Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo 

momento as indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as 

indicacións, etc. 

h) Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación. 

i) Traballo por seccións. 

j) Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación. 

Valoración do silencio como marco da interpretación. 

k) Protocolos de concerto. 

 

Neste grupo de obxectivos, non se poden perseguir neste terceiro trimestre o a) 

b) c) e) f) g) i) j e  k). Non obstante, polo carácter continuo mencionado anteriormente 

da materia de banda/orquestra, si foron respectados ata o 13 de marzo de 2020, polo 
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que se pode considerar que foron cumpridos, na medida en que o alumnado de 

banda/orquestra do centro tivo oportunidades de interpretar música en grupo e 

actuar publicamente (tiveron lugar dúas audicións da materia neste curso: unha o 

primeiro trimestre e outra no segundo, aparte de que varios alumnos/as tamén 

participaron na audición de Santa Icía celebrada en Novembro). Neste terceiro 

trimestre, daránselle prioridade aos demais obxectivos, aproveitando as vantaxes que 

o traballo autónomo e individual que o alumnado pode facer nas súas casas aporta de 

cara a consecución dun criterio propio e un autocoñecemento axeitado para unha 

correcta progresión co instrumento. 

Neste caso, dado que o alumnado conta con aparellos como o telefono móbil ou 

ordenador con conexión a internet, a través da plataforma de CentrosNet se lle está 

deixando traballo de escoita e análise das obras anteriormente interpretadas o igual 

que se lle envía traballo de investigación e coñecemento de compositores que na 

actualidade están compoñendo dunha forma moi activa para a formación de banda e 

desta maneira o alumnado pode ir coñecendo o repertorio bandístico o igual que 

deben tocar na sua residencia con videos de banda como fondo y eles tocando como si 

petencesen a esa agrupación; un traballo diferente a interpretar en directo pero moi 

interesante para practicar conxunto ou afinación 
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos 

Os procedementos de avaliación empregados na materia de banda-

orquestra son os indicados na programación da mesma para o 1º e o 2º 

trimestre, e son os seguintes: 

• Asistencia puntual a clase. (30% da nota global)  

• Estudo das partituras na casa. Para avaliar o estudo individual que cada 

un dos alumnos fai das partituras fóra da clase, o profesor poderá pedir 

que os alumnos executen individualmente durante a clase pequenos 

fragmentos das obras a traballar. (40% da nota global)  

• Actitude activa no ensaio. (10% da nota global)  

• Participación correcta nos concertos. (20% da nota global). Isto implica: 

1. Executar correctamente as obras. 2. Traer a indumentaria adecuada 

para cada concerto. 3. Cumprircos horarios que se determinen para cada 

actividade. 4. O profesorado de Banda poderá decidir a participación nos 

concertos, daquel alumnado que exceda ou número de faltas de asistencia 

proporcional durante ao período previo aoconcerto, ou que mostre un 

baixo rendemento para non afectar á interpretación de todo o grupo. 

Cabe destacar que no 2º trimestre non se puido realizar o exame, polo 

que a ponderación da nota da 2ª avaliación foi como sigue: 

 100%: media das notas das clases semanais de banda 

(traballo, asistencia e comportamento). 

Debido a que a 3ª avaliación só ten un carácter informativo e só computa 
para a subida da nota final, a nota correspondente ao 3º trimestre 
determinarase por unha valoración global dun traballo realizado, así como 
o interese mostrado, a comunicación periódica co profesor e a progresión 
acadada nos contidos do curso. 

Instrumentos 
Empregaranse os instrumentos indicados na programación da materia: 

 O caderno do profesor, para todo o referinte ás clases semanais, 
exames de técnica e de lectura a 1ª vista, e a este 3º trimestre. 

 A folla de calibración exposta para a valoración das audicións 
realizadas no 1º e o 2º trimestre. 
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Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase a partir da media das puntuacións 

da 1º e a 2º avaliación outorgadas polo profesor a cada alumno/a 

conforme aos procedementos previamente expostos e sumaráselle como 

máximo 1 punto segundo o traballo realizado neste 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Seguiranse os criterios establecidos para cada curso na programación da 

materia, reducindo os contidos aos traballados presencialmente durante 

os dous primeiros trimestres do curso: Obras traballadas durante o 1º e 2º 

trimestre 

O exame seguirá os seguintes puntos: 

Programa de concerto: O alumnado, a petición do profesor, 

interpretará fragmentos de calquera das obras traballadas durante 

o curso.  

O alumnado que se examina deberá interpretar a parte 

correspondente ao xefe de sección. Previo ó comezo da proba, 

afinarase co piano da aula correspondente.  

Lectura a primeira vista: O alumnado disporá de 5 minutos para ler 

e analizar fragmentos orquestrais non necesariamente 

correspondentes ao repertorio da Banda do curso escolar. Durante 

este período de lectura, o alumno poderá dixitar pero non tocar. 

Posteriormente executará individualmente os fragmentos.  

Exame de coñecementos teóricos: O alumno contestará de forma 

oral ou escrita a un conxunto de cuestións sobre o repertorio 

traballado na materia de orquestra no curso escolar (compositores, 

historia, forma, entorno estético da composición, etc.). 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Criterios de avaliación: NON APLICA 
 

 
Criterios de cualificación: NON APLICA 
 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: NON APLICA 
 



 
 
 

Centro  Autorizado Profesional  
de Música de Torroso - Mos 

C.I.F.: G-36.028.827   -   telf. 986 33 83 25 

Estrada Puxeiros- Mos, 183 Torroso Mos 

www.crctorroso.com  /  info@crctorroso.com 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: PROFESIONAL AUTORIZADO TORROSO 
CURSO: 1º,2º,3º,4º G.P. 

MATERIA: BANDA-ORQUESTRA 
 

  

 

 

3.  METODOLOXÍA E A CTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE(RECUPERACIÓN ,  REPASO,  

REFORZO ,  E NO SEU CASO ,  AMPLIACIÓN)  

Actividades  

As actividades a realizar neste 3º trimestre  corresponde a actividades 

de reforzo e ampliación. 

Consistirán en actividades de escoita activa e análise das obras 

anteriormente interpretadas,  traballos de investigación e 

coñecemento de compositores que na actualidade están compoñendo 

dunha forma moi activa para a formación de banda…… desta maneira 

o alumnado pode ir coñecendo o repertorio bandístico  

Actividades de repaso do repertorio traballado o cal deben 

interpretar na sua residencia con videos de banda como fondo (como 

si pertencesen a esa agrupación). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos/as os/as alumnos/as de grao profesional de banda do centro 

dispoñen dos recursos necesarios para a continuación da actividade. 

Todos/as contan con conexión a internet, ordenador dispoñible e 

móbil propio. Polo tanto, poden acceder á plataforma centrosnet, 

manter unha comunicación directa co profesor vía Whatsapp, skype e 

zoom, podendo enviar arquivos de audio ou vídeo, e recibir audios, 

vídeos, mensaxes instantáneas ou documentos (Word, PowerPoint, 

PDF, etc.) coas explicacións e orientacións oportunas en cada 

momento.  

Materiais e recursos 

Como xa se indicou, para o correcto funcionamento da actividade 

lectiva neste 3º trimestre, será preciso que tanto profesor como 

alumnado conten con: 

 Ordenador con conexión a internet e acceso á plataforma 

centrosnet. Ademais, o profesor deberá contar con 

procesadores de texto e/ou presentación en diapositivas para 

a elaboración de explicacións e correccións, enviándoas 

preferentemente en formato PDF ao alumnado, coa fin de 

evitar problemas á hora de abrir os citados documentos. 



 
 
 

Centro  Autorizado Profesional  
de Música de Torroso - Mos 

C.I.F.: G-36.028.827   -   telf. 986 33 83 25 

Estrada Puxeiros- Mos, 183 Torroso Mos 

www.crctorroso.com  /  info@crctorroso.com 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO: PROFESIONAL AUTORIZADO TORROSO 
CURSO: 1º,2º,3º,4º G.P. 

MATERIA: BANDA-ORQUESTRA 
 

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 Móbil propio con conexión a internet e a rede social Whatsapp, 

skype ou zoom, para a comunicación continua profesor-

alumno/a, envío de arquivos de audio e/ou vídeo ou calquera 

outro tipo que sexa oportuno. 

 Partituras formato PDF para a correcta continuidade da 

programación. 

4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado de banda será informado dos procedementos a realizar e 

o seu seguimento polas seguintes vías: 

 Plan de traballo individualizado enviado individualmente a 

través da plataforma centrosnet. 

 Comunicación continua por Whatsapp, skype ou zoom directa 

cos/as alumnos/as (previa autorización dos seus pais/nais ou 

titores/as legais).  

 Comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica aos seus 

pais/nais ou titores/as legais, no caso de ser precisa esta 

opción. 

O Centro encargarase de subir as adaptacións das programacións á 

plataforma educativa do mesmo Centro informando deste 

procedemento ás familias onde o van poder consultar no 

momento que o precisen. 

Publicidade  

Publicación na páxina web do centro e na plataforma CentrosNet. 

 


