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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.  

 

Obxectivos 

 Coñecer as características sonoras e construtivas de cada instrumento que conforma 
o grupo, para poder resolver as diferentes dificultades que aparezan nas obras a 
interpretar  

 Ler a primeira vista obras sinxelas na agrupación correspondente para desenvolver 
con autonomía e fluidez a lectura e comprensión dun texto, para acadar un maior 
coñecemento do repertorio da agrupación.  

  Analizar e comprender os criterios estéticos e expresivos de cada obra interpretada, 
a través do estudo do contexto histórico, cultural e persoal do autor para un mellor 
coñecemento do repertorio do instrumento e a evolución estilística dos diferentes 
períodos da historia da música.  

  Interpretar de acordo ás convencións vixentes en cada período, obras do nivel 
esixible para o grupo e de diferentes estilos.  

  Manter un tempo uniforme e realizar as indicacións de dinámica, agóxica e carácter, 
unificar a afinación en grupo para conseguir un fraseo correcto.  

  Coordinar as entradas e finais a través da realización dos xestos necesarios para a 
coordinación do grupo.  

  Actuar como responsable do grupo e coñecer os xestos básicos que permitan unha 
interpretación coordinada sen director.  

  Nivelar de xeito apropiado os planos sonoros aplicando en todo momento a audición 
polifónica para escoitar simultaneamente as diferentes partes ao mesmo tempo que 
se executa a propia.  

  Estudar as obras programadas tanto individualmente como no grupo asignado para 
desenvolver o sentido da responsabilidade como membro do grupo.  

  Desenvolver a capacidade de concentración a través da memorización e o traballo da 
memoria analítica para adquirir unha maior independencia e seguridade na 
interpretación.  

  Interpretar en público as obras traballadas durante o curso.( 1ª E 2ª AVALUACIÓN) 
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  Improvisar empregando algún tipo de patrón en diferentes tonalidades, estruturas, 
combinacións instrumentais e agrupacións.  

  Improvisar libremente sobre diferentes tonalidades  

  Manter unha actitude de respecto cara aos seus compañeiros, desenvolvendo a 
capacidade de unificación de criterio interpretativo entre os compoñentes do grupo.  

 

Contidos 

 Coñecemento das características e posibilidades sonoras dos diferentes instrumentos 
que conforman o grupo.  

  Lectura a primeira vista de obras axeitadas ao nivel do grupo.  

  Adquisición do hábito de ler a primeira vista dun xeito fluído.  

  Coñecemento das diferentes convencións interpretativas vixentes en cada época.  

  Análise melódico, rítmico e estilístico das obras a interpretar dun xeito sinxelo  

  Audicións comparadas de diversos intérpretes, se fose posible, para analizar de xeito 
crítico as características das diferentes versións.  

  Adecuación interpretativa ao carácter e ao estilo da música interpretada.  

  Coñecemento das diferentes convencións interpretativas vixentes en cada época.  

  Coñecemento do repertorio do grupo.  

  Coñecemento e aplicación principios xerais de agóxica e dinámica e da afinación  

 Coñecemento e estudo das partes que forman a obra para poder dirixir ao resto dos 
compañeiros do grupo  

  Coñecemento dos xestos que se practican para a coordinación do grupo.  

  Comunicación visual e xestual.  

  Uso da respiración para sinalar o comezo das frases.  

  Estudo e práctica dos xestos para tocar sen director.  

  Diferenciación dos roles de cada membro do grupo para actuar como responsable do 
mesmo.  

  Desenvolvemento do sentido da responsabilidade como membro dun grupo.  

  Valoración do papel de cada membro dentro do grupo e o respecto pola 
interpretación musical.  

  A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, golpes de arco, afinación, 
articulación, ritmo e fraseo.  

  Equilibrio sonoro e de planos.  
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  Resolución dos diversos problemas técnicos derivados da interpretación das obras.  

  Traballo gradual do repertorio mais salientable da agrupación correspondente.  

  Desenvolvemento da memoria analítica.  

  Memorización dunha parte do repertorio.  

  Traballo da concentración.  

  Coñecemento e aplicación do protocolo escénico, Control do medo escénico,  
Actitude de respecto cara os demais compañeiros nas súas actuacións públicas que 
se fixeron durante a 1ª e 2ª avaliación. 

  Improvisación libre e empregando algún tipo de patrón en diferentes tonalidades, 
xogos de preguntas/respostas, canons.  

  Traballo da improvisación sobre “ideas musicais”: texturas, esquemas, progresións, 
descrición sonora  

  Intercambio de ideas e confrontación de diversos puntos de vista.  
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFIC ACIÓN  

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación individual da aprendizaxe mostrada nas sesións 
semanais de clase, atendendo a aspectos como a compresión, 
adquisición de conceptos, participación activa, corrección e 
autocorrección ata o estado de alarma 

 Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en 
grupo, nas diferentes actividades deseñadas ao efecto ata o 
confinamento 

  Observación do grao de consecución dos obxectivos do curso a 
través de probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao 
longo do curso ata o estado de alarma 

  Exposición do traballo realizado mediante a realización das 
audicións que se fixeran durante este curso académico 2019-2020 

 
 

Instrumentos: 

 Caderno de aula (onde queda recollida a información e valoración do 
traballo diario, a actitude e o comportamento) antes do 
confinamento. 

 

Cualificación final 

Alcanzarase unha cualificación positiva na 1ª , 2ª avaluación e na final, se 
o alumno-a conseguiu superar os criterios de avaliación establecidos da 
programación. O resultado do proceso de cualificación da 1ª e 2ª 
avaliación expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 ao 10. 

Dado que o proceso de avaliación é continuo a nota final será a do 2º 
trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

. A avaliación desta proba farase nunha sesión na que o alumno-a 
deberá interpretar as obras programadas durante a 1ª e 2ª avaliación 
deste curso , total ou parcialmente a criterio do profesor-a. Poderá tamén 
presentar un programa alternativo previamente acordado có profesor-a. 
Ademais, realizarán unha proba de lectura a primeira vista dunha obra do 
repertorio de conxunto da especialidade correspondente e adecuada ó 
curso do alumno/a. O alumno/a deberá procurarse os seus propios 
acompañantes para a interpretación das obras.  
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

 Interpretación correcta da obras propostas polo profesor/a.  

  Demostración dunha actitude respectuosa  

  Estudo das obras programadas. 

  Interpretación pública correcta( si é posible) 

 
 

Criterios de cualificación: 
Alcanzarase unha cualificación positiva se o alumno-a consigue superar 

os seguintes criterios de avaliación: 

a) Interpretación correcta do repertorio programado: 80% ( sobre 10)  

b) Lectura a vista :20% (sobre 10)  

 

Observación do grao de consecución dos obxectivos do curso a través 
dunha proba realizada por medios telemáticos, gravación de vídeo ou de 
forma presencial ( se chega o caso).  
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3.  METODOLOXÍA E ACTIVID ADES DO 3 º  TRIMESTRE  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Actividades voluntarias de reforzo que se enviarán de forma telemática 
sobre repertorio e información teórica deste para continuar o proceso 
da aprendizaxe. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos/as os/as alumnos/as de grao profesional de conxunto 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, mensaxes instantáneas ou 
documentos (Word, PowerPoint, PDF, etc.) coas explicacións e 
orientacións oportunas en cada momento. 

Materiais e recursos 
Páxina Web e plataforma do Centro ( CentrosNet), tamén se usan 
outras aplicacións móbiles como Whatsapp, Zoom, Skype, Teams….e  
comunicación telefónica. 
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4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

 
 

 

 

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado de conxunto será informado dos procedementos a 

realizar e o seu seguimento polas seguintes vías: 

 Plan de traballo enviado a través da plataforma CentrosNet. 

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. 

 


