
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

 

CURSO:  1º DE GRAO PROFESIONAL  

Obxectivos  

• Demostrar a sensibilidade auditiva e musical necesaria para perfeccionar gradualmente a 
calidade sonora e que lle permitirá comprender e interpretar a música e gozala.  

• Desenvolver a calidade sonora na interpretación de exercicios técnicos, estudos e obras, 
conseguindo unha correcta emisión e afinación.  

• Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das distintas épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel e coñecer de forma elemental as súas partes para unha 
mellor interpretación.  

• Traballar a lectura a primeira vista para favorecer o posterior traballo de partituras máis 
complexas.  

• Practicar a memorización de distintos fragmentos musicais.  

• Tomar conciencia da importancia que ten escoitar música (para o seu instrumento ou 
outro/s instrumentos ou agrupacións) e asistir a concertos como un medio que lle 
achegará a unha mellor coñecemento e comprensión daquilo que interpreta. (A asistencia 
a concertos queda excluida, podendo ser substituida por visitandos en plataformas 
dixitais) 

• Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa 
configuración e desempeñando papeis de solista con orquestra en obras de dificultade 
media. (Nestas circunstancias, este tipo de actividades quedarán pospostasa a próximos 
cursos.) 

• Adquirir un hábito de estudo que permita o avance e mellora na práctica instrumental.  

 

Contidos  

• Realización de exercicios de son e respiración que axuden a perfeccionar a calidade sonora 
e a columna de aire.  
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• Estudo das escalas maiores, menores, de terceiras e cuartas en tonalidades ata cinco 
alteracións con diferentes articulacións e con velocidade progresiva.  

• Interpretación de fragmentos a primeira vista e de memoria.  

• Interpretación de dezaseis estudos adecuados ao nivel. (O número de estudos adecuarase 
os realizados ata o segundo trimestre) 

• Adquisición dunha técnica instrumental que lle permita abordar con eficacia estudos e 
obras de dificultade adecuada ao nivel.  

• Interpretación de tres obras de distintas épocas e estilos, que incidan no desenvolvemento 
da sensibilidade auditiva e de criterios estéticos.  

• Interpretar de memoria algunha obra do repertorio solista de acordo cos criterios de estilo 
correspondentes.  

• Realizar audicións públicas demostrando unha correcta interpretación da obra e unha boa 
capacidade comunicativa. (O alumnado realizará filmacións dende a casa, que serán 
enviadas ao docente,) 

• Adquisición dunha disciplina no estudo, valorando a concentración e o silencio como 
elementos fundamentais.  

• Realización de escoitas comentadas e asistencia a concertos.  

 

CURSO:  2º DE GRAO PROFESIONAL  
Obxectivos  

• Demostrar a sensibilidade auditiva e musical necesaria para perfeccionar gradualmente a 
calidade sonora e que lle permitirá comprender e interpretar a música e gozala.  

• Desenvolver a calidade sonora na interpretación de exercicios técnicos, estudos e obras, 
conseguindo unha correcta emisión e afinación.  

• Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das distintas épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel e coñecer de forma elemental as súas partes para unha 
mellor interpretación.  
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• Traballar a lectura a primeira vista para favorecer o posterior traballo de partituras máis 
complexas.  

• Practicar a memorización de distintos fragmentos musicais.  

• Tomar conciencia da importancia que ten escoitar música (para o seu instrumento ou 
outro/s instrumentos ou agrupaciones) e asisitr a concertos como un medio que lle 
achegará a un mellor coñecemento e comprensión daquilo que interpreta. (A asistencia a 
concertos queda excluida, podendo ser substituida por visitandos en plataformas dixitais) 

• Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa 
configuración e desempeñando papeis de solista con orquesta en obras de dificultade 
media. (Nestas circunstancias, este tipo de actividades quedarán pospostasa a próximos 
cursos.) 

• Adquirir un hábito de estudo que permita o avance e mellora na práctica instrumental.  

 

Contidos  

• Realización de exercicios de son e respiración que axuden a perfeccio- nar a calidade 
sonora e a columna de aire.  

• Estudo das escalas maiores, menores e arpexios en todas as tonalidades e da escala 
cromática con diferentes articulacións e con velocidade progresiva.  

• Interpretación de fragmentos a primeira vista e de memoria. Interpretación de doce 
estudos adecuados ao nivel. (O número de estudos adecuarase os realizados ata o 
segundo trimestre) 

• Adquisición dunha técnica instrumental que lle permita abordar con eficacia estudos e 
obras de dificultade adecuada ao nivel.  

• Interpretación de tres obras de distintas épocas e estilos, que incidan no desenvolvemento 
da sensibilidade auditiva e de criterios estéticos.  

• Interpretar de memoria algunha obra do repertorio solista de acordo cos criterios de estilo 
correspondentes. 
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• Realizar audicións públicas demostrando unha correcta interpretación da obra e unha boa 
capacidade comunicativa. (O alumnado realizará filmacións dende a casa, que serán 
enviadas ao docente,) 

• Adquisición dunha disciplina no estudo, valorando a concentración e o silencio como 
elementos fundamentais.  

• Realización de escoitas comentadas e asistencia a concertos.  

 

CURSO:  3º DE GRAO PROFESIONAL  
Obxectivos  

• Demostrar a sensibilidade auditiva e musical necesaria para perfeccionar gradualmente a 
calidade sonora e que lle permitirá comprender e interpretar a música e gozala.  

• Desenvolver a calidade sonora na interpretación de exercicios técnicos, estudos e obras, 
conseguindo unha correcta emisión e afinación.  

• Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das distintas épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel e coñecer de forma elemental as súas partes para unha 
mellor in-terpretación.  

• Traballar a lectura a primeira vista para favorecer o posterior traballo de partituras máis 
complexas.  

• Practicar a memorización de distintos fragmentos musicais.  

• Tomar conciencia da importancia que ten escoitar música (para o seu instrumento ou 
outro/s instrumentos ou agrupaciones) e asisitr a concertos como un medio que lle 
achegará a unha mellor coñecemento e comprensión daquilo que interpreta. (A asistencia 
a concertos queda excluida, podendo ser substituida por visitandos en plataformas 
dixitais) 

• Practicar a música de conxunto, integrándose en formacións camerísticas de diversa 
configuración e desempeñando papeis de solista con orquesta en obras de dificultade 
media. (Nestas circunstancias, este tipo de actividades quedarán pospostasa a próximos 
cursos.) 

• Adquirir un hábito de estudo que permita o avance e mellora na práctica instrumental.  
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Contidos  

• Realización de exercicios de son e respiración que axuden a perfeccionar a calidade sonora 
e a columna de aire.  

• Estudo das escalas maiores, menores e arpexios en todas as tonalidades e da escala 
cromática con diferentes articulacións e con velocidade progresiva.  

• Interpretación de fragmentos a primeira vista e de memoria. Interpretación de doce 
estudos adecuados ao nivel. (O número de estudos adecuarase os realizados ata o 
segundo trimestre) 

• Adquisición dunha técnica instrumental que lle permita abordar con eficacia estudos e 
obras de dificultade adecuada ao nivel.  

• Interpretación de tres obras de distintas épocas e estilos, que incidan no desenvolvemento 
da sensibilidade auditiva e de criterios estéticos.  

• Interpretar de memoria algunha obra do repertorio solista de acordo cos criterios de estilo 
correspondentes.  
 

• Realizar audicións públicas demostrando unha correcta interpretación da obra e unha boa 
capacidade comunicativa. (O alumnado realizará filmacións dende a casa, que serán 
enviadas ao docente,) 

• Adquisición dunha disciplina no estudo, valorando a concentración e o silencio como 
elementos fundamentais.  

• Realización de escoitas comentadas e asistencia a concertos.  
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 
Para o calculo da nota do terceiro trimestre, teranse en conta os seguintes 
aspectos das correspondentes porcentaxes. 
 

• Mostrar unha capacidade de aprendizaxe progresiva individual a través do 
traballo diario (40% da cualificación).  

• Executar exercicios técnicos, estudos e/ou escalas nunha proba técnica. 
Esta proba realizarse por videoconferencia. (30% da cualificación).  

• Interpretar unha obra nunha audición pública (25% da cualificación).O 
alumnado realizará gravacións dende a casa. 

• Realizar lectura a primeira vista na aula e/ou nunha proba específica (5% 
da cualificación).  

 

 

Instrumentos: 

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

 Tódolos arquivos digitais que envie o alumnado. 

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. 
A esta cualificación calculada sumarase o 10% da nota global que o 
profesor outorgue a cada alumno/a segundo a súa progresión durante o 3º 
trimestre, de tal forma que engadirá as seguintes puntuacións á nota 
media do curso de cada un/unha: 

 Nota global no 3º trimestre de 1 punto: +0,1 engadido á nota media 
do curso. 

 Nota global no 3º trimestre de 2 puntos: +0,2. 

 Nota global no 3º trimestre de 3 puntos: +0,3. 

 Nota global no 3º trimestre de 4 puntos: +0,4. 

 Nota global no 3º trimestre de 5 puntos: +0,5. 



 
 
 

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 12 CENTRO: PROFESIONAL AUTORIZADO TORROSO 
CURSO: 1º,2º,3º G.P. 

MATERIA: FAGOT 
 

  

 

 Nota global no 3º trimestre de 6 puntos: +0,6. 

 Nota global no 3º trimestre de 7 puntos: +0,7. 

 Nota global no 3º trimestre de 8 puntos: +0,8. 

 Nota global no 3º trimestre de 9 puntos: +0,9. 

 Nota global no 3º trimestre de 10 puntos: +1. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación para a convocatoria de 
setem- bro serán os mesmos que aparecen desenvolvidos na programación 
deste cur- so.  

Contido da proba:  

 Escalas de tonalidade (en relación aos contidos do curso).  
 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do 
titor/a ou tribunal)  
 

 Dúas obras (de entre as programadas no curso, unha a elección do 
alumno/a e a outra a elección do titor/a ou tribunal)  
O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con 
cualificacións numéricas, en escala do 1 ao 10, considerándose 
positiva a cualificaciónn igual ou superior a 5.  
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos: 
Para o calculo da nota do terceiro trimestre, teranse en conta os seguintes 
aspectos das correspondentes porcentaxes. 

• Mostrar unha capacidade de aprendizaxe progresiva individual a través do 
traballo diario (40% da cualificación).  

• Executar exercicios técnicos, estudos e/ou escalas nunha proba técnica. 
Esta proba realizarse por videoconferencia. (30% da cualificación).  

• Interpretar unha obra nunha audición pública (25% da cualificación).O 
alumnado realizará gravacións dende a casa (25%) 

• Realizar lectura a primeira vista na aula e/ou nunha proba específica (5% 
da cualificación).  
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Instrumentos: 

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

 Tódolos arquivos dixitais que envie o alumnado. 

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. 
A esta cualificación calculada sumarase o 10% da nota global que o 
profesor outorgue a cada alumno/a segundo a súa progresión durante o 3º 
trimestre, de tal forma que engadirá as seguintes puntuacións á nota 
media do curso de cada un/unha: 

 Nota global no 3º trimestre de 1 punto: +0,1 engadido á nota media 
do curso. 

 Nota global no 3º trimestre de 2 puntos: +0,2. 

 Nota global no 3º trimestre de 3 puntos: +0,3. 

 Nota global no 3º trimestre de 4 puntos: +0,4. 

 Nota global no 3º trimestre de 5 puntos: +0,5. 

 Nota global no 3º trimestre de 6 puntos: +0,6. 

 Nota global no 3º trimestre de 7 puntos: +0,7. 

 Nota global no 3º trimestre de 8 puntos: +0,8. 

 Nota global no 3º trimestre de 9 puntos: +0,9. 

 Nota global no 3º trimestre de 10 puntos: +1. 
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3.  METODOLOXÍA E A CTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE(RECUPERACIÓN ,  REPASO,  

REFORZO ,  E NO SEU CASO ,  AMPLIACIÓN)  

Actividades  

 As actividades prácticas e teóricas estarán baseadas na 

interpretación do  repertorio e información teórica deste e serán 

enviadas de forma telemática. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado conectado seguirá de forma continua a súa aprendizaxe 
a través da plataforma do Centro. 

O alumnado que non está conectado de forma continua a 
plataforma é informado por teléfono e por outros medios das 
actividades e procedementos do Centro. 

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 ao 
alumnado e ás 

familias 

 
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. 


