
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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:  3º DE GRAO PROFESIONAL  
 

Obxectivos 

 

 Manter hábitos de estudo que permitan desenvolver as capacidades técnico-
artísticas, aplicando progresivamente e con autonomía os coñecementos musicais; 
valorando o propio rendemento e o tempo empregado no estudo. 

 Continuar o desenvolvemento progresivo da técnica do instrumento, tanto do 
arco como da man esquerda. 

  Controlar permanentemente á afinación. 

 Perfeccionar continuamente a calidade do son. 

 Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa obras 
representativas de diferentes épocas e estilos, dunha dificultada adecuada ao nivel. 

 Aplicar progresivamente os coñecementos armónicos, formais e históricos, na 
busca dunha interpretación artística de calidade. 

 Adquirir o autocontrol necesario a través da experiencia de actuar en público 
como solista e en conxunto, fomentando a memorización do repertorio. 

 Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista. 

 Fomentar o hábito de escoitar música para adquirir progresivamente criterios 
interpretativos. 
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Contidos 

 

 Traballo sobre a calidade do son, tendo en conta tanto o peso, velocidade e 
punto de contacto, así como os diferentes tipos e velocidade de vibrato, vinculado 
todo ao desenvolvemento dun fraseo expresivo. 

 

 Escalas en posición fixa, sobre unha corda, en tres oitavas, cromáticas, etc. 
Arpexos, escalas en dobres cordas: terceiras, sextas, oitavas. 

 

 Continuar o traballo dos acordes de tres e catro notas. 
 

 Armónicos naturais e artificiais. 
 

 Aplicación de diferentes patróns rítmicos, articulacións e diferentes golpes de 
arco. 

 

 Dominio técnico dos golpes de arco “alla corda” e saltados. 
 

 Continuar perfeccionando á afinación. 
 

 Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes estilos, a harmonía, a 
agóxica e a dinámica. 

 Continuación do adestramento da memoria e da lectura a primeira vista. 

 Audicións comparadas de obras, barrocas, clásicas, románticas, nacionalistas, 
etc, con diferentes intérpretes para analizar de maneira crítica as características das 
diferentes versións. 

 Intercambio de ideas e confrontación de diversos puntos de vista.  
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2.  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 

 Actividades de reforzo relacionadas cos contidos do 1º e 2º 
trimestre durante o estado de alarma.. 

Instrumentos: 

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

 

Cualificación final 

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 na 3ª avaliación 
será a do 2º trimestre. No caso de que o alumno desexe mellorar esa nota 
final, a profesora ofreceralle a oportunidade de facer algunhas actividades 
relacionadas cos contidos do 1º e 2º trimestre. Como máximo, para o 
terceiro trimestre, poderá incrementar a súa cualificación máximo un 
punto, a partir da nota do segundo trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON APLICA ( o alumnado matriculado en Grao Profesional ten 
aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación por tanto non tería que asistir a 
proba de setembro) 
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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 A CTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE(RECUPERACIÓN ,  REPASO,  

REFORZO ,  E NO SEU CASO ,  AMPLIACIÓN)  

Actividades  
Envio de forma telemática da información teórica e das actividades. 

 

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). Outras plataformas dixitais 

como Google Docs, Youtube, Spotify. Así mesmo, tamén se usan outras 

aplicacións de comunicación como Whatsapp, Zoom, Skype, Team e 

chamadas telefónicas. 
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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. 
 


