
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 .  

Obxectivos 

 Práctica de tódalas escalas diatónicas maiores e menores cos seus respectivos 

arpexios (Perfectos maiores e menores, de séptima dominante e disminuída). 

Interpretaranse de memoria e con distintas articulacions. 

 

 Profundización no estudio do vibrato como elemento expresivo e de acordo coas 

esixencias interpretativas dos diferentes estilos. 

 

 Coñecemento e práctica do rexistro sobre agudo do instrumento. 

 

 Exercita-la memoria e a lectura a primeira vista. 

 

 Análise de obras e audicións comparadas de grandes intérpretes para comprende-las 

características dos seus diferentes versións. 

 

 Práctica de conxunto para mellora-lo sentido, o ritmo, a afinación e control  dos 

distintos planos sonoros no 1º e 2º trimestre.. 

 

 Exercicios de respiración sen e con instrumento, facendo uso de notas tenidas e 

filadas en diferentes valores, ademais de exercicios de emisión controlando a 

calidade do son,afinación e continuidade da columna do aire sobre todo rexistro do 

instrumento. 

 

 Estudo do rexistro sobre agudo ata dous tonos sobre o rexistro tradicional do 

saxofón en valores de brancas e negras. 

 

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 e arpexios e con intervalos de terceira,cuartas 

e quintas ata cinco alteracións e da escala cromática con diferentes articulacións e 

con velocidade progresiva. 

 

 Interpretación de fragmentos a primeira vista e de memoria. 

 

 interpretación de 5 estudos por trimestre adecuados ao nivel. 

 

 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 no 1º e 2º trimestre. 

 

 Adquisición dunha disciplina no estudo, valorando a concentración e o silencio como 

elementos fundamentais. 

 

 Realización de escoitas comentadas e asistencia a concertos no 1º e 2º trimestre. 
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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 
autocorrecciónata 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).  

 

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 seguintes(expostos na programación didáctica do curso 
2019/20) : 

 45% da nota da avaliación extraído da media das notas das clases 
semanais de instrumento. 

 5% dunha proba de lectura a primeira vista. 

 25% do exame trimestral, que inclúe escalas, terceiras e arpexos  nas 
8 tonalidades correspondentes a cada trimestre e un mínimo de 5 
estudos entre os correspondentes a cada curso. 

 25% da audición da obra correspondente a cada trimestre en 
público. 

 
A esta cualificación calculada sumaranse0’5 puntos a valoración global que 
o profesor faga do traballo autónomo do alumnado durante o 3º trimestre. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Esta proba será realizada polo titor/a do alumno/a e, no caso que o 

considere oportuno, ante unha comisión avaliadora formada por membros 

do departamento de vento madeira elixidos polo xefe/a de departamento. 

O/a alumno/a deberá acudir á proba có total da programación secuenciada 

para o trimestre en cuestión ou para a totalidade do curso se é o caso, ou 

ben co material que lle indicou o seu titor/a. 

o/atitor/a ou a comisión avaliadora decidirá no momento da proba que 

obras, estudos e/ou exercicios interpretará o alumno/a. 

O contido da proba será: 

 Escalas de tonalidade (en relación aos contidos do curso).20% da 

nota. 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do 

titor/a ou tribunal).30% da nota. 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a).50% da nota. 

 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con 

cualificacións numéricas, en escala do 1 o 10, considerándose positiva  a 

cualificación igual ou superior a 5. 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: NON APLICA 
 
 
 

Criterios de cualificación: NON APLICA 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON APLICA 
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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  
Envio de forma telemática de repertorio e información teórica deste. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado conectado seguiu 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 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. 
 


