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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da 
audición harmónica e da interpretación musical. 

Afinar individualmente todas as obras 
traballadas. Preténdese valorar o grao de control 
sobre a propia afinación por parte do alumno. 

 Lectura e interpretación de duas 
obras para coro axeitado ao nivel do 
curso e tendo en conta as 
capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
no grupo algunha obra poderá ser 
valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Decatarse da importancia de escoitar o conxunto e 
de integrarse nel para contribuír a unidade sonora.  

Reproducir calquera das obras programadas 
durante o curso en conxunto de tres ou máis 
membros por corda. (Este criterio trata de avaliar 
a capacidade para adecuar todos os elementos 
da interpretación a eficacia do conxunto e a 
actitude de colaboración entre os participantes).  

Coñecer a través da práctica coral tanto a música da 
nosa tradición occidental como a doutras culturas, 
facendo así patente a súa importancia na formación 
integral da persoa e afondando no coñecemento dos 
estilos e dos recursos interpretativos. 

Este criterio trata de valorar a capacidade para 
aplicar os coñecementos dos elementos que 
interveñen na interpretación de xeito adecuado 
co estilo elixido). 
 

Ler a primeira vista cun nivel que permita a montaxe 
fluída das obras. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras 
indicadas polo mestre. 

Adquisición progresiva da seguridade persoal no 
exercicio do canto coral.  

Reproducir en cuarteto –ou o correspondente 
reparto– calquera das obras programadas 
durante o curso.  
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da 
audición harmónica e da interpretación musical. 

Afinar individualmente todas as obras 
traballadas. Preténdese valorar o grao de control 
sobre a propia afinación por parte do alumno. 

 Lectura e interpretación de duas 
obras para coro axeitado ao nivel do 
curso e tendo en conta as 
capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
no grupo algunha obra poderá ser 
valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Decatarse da importancia de escoitar o conxunto e 
de integrarse nel para contribuír a unidade sonora.  

Reproducir calquera das obras programadas 
durante o curso en conxunto de tres ou máis 
membros por corda. (Este criterio trata de avaliar 
a capacidade para adecuar todos os elementos 
da interpretación a eficacia do conxunto e a 
actitude de colaboración entre os participantes).  

Coñecer a través da práctica coral tanto a música da 
nosa tradición occidental como a doutras culturas, 
facendo así patente a súa importancia na formación 
integral da persoa e afondando no coñecemento 
dos estilos e dos recursos interpretativos. 

Este criterio trata de valorar a capacidade para 
aplicar os coñecementos dos elementos que 
interveñen na interpretación de xeito adecuado 
co estilo elixido). 

Ler a primeira vista cun nivel que permita a 
montaxe fluída das obras. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras 
indicadas polo mestre. 

Adquisición progresiva da seguridade persoal no 
exercicio do canto coral.  

Reproducir en cuarteto -ou o correspondente 
reparto-  calquera das obras programadas 
durante o curso.  
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da 
audición harmónica e da interpretación musical. 

Afinar individualmente todas as obras 
traballadas. Preténdese valorar o grao de control 
sobre a propia afinación por parte do alumno. 

 Lectura e interpretación de duas 
obras para coro axeitado ao nivel do 
curso e tendo en conta as 
capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
no grupo algunha obra poderá ser 
valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Decatarse da importancia de escoitar o conxunto e 
de integrarse nel para contribuír a unidade sonora.  

Reproducir calquera das obras programadas 
durante o curso en conxunto de tres ou máis 
membros por corda. (Este criterio trata de avaliar 
a capacidade para adecuar todos os elementos 
da interpretación a eficacia do conxunto e a 
actitude de colaboración entre os participantes).  

Coñecer a través da práctica coral tanto a música da 
nosa tradición occidental como a doutras culturas, 
facendo así patente a súa importancia na formación 
integral da persoa e afondando no coñecemento 
dos estilos e dos recursos interpretativos. 

Este criterio trata de valorar a capacidade para 
aplicar os coñecementos dos elementos que 
interveñen na interpretación de xeito adecuado 
co estilo elixido). 

Ler a primeira vista cun nivel que permita a 
montaxe fluída das obras. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras 
indicadas polo mestre. 

Adquisición progresiva da seguridade persoal no 
exercicio do canto coral.  

Reproducir en cuarteto -ou o correspondente 
reparto-  calquera das obras programadas 
durante o curso.  
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da 
audición harmónica e da interpretación musical. 

Afinar individualmente todas as obras 
traballadas. Preténdese valorar o grao de control 
sobre a propia afinación por parte do alumno. 

 Lectura e interpretación de duas 
obras para coro axeitado ao nivel do 
curso e tendo en conta as 
capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
no grupo algunha obra poderá ser 
valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Decatarse da importancia de escoitar o conxunto e 
de integrarse nel para contribuír a unidade sonora.  

Reproducir calquera das obras programadas 
durante o curso en conxunto de tres ou máis 
membros por corda. (Este criterio trata de avaliar 
a capacidade para adecuar todos os elementos 
da interpretación a eficacia do conxunto e a 
actitude de colaboración entre os participantes).  

Coñecer a través da práctica coral tanto a música da 
nosa tradición occidental como a doutras culturas, 
facendo así patente a súa importancia na formación 
integral da persoa e afondando no coñecemento 
dos estilos e dos recursos interpretativos. 

Este criterio trata de valorar a capacidade para 
aplicar os coñecementos dos elementos que 
interveñen na interpretación de xeito adecuado 
co estilo elixido). 

Ler a primeira vista cun nivel que permita a 
montaxe fluída das obras. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras 
indicadas polo mestre. 

Adquisición progresiva da seguridade persoal no 
exercicio do canto coral.  

Reproducir en cuarteto -ou o correspondente 
reparto-  calquera das obras programadas 
durante o curso.  
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V. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da 
audición harmónica e da interpretación musical. 

Afinar individualmente todas as obras 
traballadas. Preténdese valorar o grao de control 
sobre a propia afinación por parte do alumno. 

 Lectura e interpretación de duas 
obras para coro axeitado ao nivel do 
curso e tendo en conta as 
capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
no grupo algunha obra poderá ser 
valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Decatarse da importancia de escoitar o conxunto e 
de integrarse nel para contribuír a unidade sonora.  

Reproducir calquera das obras programadas 
durante o curso en conxunto de tres ou máis 
membros por corda. (Este criterio trata de avaliar 
a capacidade para adecuar todos os elementos 
da interpretación a eficacia do conxunto e a 
actitude de colaboración entre os participantes).  

Coñecer a través da práctica coral tanto a música da 
nosa tradición occidental como a doutras culturas, 
facendo así patente a súa importancia na formación 
integral da persoa e afondando no coñecemento 
dos estilos e dos recursos interpretativos. 

Este criterio trata de valorar a capacidade para 
aplicar os coñecementos dos elementos que 
interveñen na interpretación de xeito adecuado 
co estilo elixido). 

Ler a primeira vista cun nivel que permita a 
montaxe fluída das obras. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras 
indicadas polo mestre. 

Adquisición progresiva da seguridade persoal no 
exercicio do canto coral.  

Reproducir en cuarteto- ou o correspondente 
reparto-  calquera das obras programadas 
durante o curso.  
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VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da 
audición harmónica e da interpretación musical. 

Afinar individualmente todas as obras 
traballadas. Preténdese valorar o grao de control 
sobre a propia afinación por parte do alumno. 

 Lectura e interpretación de duas 
obras para coro axeitado ao nivel do 
curso e tendo en conta as 
capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
no grupo algunha obra poderá ser 
valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Decatarse da importancia de escoitar o conxunto e 
de integrarse nel para contribuír a unidade sonora.  

Reproducir calquera das obras programadas 
durante o curso en conxunto de tres ou máis 
membros por corda. (Este criterio trata de avaliar 
a capacidade para adecuar todos os elementos 
da interpretación a eficacia do conxunto e a 
actitude de colaboración entre os participantes).  

Coñecer a través da práctica coral tanto a música da 
nosa tradición occidental como a doutras culturas, 
facendo así patente a súa importancia na formación 
integral da persoa e afondando no coñecemento 
dos estilos e dos recursos interpretativos. 

Este criterio trata de valorar a capacidade para 
aplicar os coñecementos dos elementos que 
interveñen na interpretación de xeito adecuado 
co estilo elixido). 

Ler a primeira vista cun nivel que permita a 
montaxe fluída das obras. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras 
indicadas polo mestre. 

Adquisición progresiva da seguridade persoal no 
exercicio do canto coral.  

Reproducir en cuarteto -ou o correspondente 
reparto-  calquera das obras programadas 
durante o curso.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Respetando as porcentaxes recollidas na programación 
vixente, serán utilizados para a cualificación final: 
Caderno de clase: Só no período lectivo presencial ( dous primeiros 
trimestres). 
Probas: Realizadas no período lectivo presencial e grabacións ( video e 
audio) no período lectivo non presencial. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Lectura dunha obra nova de xeito individual para a mellora da lectura 
a primeira vista e para ir avanzando a recuperación deste programa 
no curso seguinte. 
Gravación dun video e dun audio de xeito individual dunha obra 
traballada  na aula, para a súa posterior edición e utilización nas 
redes sociales e páxina web do conservatorio. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade,consistirá en:  Corrección de forma 
telemática de todo o programa que van montando os alumnos e 
alumnas. (Skipe, whatsapp,videos y audios por email... ). 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se deu ningún 
caso 

 

Materiais e recursos 
 
Repertorio para coro. Videos e audios de forma telemática 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

PRIMEIRO A SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

-Aprender o funcionamento xeral da orquestra. 
-Verificar en cada ensaio o coñecemento dos 
protocolos establecidos para a colocación e 
afinación da orquestra. 

 

-2 Obras de diferentes estilos. 

-Vídeos coas pasaxes indicadas polos 

profesores de orquestra. 

 

-Controlar a afinación seccional de cada instrumento. 
-Comprobar se a afinación de cada integrante da 
orquestra corresponde coa da súa sección, 
utilizando a mesma dixitación e arcos.  

-Interpretar de xeito conxunto as partes orquestrais. 
-Interpretar de forma individual ou seccional da 
parte de orquestra correspondente, tendo en 
conta as esixencias de cada curso. 

-Ter o hábito de seguir a partitura completa para 
intervir nas partes que lle corresponda tocar nas 
obras que se interpreten. 

-Verificar se o alumno está atento á partitura para 
tocar no momento da súa intervención, tendo en 
conta o requirido para cada curso. 

-Atender sempre as indicacións do profesor ou 
director da orquestra. 

-Comprobar a grao de atención do alumno 
durante a interpretación. 

-Desenrolar a lectura a primeira vista. 
-Interpretar e ler obras a primeira vista con certa 
corrección, tendo en conta o que se require para 
cada curso. 

-Aprender as cuestións específicas de cada estilo 
musical e época. 

-Interpretar obras de diferentes estilos musicais e 
épocas, tendo en conta os criterios estilísticos. 

-Interpretar as obras en audicións públicas. 
-Participar nos concertos e audicións, tendo en 
conta o que se require para cada curso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefasplantexadas(no terceiro trimestre: envío de vídeos, 
audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades pola 
páxina web do centro) 

Instrumentos:  No 1º e 2º trimestre valorarase o libro do profesor e 
aducións realizadas. No 3º trimestre valoraranse os videos ou audios 
enviados por correo electrónico do repertorio seleccionado polo 
profesorado. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLESserán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación:Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 



 

 
 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 

Recuperación, repaso e reforzo 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta as 
circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de ferramentas e 
aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  

Comunicación das partes do repertorio que deben 
interpretar para realizar unha gravación en vídeo onde 
demostren que tecnicamente alcanzan/cumpren nos 
obxectivos establecidos na materia. 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 
 

Materiais e recursos 
Vídeos dos alumnos para facer o seguimento da aprendizaxe dos 
obxectivos. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  ORQUESTRA  DE  VENTO  E  PERCUSIÓN 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer 
fronte ás exixencias do repertorio traballado. 

Estudar as obras a traballar de forma individual e antes 
da clase. Con este criterio pretendese avaliar o grao de 
responsabilidade e eficacia no aproveitamento do 
tempo. 

Lectura e interpretación de catro obras para 
banda axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as circunstancias 
excepcionáis influíron no grupo algunha obra 
poderá ser valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Desenvolver a lectura a vista de fragmentos orquestrais có 
fin de permitir a montaxe fluida das obras de dificultade 
acorde ó curso. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras indicadas polo 
mestre. Preténdese valorar o grao de autonomía na 
montaxe das obras por parte do alumno. 

Interpretar obras pertencentes ó repertorio sinfónico 
universal. 

Interpretar correctamente, individual o colectivamente, 
todas as obras traballadas. Con este criterio pretendese 
valorar a capacidade de concentración do alumno para 
poder realizar a súa parte dunha forma integrada 
dentro do contexto musical do grupo e o seu 
coñecemento real da obra. 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da audición 
harmónica e da interpretación musical en xeral. 

Afinar individualmente todas as obras traballadas. 
Preténdese valorar o grao de control sobre a propia 
afinación por parte do alumno. 

Coñecer as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, 
fraseo, articulación, etc. 

Realizar as indicacions de dinámica, agóxica, tempo, 
carácter, etc. Pretendese así valorar o coñecemento 
práctico da terminoloxía musical e a súa aplicación na 
partitura. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer 
fronte ás exixencias do repertorio traballado. 

Estudar as obras a traballar de forma individual e antes 
da clase. Con este criterio pretendese avaliar o grao de 
responsabilidade e eficacia no aproveitamento do 
tempo. 

Lectura e interpretación de catro obras para 
banda axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as circunstancias 
excepcionáis influíron no grupo algunha obra 
poderá ser valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Desenvolver a lectura a vista de fragmentos orquestrais có 
fin de permitir a montaxe fluida das obras de dificultade 
acorde ó curso. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras indicadas polo 
mestre. Preténdese valorar o grao de autonomía na 
montaxe das obras por parte do alumno. 

Interpretar obras pertencentes ó repertorio sinfónico 
universal. 

Interpretar correctamente, individual o colectivamente, 
todas as obras traballadas. Con este criterio pretendese 
valorar a capacidade de concentración do alumno para 
poder realizar a súa parte dunha forma integrada 
dentro do contexto musical do grupo e o seu 
coñecemento real da obra. 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da audición 
harmónica e da interpretación musical en xeral. 

Afinar individualmente todas as obras traballadas. 
Preténdese valorar o grao de control sobre a propia 
afinación por parte do alumno. 

Coñecer as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, 
fraseo, articulación, etc. 

Realizar as indicacions de dinámica, agóxica, tempo, 
carácter, etc. Pretendese así valorar o coñecemento 
práctico da terminoloxía musical e a súa aplicación na 
partitura. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer 
fronte ás exixencias do repertorio traballado. 

Estudar as obras a traballar de forma individual e antes 
da clase. Con este criterio pretendese avaliar o grao de 
responsabilidade e eficacia no aproveitamento do 
tempo. 

Lectura e interpretación de catro obras para 
banda axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as circunstancias 
excepcionáis influíron no grupo algunha obra 
poderá ser valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Desenvolver a lectura a vista de fragmentos orquestrais có 
fin de permitir a montaxe fluida das obras de dificultade 
acorde ó curso. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras indicadas polo 
mestre. Preténdese valorar o grao de autonomía na 
montaxe das obras por parte do alumno. 

Interpretar obras pertencentes ó repertorio sinfónico 
universal. 

Interpretar correctamente, individual o colectivamente, 
todas as obras traballadas. Con este criterio pretendese 
valorar a capacidade de concentración do alumno para 
poder realizar a súa parte dunha forma integrada 
dentro do contexto musical do grupo e o seu 
coñecemento real da obra. 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da audición 
harmónica e da interpretación musical en xeral. 

Afinar individualmente todas as obras traballadas. 
Preténdese valorar o grao de control sobre a propia 
afinación por parte do alumno. 

Coñecer as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, 
fraseo, articulación, etc. 

Realizar as indicacions de dinámica, agóxica, tempo, 
carácter, etc. Pretendese así valorar o coñecemento 
práctico da terminoloxía musical e a súa aplicación na 
partitura. 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer 
fronte ás exixencias do repertorio traballado. 

Estudar as obras a traballar de forma individual e antes 
da clase. Con este criterio pretendese avaliar o grao de 
responsabilidade e eficacia no aproveitamento do 
tempo. 

Lectura e interpretación de catro obras para 
banda axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as circunstancias 
excepcionáis influíron no grupo algunha obra 
poderá ser valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Desenvolver a lectura a vista de fragmentos orquestrais có 
fin de permitir a montaxe fluida das obras de dificultade 
acorde ó curso. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras indicadas polo 
mestre. Preténdese valorar o grao de autonomía na 
montaxe das obras por parte do alumno. 

Interpretar obras pertencentes ó repertorio sinfónico 
universal. 

Interpretar correctamente, individual o colectivamente, 
todas as obras traballadas. Con este criterio pretendese 
valorar a capacidade de concentración do alumno para 
poder realizar a súa parte dunha forma integrada 
dentro do contexto musical do grupo e o seu 
coñecemento real da obra. 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da audición 
harmónica e da interpretación musical en xeral. 

Afinar individualmente todas as obras traballadas. 
Preténdese valorar o grao de control sobre a propia 
afinación por parte do alumno. 

Coñecer as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, 
fraseo, articulación, etc. 

Realizar as indicacions de dinámica, agóxica, tempo, 
carácter, etc. Pretendese así valorar o coñecemento 
práctico da terminoloxía musical e a súa aplicación na 
partitura. 
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V. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer 
fronte ás exixencias do repertorio traballado. 

Estudar as obras a traballar de forma individual e antes 
da clase. Con este criterio pretendese avaliar o grao de 
responsabilidade e eficacia no aproveitamento do 
tempo. 

Lectura e interpretación de catro obras para 
banda axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as circunstancias 
excepcionáis influíron no grupo algunha obra 
poderá ser valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Desenvolver a lectura a vista de fragmentos orquestrais có 
fin de permitir a montaxe fluida das obras de dificultade 
acorde ó curso. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras indicadas polo 
mestre. Preténdese valorar o grao de autonomía na 
montaxe das obras por parte do alumno. 

Interpretar obras pertencentes ó repertorio sinfónico 
universal. 

Interpretar correctamente, individual o colectivamente, 
todas as obras traballadas. Con este criterio pretendese 
valorar a capacidade de concentración do alumno para 
poder realizar a súa parte dunha forma integrada 
dentro do contexto musical do grupo e o seu 
coñecemento real da obra. 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da audición 
harmónica e da interpretación musical en xeral. 

Afinar individualmente todas as obras traballadas. 
Preténdese valorar o grao de control sobre a propia 
afinación por parte do alumno. 

Coñecer as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, 
fraseo, articulación, etc. 

Realizar as indicacions de dinámica, agóxica, tempo, 
carácter, etc. Pretendese así valorar o coñecemento 
práctico da terminoloxía musical e a súa aplicación na 
partitura. 
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VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer 
fronte ás exixencias do repertorio traballado. 

Estudar as obras a traballar de forma individual e antes 
da clase. Con este criterio pretendese avaliar o grao de 
responsabilidade e eficacia no aproveitamento do 
tempo. 

Lectura e interpretación de catro obras para 
banda axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada menbro do 
grupo.Dependendo de como as circunstancias 
excepcionáis influíron no grupo algunha obra 
poderá ser valorada tendo en conta cada parte 
de xeito individual. 

Desenvolver a lectura a vista de fragmentos orquestrais có 
fin de permitir a montaxe fluida das obras de dificultade 
acorde ó curso. 

Ler a primeira vista a súa parte das obras indicadas 
polo mestre. Preténdese valorar o grao de autonomía 
na montaxe das obras por parte do alumno. 

Interpretar obras pertencentes ó repertorio sinfónico 
universal. 

Interpretar correctamente, individual o colectivamente, 
todas as obras traballadas. Con este criterio pretendese 
valorar a capacidade de concentración do alumno para 
poder realizar a súa parte dunha forma integrada 
dentro do contexto musical do grupo e o seu 
coñecemento real da obra. 

Utilizar o oído interno como base da afinación, da audición 
harmónica e da interpretación musical en xeral. 

Afinar individualmente todas as obras traballadas. 
Preténdese valorar o grao de control sobre a propia 
afinación por parte do alumno. 

Coñecer as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, 
fraseo, articulación, etc. 

Realizar as indicacions de dinámica, agóxica, tempo, 
carácter, etc. Pretendese así valorar o coñecemento 
práctico da terminoloxía musical e a súa aplicación na 
partitura. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Respetando as porcentaxes recollidas na programación 
vixente, serán utilizados para a cualificación final: 
Caderno de clase: Só no período lectivo presencial ( dous primeiros 
trimestres). 
Probas: Realizadas no período lectivo presencial e grabacións ( video e 
audio) no período lectivo non presencial. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Lectura dunha obra nova de xeito individual para a mellora da 
lectura a primeira vista e para ir avanzando a recuperación deste 
programa no curso seguinte. 
Gravación dun video e dun audio de xeito individual dunha obra 
traballada  na aula, para a súa posterior edición e utilización nas 
redes sociales e páxina web do conservatorio. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Corrección de 
forma telemática de todo o programa que van montando os 
alumnos e alumnas. (Skipe, whatsapp,videos y audios por 
email... ). 
 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se deu ningún 
caso. 

 

Materiais e recursos Repertorio para banda. Videos e audios de forma telemática 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 5º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  MÚSICA  DE  CÁMARA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

I. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentais Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Valorar a música de cámara como un aspecto 
fundamental da formación musical e 
instrumental. 

a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro 
da agrupación correspondente. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación do 
criterio interpretativo entre todos os compoñentes 
do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 
 Interpretar axeitadamente, con calidade 

artística, un programa integrado por dúas 
obras de estilos diferentes e dunha 
duración de polo menos vinte minutos, en 
pequenas formacións (de dous a cinco 
membros). O repertorio elixirase en 
función do tipo de formación e das 
dificultades técnicas e musicais, acordes a 
este nivel. As obras serán orixinais para 
cada formación instrumental, podéndose 
traballar obras non orixinais no caso de 
que inflúa positivamente na formación do 
grupo. 
 

 Interpretar en audición pública polo 
menos unha das as obras traballadas 
durante os dúos primeiros trimestres. As 
audicións, de periodicidade e duración 
flexible, se distribuirán ó longo das dous 
primeiros trimestres, debendo cada grupo 
participar nun mínimo de unha delas. No 
caso dunha participación menor, o grupo 
interpretará o seu programa nunha proba 
telemática antes da Avaliación Final. 

2. Aplicar en todo momento a audición 
polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se 
executa a propia. 

3. Coñecer e realizar os xestos básicos que 
permitan a interpretación coordinada sen 
director ou directora. 

b) Actuar como responsable do grupo dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa propia 
parte. Mediante este criterio preténdese verificar que 
o alumnado ten un coñecemento global da partitura e 
sabe utilizar os xestos necesarios da concertación. Así 
mesmo, pódense valorar os seus criterios sobre a 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 

4. Utilizar unha amplía e variada gama sonora 
de maneira que o axuste de son se realice en 
función dos demais instrumentos do 
conxunto e das necesidades estilísticas e 
interpretativas da obra. 

5. Fomentar un espíritu crítico e esixente no 
alumno para coa súa propia interpretación 
individual e de conxunto, que o conduza a 
unha actividade metódica no estudo e 
detallista na interpretación. 

c) Estudar na casa as obras correspondentes ao 
repertorio programado. Mediante este criterio 
preténdese avaliar o sentido da responsabilidade 
como membro dun grupo, a valoración que ten do 
seu papel dentro del e o respecto pola interpretación 
musical.  

6. Interpretar con corrección e musicalidade 
axeitada as obras de programa tanto en 
cuanto á execución individual como de 
conxunto. 

d) Interpretar en público obras de estilos e épocas 
diversas. Este criterio constata a unificación do 
fraseo, a precisión rítmica, o equilibrio sonoro, a 
preparación de cambios dinámicos e de acentuación, 
así como a adecuación interpretativa ao carácter e ao 
estilo da música interpretada.  
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II. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentais Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 
1. Valorar a música de cámara como un aspecto 

fundamental da formación musical e 
instrumental. 

a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro 
da agrupación correspondente. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación do 
criterio interpretativo entre todos os compoñentes 
do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 
 Interpretar axeitadamente, con calidade 

artística, un programa integrado por dúas 
obras de estilos diferentes e dunha 
duración de polo menos vinte minutos, en 
pequenas formacións (de dous a cinco 
membros). O repertorio elixirase en 
función do tipo de formación e das 
dificultades técnicas e musicais, acordes a 
este nivel. As obras serán orixinais para 
cada formación instrumental, podéndose 
traballar obras non orixinais no caso de 
que inflúa positivamente na formación do 
grupo. 
 

 Interpretar en audición pública polo 
menos unha das as obras traballadas 
durante os dúos primeiros trimestres. As 
audicións, de periodicidade e duración 
flexible, se distribuirán ó longo das dous 
primeiros trimestres, debendo cada grupo 
participar nun mínimo de unha delas. No 
caso dunha participación menor, o grupo 
interpretará o seu programa nunha proba 
telemática antes da Avaliación Final. 

2. Aplicar en todo momento a audición 
polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se 
executa a propia. 

3. Coñecer e realizar os xestos básicos que 
permitan a interpretación coordinada sen 
director ou directora. 

b) Actuar como responsable do grupo dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa propia 
parte. Mediante este criterio preténdese verificar que 
o alumnado ten un coñecemento global da partitura e 
sabe utilizar os xestos necesarios da concertación. Así 
mesmo, pódense valorar os seus criterios sobre a 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 

4. Utilizar unha amplía e variada gama sonora 
de maneira que o axuste de son se realice en 
función dos demais instrumentos do 
conxunto e das necesidades estilísticas e 
interpretativas da obra. 

5. Fomentar un espíritu crítico e esixente no 
alumno para coa súa propia interpretación 
individual e de conxunto, que o conduza a 
unha actividade metódica no estudo e 
detallista na interpretación. 

c) Estudar na casa as obras correspondentes ao 
repertorio programado. Mediante este criterio 
preténdese avaliar o sentido da responsabilidade 
como membro dun grupo, a valoración que ten do 
seu papel dentro del e o respecto pola interpretación 
musical.  

6. Interpretar con corrección e musicalidade 
axeitada as obras de programa tanto en 
cuanto á execución individual como de 
conxunto. 

d) Interpretar en público obras de estilos e épocas 
diversas. Este criterio constata a unificación do 
fraseo, a precisión rítmica, o equilibrio sonoro, a 
preparación de cambios dinámicos e de acentuación, 
así como a adecuación interpretativa ao carácter e ao 
estilo da música interpretada.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: No período lectivo presencial; observación directa en 
clases, actitude, comportamento e audicións publicas, todo elo recollido 
no Libro do Profesor. 
No terceiro trimestre: Traballo por vía telemática, audios e vídeos do 
repertorio marcado por cada mestre. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso e reforzo a través de audios e vídeos de cada 
parte individual das obras marcadas, revisión dos mesmos para ter 
unha visión autocrítica e atopar e propor solucións aos problemas 
atopados. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: para acadar unha 
aprendizaxe significativa realizarase intercambios dos vídeos e 
audios entre o alumno e o mestre para intercambiar información 
coas anotación do mestre e as correccións feitas polos alumnos. 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se atopou 
ningún alumno nesta situación. 

Materiais e recursos 
Partituras do repertorio marcado polo mestre, Internet, ordenador e 
móbil e/ou cámara para realizalas gravacións. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 2º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  CONXUNTO  DE  CORDAS 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Estudar e interpretar obras de diferentes estilos empregando os 
recursos interpretativos necesarios dentro da agrupación 
correspondente. 

Interpretar con corrección e musicalidade axeitada as obras 
programadas, tanto individualmente coma en conxunto. 

 
 
Interpretar con certa corrección técnica e 
estilística, ademais dun equilibrio sonoro 
axeitado, o programa establecido polo 
profesor/a.  

 

Demostrar coñecemento e certo dominio da 
xestualidade propia da interpretación en grupo 
con e sen director/a. 

 

Participar polo menos nunha audición pública ou 
concerto. 

 

Ler a primeira vista con certa fluidez fragmentos 
adecuados ao nivel do curso. 

 

Favorecer a mellora nas capacidades cognitivas, afectivas e 
psicomotoras do alumnado que permitan unha mellora respecto 
ao equilibrio sonoro (timbre, intensidade e afinación) 
favorecendo o axuste en función dos demais instrumentos e das 
necesidades interpretativas e estilísticas da obra. 

Demostrar certa capacidade de adaptación e axuste ao grupo 
en canto ao equilibrio sonoro. 

Coñecer a xestualidade básica indispensable para unha 
interpretación conxunta. 

Amosar certo coñecemento da xestualidade que permite a 
interpretación en grupo con e sen director/a. 

Tomar consciencia, tanto individual coma colectivamente, da 
influencia que os conceptos estéticos e expresivos de cada obra 
teñen na súa interpretación. 

Amosar certo coñecemento en canto ao criterio estético e 
estilístico do repertorio traballado. 

Traballar e mellorar a capacidade de repentización e lectura do 
alumnado. 

Ler a primeira vista obras de mínima dificultade na 
agrupación que corresponda. 

Participar en audicións e concertos como parte imprescindible 
da formación musical do intérprete. 

Interpretar en público, nas audicións ou concertos 
organizados parte do repertorio traballado nas sesións de 
clase. 

Tomar consciencia da importancia da interpretación en conxunto 
como parte fundamental da formación musical e instrumental. 

Amosar unha boa actitude en cada unha das sesións de clase 
e interese pola materia. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Estudar e interpretar obras de diferentes estilos empregando os 
recursos interpretativos necesarios dentro da agrupación 
correspondente. 

Interpretar con corrección e musicalidade axeitada as obras 
programadas, tanto individualmente coma en conxunto. 

 
 
Interpretar con certa corrección técnica e 
estilística, ademais dun equilibrio sonoro 
axeitado, o programa establecido polo 
profesor/a.  

 

Demostrar coñecemento e certo dominio da 
xestualidade propia da interpretación en grupo 
con e sen director/a. 

 

Participar polo menos nunha audición pública ou 
concerto. 

 

Ler a primeira vista con certa fluidez fragmentos 
adecuados ao nivel do curso. 

 

Favorecer a mellora nas capacidades cognitivas, afectivas e 
psicomotoras do alumnado que permitan unha mellora respecto 
ao equilibrio sonoro (timbre, intensidade e afinación) 
favorecendo o axuste en función dos demais instrumentos e das 
necesidades interpretativas e estilísticas da obra. 

Demostrar certa capacidade de adaptación e axuste ao grupo 
en canto ao equilibrio sonoro. 

Coñecer a xestualidade básica indispensable para unha 
interpretación conxunta. 

Amosar certo coñecemento da xestualidade que permite a 
interpretación en grupo con e sen director/a. 

Tomar consciencia, tanto individual coma colectivamente, da 
influencia que os conceptos estéticos e expresivos de cada obra 
teñen na súa interpretación. 

Amosar certo coñecemento en canto ao criterio estético e 
estilístico do repertorio traballado. 

Traballar e mellorar a capacidade de repentización e lectura do 
alumnado. 

Ler a primeira vista obras de mínima dificultade na 
agrupación que corresponda. 

Participar en audicións e concertos como parte imprescindible 
da formación musical do intérprete. 

Interpretar en público, nas audicións ou concertos 
organizados parte do repertorio traballado nas sesións de 
clase. 

Tomar consciencia da importancia da interpretación en conxunto 
como parte fundamental da formación musical e instrumental. 

Amosar unha boa actitude en cada unha das sesións de clase 
e interese pola materia. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Ata ao final do 2º trimestre: caderno de aula e audición 
pública trimestral. No 3º trimestre: vídeos da parte individual do 
repertorio. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
Para que a aprendizaxe sexa significativa, buscarase unha metodoloxía 
na cal o alumno sexa parte activa. Para este 3º trimestre as actividades 
consistiron no envío de vídeos das partes individuales do repertorio, 
auto-crítica do alumnado e propostas para a solución dos problemas 
atopados.  

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
Non tiven alumnado sen conectividade, non obstante dúas alumnas non 
enviaran ningunha actividade das propostas durante este trimestre.  
 

Materiais e recursos 
Ordenador, partituras, metrónomo, teléfono móbil o cámara para a 
gravación do traballo realizado en casa.  
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 4º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  CONXUNTO  DE  GUITARRA  E  GUITARRA  ELÉCTR. 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Aprender hábitos de estudo eficaces, dominar o propio 
instrumento de acordo coas esixencias de cada obra.   

Amosar traballo individual de cada alumno, valorando a 
súa responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

            

Interpretar con certa corrección técnica e 
estilística, ademais dun equilibrio sonoro 
axeitado, o programa establecido polo 
profesor/a.  

 

Demostrar coñecemento e certo dominio da 
xestualidade propia da interpretación en grupo 
sen director/a. 

 

Participar polo menos nunha audición pública ou 
concerto. 

 

Dar a coñecer as normas básicas de comportamento e 
rutinas de traballo que esixe toda actuación e 
interpretación en grupo. 

• Respectar as normas que esixe toda actuación en grupo 
e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical.   

 

• Interpretar obras representativas do repertorio do 
conxunto instrumental de dificultade axeitada ao nivel. 

Demostrar unha actitude apropiada nas audicións e 
concertos públicos, cunha interpretación de calidade. 

Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a 
interpretación coordinada.   

Amosar certo coñecemento da xestualidade que 
permite a interpretación en grupo sen director/a. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Aprender hábitos de estudo eficaces, dominar o propio 
instrumento de acordo coas esixencias de cada obra.   

Amosar traballo individual de cada alumno, valorando a 
súa responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 
 

Interpretar con certa corrección técnica e 
estilística, ademais dun equilibrio sonoro 
axeitado, o programa establecido polo 
profesor/a.  

 

Demostrar coñecemento e certo dominio da 
xestualidade propia da interpretación en grupo 
sen director/a. 

 

Participar polo menos nunha audición pública ou 
concerto. 

 

Dar a coñecer as normas básicas de comportamento e 
rutinas de traballo que esixe toda actuación e 
interpretación en grupo. 

Respectar as normas que esixe toda actuación en grupo 
e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical.   

Interpretar obras representativas do repertorio do 
conxunto instrumental de dificultade axeitada ao nivel. 

Demostrar unha actitude apropiada nas audicións e 
concertos públicos, cunha interpretación de calidade. 

Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a 
interpretación coordinada.   

Amosar certo coñecemento da xestualidade que 
permite a interpretación en grupo sen director/a. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Aprender hábitos de estudo eficaces, dominar o propio 
instrumento de acordo coas esixencias de cada obra.   

Amosar traballo individual de cada alumno, valorando a 
súa responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 
Interpretar con certa corrección técnica e 
estilística, ademais dun equilibrio sonoro 
axeitado, o programa establecido polo 
profesor/a.  

 

Demostrar coñecemento e certo dominio da 
xestualidade propia da interpretación en grupo 
sen director/a. 

 

Participar polo menos nunha audición pública ou 
concerto. 

 

Dar a coñecer as normas básicas de comportamento e 
rutinas de traballo que esixe toda actuación e 
interpretación en grupo. 

Respectar as normas que esixe toda actuación en grupo 
e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical.   

Interpretar obras representativas do repertorio do 
conxunto instrumental de dificultade axeitada ao nivel.  

Demostrar unha actitude apropiada nas audicións e 
concertos públicos, cunha interpretación de calidade. 

Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a 
interpretación coordinada.   

Amosar certo coñecemento da xestualidade que 
permite a interpretación en grupo sen director/a. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Ata ao final do 2º trimestre: caderno de aula e audición 
pública trimestral. No 3º trimestre: vídeos da parte individual do 
repertorio. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  

 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
Para este 3º trimestre as actividades consistiron no envío de 
vídeos das partes individuais do repertorio e propostas para a 
solución dos problemas atopados.  
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 
 

Materiais e recursos 
Ordenador, partituras, metrónomo, teléfono móbil o cámara para a 
gravación do traballo realizado en casa.  
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 4º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  CONXUNTO  DE  PIANO 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar o propio instrumento de acordo coas 
exixencias de cada obra. 

Interpretar obras do repertorio propio da 
agrupación corespondente.  

- Lectura e interpretación de dúas 
obras para conxunto de piano 
axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada membro 
do grupo. Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
en cada grupo, unha obra poderá ser 
valorada tendo en conta unicamente 
cada parte de xeito individual. 

Respectar as normas que esixe toda actuación en 
grupo e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
Ler a primeira vista una obra de pequeña 
dificultade na agrupación que corresponda.  

Coñecer e realizar os xestos básicos que permiten a 

interpretación coordinada. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Interpretar obras representativas do repertorio do 

conxunto instrumental de dificultade axeitada ao 

nivel. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio 

programado. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar o propio instrumento de acordo coas 
exixencias de cada obra. 

Interpretar obras do repertorio propio da 
agrupación corespondente.  

- Lectura e interpretación de dúas 
obras para conxunto de piano 
axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada membro 
do grupo. Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
en cada grupo, unha obra poderá ser 
valorada tendo en conta unicamente 
cada parte de xeito individual. 

Respectar as normas que esixe toda actuación en 
grupo e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
Ler a primeira vista una obra de pequeña 
dificultade na agrupación que corresponda.  

Coñecer e realizar os xestos básicos que permiten a 

interpretación coordinada. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Interpretar obras representativas do repertorio do 

conxunto instrumental de dificultade axeitada ao 

nivel. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio 

programado. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar o propio instrumento de acordo coas 
exixencias de cada obra. 

Interpretar obras do repertorio propio da 
agrupación corespondente.  

- Lectura e interpretación de dúas 
obras para conxunto de piano 
axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada membro 
do grupo. Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
en cada grupo, unha obra poderá ser 
valorada tendo en conta unicamente 
cada parte de xeito individual. 

Respectar as normas que esixe toda actuación en 
grupo e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
Ler a primeira vista una obra de pequeña 
dificultade na agrupación que corresponda.  

Coñecer e realizar os xestos básicos que permiten a 

interpretación coordinada. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Interpretar obras representativas do repertorio do 

conxunto instrumental de dificultade axeitada ao 

nivel. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio 

programado. 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar o propio instrumento de acordo coas 
exixencias de cada obra. 

Interpretar obras do repertorio propio da 
agrupación corespondente.  

- Lectura e interpretación de dúas 
obras para conxunto de piano 
axeitado ao nivel do curso e tendo en 
conta as capacidades de cada membro 
do grupo. Dependendo de como as 
circunstancias excepcionáis influíron 
en cada grupo, unha obra poderá ser 
valorada tendo en conta unicamente 
cada parte de xeito individual. 

Respectar as normas que esixe toda actuación en 
grupo e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
Ler a primeira vista una obra de pequeña 
dificultade na agrupación que corresponda.  

Coñecer e realizar os xestos básicos que permiten a 

interpretación coordinada. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte, se procede. 

Interpretar obras representativas do repertorio do 

conxunto instrumental de dificultade axeitada ao 

nivel. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio 

programado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Respectando as porcentaxes recollidas na programación 
vixente, serán utilizados para a cualificación final: 

 Caderno de clase: Só no período lectivo presencial (dous primeiros 
trimestres). 

 Audicións: Só no caso nos que se tiveran realizado no período 
lectivo presencial. 

 Probas: Realizadas no período lectivo presencial e no período 
lectivo non presencial (de xeito telemático nos casos no que o 
profesor así o requira) 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Lectura de novas obras a catro/seis mans de xeito individual para a 
mellora da lectura a primeira vista e para ir avanzando a recuperación 
deste programa no curso seguinte. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  Corrección 
telemática de todo o programa que van montando os alumnos. 
(skype, whatssup, videos por email...) 
 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se deu ningún 
caso. 

 
 
 

Materiais e recursos 

 
Repertorio para piano a catro/seis mans. Melodías con cifrado 
americano para que cada alumno improvise a súa parte. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  CONXUNTO  DE  VENTO  MADEIRA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

I. DE PRIMEIRO  A SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

a) Afondar no coñecemento dos estilos e dos recursos 
interpretativos de cada un deles durante o periodo 
lectivo presencial. 

1.- Interpretar obras do repertorio propio da agrupación 

corespondente. Con este criterio preténdese avaliar a 

capacidade de unificación de criterio interpretativo entre 

todos os compoñentes do grupo, e do equilibrio sonoro 

entre as partes. (Obxectivos a,b,c,d,e,f, g) 

2- Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 

interpretación colectiva mentres realiza a súa propia 

parte, se procede. Mediante este criterio preténdese 

verificar se o alumnado ten un coñecemento global da 

partitura e sabe utilizar os xestos necesarios da 

concentración. Ademáis, pódense valorar os seus 

criterios sobre unificación de son, timbre, vibrato, 

afinación, fraseo, etc. (Obxectivos d,f,g) 

3.- Estudar as obras correspondentes ao repertorio 

programado durante o periodo lectivo presencial. 

Mediante este criterio preténdesa avaliar o sentido da 

responsabilidade como membro dun grupo, a valoración 

que ten o seu papel dentro deste e o respecto pola 

interpretación musical. (Obxectivos c,f ) 

4.- Interpretar en público/video obras do repertorio para 

conxunto. Este criterio sirve para comprobar a 

unificación do fraseo, a precisión rítmica, o equilibrio 

sonoro, a preparación de cambios dinámicos e de 

acentuación, así como a adecuación interpretativa ao 

carácter e ao estilo da música interpretada. (Obxectivo 

a,b,c,e,g)  

 A corrección na interpretación nos seguintes 
aspectos: dominio da obra, corrección na 
articulación, fraseo, afinación, equilibrio dos 
planos sonoros, adecuación ao conxunto, 
estilo apropiado, etc. 

 Traballo de cada alumno en canto ao estudio 
persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun 
grupo. 

 A asistencia continuada a clase durante o 
periodo lectivo presencial como único medio 
para logra-los obxectivos previstos a poder 
permiti-lo progreso do traballo en grupo. 

 Para os que non conseguiron unha calificación 
positiva nos dous primeiros trimestres, terán a 
obrigatoriedade de presentar por medios 
telemáticos (audio/video) o repertorio 
marcado polo professor.  

 A actitude apropiada ante o público 
permitindo una interpretación axeitada nos 
aspectos xa citados. 

 Estudio e preparación de 2 pezas dentro do 
periodo presencial axeitadas o nivel do curso 
correspondente. 

b) Dominar o propio instrumento de acordo coas 
exixencias de cada obra 

c) Respectar as normas que exixe toda actuación en 
grupo e valorar a interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical. 

d) Aplicar a audición polifónica para escoitar 
simultáneamente as partes ao mesmo tempo que se 
executa a propia, demostrando sensibilidade auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora 

e) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de 
xeito que o axuste do son se realice en función dos 
demáis instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra. 

f) Coñecer e realizar os textos básicos que permitan a 
interpretación coordinada. 

g) Interpretar obras representativas do repertorio do 
conxunto instrumental de dificultade axeitada ao 
nivel. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 • Realización de reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

• Observación individual da aprendizaxe mostrada nas sesións semanais 

de clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de 

conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

• Exposición do traballo realizado mediante a realización de unha audición 

pública ao longo do curso.  No seu defecto, se no periodo presencial non se 

realizou, mediante video. 

Instrumentos:  
• Libro do Profesor (onde queda recollida a información e valoración do 

traballo diario, a actitude e o comportamento) 

• A proba técnica (reflexada no caderno de aula e/ou ficha da proba). 

• A audición (poderase utilizar gravacións de audio ou vídeo como 

complemento). 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS 
ESIXIBLES, a cualificación final estará baseada na nota do segundo 
trimestre (Período lectivo presencial que engloba a avaliación do 
primeiro e segundo trimestre por medio da avaliación continua). O 
traballo realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non 
presencial baseado en actividades de reforzo, repaso e recuperación 
realizadas a través de clases online, traballos e probas) valorarase tan 
só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o 
curso 2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo 
Covid-19. Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo 
da situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 

 Envíos de audios/videos do material traballado 

 Clases por video-conferencias para analizar o traballo grupal. 

 Grabación/montaxe de videos de obras. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: seguimento 
individualizado con clases telemáticas. 

 
 

 Non houbo alumnado sen conectividade. 
 
 
 

Materiais e recursos 

 

 PCs e conexións a internet. 

 Repertorio diversos estilos. 

 Libros. 

 Móvil 

 Audio/Video. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 2º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CONXUNTO 
  MATERIA:  CONXUNTO  DE  VENTO  METAL 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentáis, criteriosdeavaliación e mínimos esixibles. 

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Interpretar un en conxunto obras sinxelas 
para o coñecemento dos diferentes estilos e 
dos recursos interpretativos de cada un 
deles. 

Interpretar obras do repertorio de conxunto. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación do criterio 
interpretativo entre todos os compoñentes do grupo, e do 
equilibrio sonoro entre as partes, así como, a afinación, o fraseo, a 
articulación e as dinámicas. 

- Interpretar axeitadamente dúas das 
obras do repertorio traballado, 
demostrando capacidade de 
unificación na interpretación entre 
todos os compoñentes do grupo, 
equilibrio sonoro entre as partes, 
afinación, fraseo, sincronización, 
articulación e dinámicas. 

 

Dominar o propio instrumento de acordo 
coas esixencias de cada obra. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio programado. 
Mediante este criterio preténdese avaliar o sentido da 
responsabilidade e a actitude como membro dun grupo, a 
valoración que ten o seu papel dentro deste e o respecto pola 
interpretación musical. 

Coñecer as normas básicas que esixe toda 
actuación en grupo e valorar a 
interpretación en conxunto como un 
aspecto fundamental da formación musical. 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a interpretación 
colectiva mentres realiza a súa propia parte. Mediante este criterio 
preténdese verificar se o alumnado ten un coñecemento global da 
partitura e sabe utilizar os xestos anacrúsicos e os necesarios da 
concertación. Ademais, pódense valorar o seus criterios sobre 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación, fraseo, etc. 

Aplicar a audición polifónica para escoitar 
simultaneamente as partes ao mesmo 
tempo que se executa a propia. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio programado. 
Mediante este criterio preténdese avaliar o sentido da 
responsabilidade e a actitude como membro dun grupo, a 
valoración que ten o seu papel dentro deste e o respecto pola 
interpretación musical. 
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Utilizar unha ampla e variada  gama sonora, 
de xeito que o axuste do son se realice en 
función dos demáis instrumentos do 
conxunto e das necesidades interpretativas 
da obra. 

Interpretar obras do repertorio de conxunto. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación do criterio 
interpretativo entre todos os compoñentes do grupo, e do 
equilibrio sonoro entre as partes, así como, a afinación, o fraseo, a 
articulación e as dinámicas. 

Interpretar obras de diferentes estilos e 
épocas para o conxunto instrumental de 
dificultade axeitada a este curso. 

Interpretar en público as obras traballadas. Este criterio serve para 
comprobar a unificación do fraseo, a precisión rítmica, o equilibrio 
sonoro, a preparación de cambios dinámicos e de acentuación, así 
como a adecuación interpretativa ao carácter e o estilo da música 
interpretada. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Interpretar en conxunto obras sinxelas para o 
coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos 
interpretativos de cada un deles 

Interpretar obras do repertorio de conxunto. Con 
este criterio preténdese avaliar a capacidade de 
unificación do criterio interpretativo entre todos 
os compoñentes do grupo, e do equilibrio sonoro 
entre as partes, así como, a afinación, o fraseo, a 
articulación e as dinámicas 

 

- Interpretar axeitadamente dúas das 
obras traballadas no repertorio, 
demostrando capacidade de 
unificación na interpretación entre 
todos os compoñentes do grupo, 
equilibrio sonoro entre as partes, 
afinación, fraseo, sincronización, 
articulación e dinámicas. 

 

Dominar o propio instrumento de acordo coas 
esixencias de cada obra. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio 
programado. Mediante este criterio preténdese 
avaliar o sentido da responsabilidade e a actitude 
como membro dun grupo, a valoración que ten o 
seu papel dentro deste e o respecto pola 
interpretación musical. 

Coñecer as normas básicas que esixe toda actuación 
en grupo e valorar a interpretación en conxunto 
como un aspecto fundamental da formación musical 

Actuar como responsable do grupo, dirixindo a 
interpretación colectiva mentres realiza a súa 
propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar se o alumnado ten un coñecemento 
global da partitura e sabe utilizar os xestos 
anacrúsicos e os necesarios da concertación. Ade- 
mais, pódense valorar o seus criterios sobre 
unificación do son, tim- bre, vibrato, afinación, 
fraseo, etc 
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Aplicar a audición polifónica para escoitar 
simultaneamente as partes ao mesmo tempo que se 
executa a propia. 

Estudar as obras correspondentes ao repertorio 
programado. Mediante este criterio preténdese 
avaliar o sentido da responsabilidade e a actitude 
como membro dun grupo, a valoración que ten o 
seu papel dentro deste e o respecto pola 
interpretación musical. 

Utilizar unha ampla e variada  gama sonora, de xeito 
que o axuste do son se realice en función dos demáis 
instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra. 

Interpretar obras do repertorio de conxunto. Con 
este criterio preténdese avaliar a capacidade de 
unificación do criterio interpretativo entre todos 
os compoñentes do grupo, e do equilibrio sonoro 
entre as partes, así como, a afinación, o fraseo, a 
articulación e as dinámicas 

Interpretar obras de diferentes estilos e épocas para 
o conxunto instrumental de dificultade axeitada a 
este curso. 

Interpretar en público as obras traballadas. Este 
criterio serve para comprobar a unificación do 
fraseo, a precisión rítmica, o equilibrio sonoro, a 
preparación de cambios dinámicos e de 
acentuación, así como a adecuación 
interpretativa ao carácter e o estilo da música 
interpretada. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: 
Caderno do profesor e audicións realizadas no 1º e 2º trimestre. 
 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta as 
circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de ferramentas e 
aplicacións telemáticas.  
 

● No alumnado con conectividade, consistirá en: 
 

 
 

● No alumnado sen conectividade consistirá en: 
    

 
 
 

Materiais e recursos 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 
DEPARTAMENTO DE CORDA 

  MATERIA:  VIOLA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

I. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

- Manter hábitos de estudio 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.  

- Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e bos hábitos de estudo.  

 
 

- 2 Escalas con arpexos en tres oitavas, con 

dobres cordas en 2 oitavas.  

- 4 estudios.  

- 2 obras, de diferentes épocas  

- 1 audición pública 

- 1 audición técnica 

 

- Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do 
instrumento, tanto do arco como da man esquerda: 
articulación, fraseo, dixitación, etc.  

- Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, 
tanto do brazo dereito: Suxeición, condución, golpes de arco 
á corda e saltados, acordes, etc., así como da man esquerda: 
articulación, cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 
das dobres cordas etc., así como a coordinación de ambos 
brazos. 

- Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar 
continuamente a calidade sonora.  

- Amosar auto-corrección na afinación e perfeccionamento 

da calidade sonora. 

- Interpretar un repertorio solístico e de conxunto que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos de unha 
dificultade axeitada ao nivel.  

- Interpretar un repertorio solista de diferentes épocas, 
empregando a técnica adquirida e os criterios estéticos 
aprendidos. 

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

- Memorizar e interpretar en público parte do programa do 
curso. 

- Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista.  - Tocar exercicios de lectura a vista conforme os niveles 
propios do curso. 

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

- Amosar interese pola escoita e análise crítica de diferentes 
versións das obras a interpretar durante o curso. 
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II. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

- Desenvolver unha maior capacidade de estudio que permitan 
un meirande control das capacidades técnico-artísticas, 
aplicando progresivamente e con autonomía os novos 
coñecementos musicais, valorando o propio rendemento e o 
tempo empregado no estudio.  

- Mostrar unha autonomía progresivamente maior na 
resolución de problemas técnicos e interpretativos propios 
do seu curso valorando os hábitos de estudo adquiridos. 

 
 
- 1 Escala con arpexos en tres oitavas, con 

dobres cordas en 2 oitavas.  

- 3 estudos.  

- 2 obras de diferentes épocas (unha delas 

interpretada de memoria). 

- 1 audición pública (no caso de que non se 

fixera nos trimestres anteriores, se poderá 

enviar unha gravación en versión concerto) 

- 1 audición técnica (no caso de que non se 

fixera nos trimestres anteriores, se poderá 

enviar unha gravación con todos os exercicios 

requiridos na audición técnica, gravados nun so 

vídeo todos seguidos). 

- Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do 
instrumento, tanto do arco cos golpes de arco virtuosísticos, 
como da man esquerda: articulación, fraseo, dixitación, dobres 
corda, etc.  

- Mostrar un grao de asimilación dos conceptos técnicos, 
tanto do brazo dereito: suxeición, condución, golpes de arco 
á corda e saltados, acordes, etc., así como da man esquerda: 
articulación, cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 
das dobres cordas etc., así como a coordinación de ambos 
brazos acorde os contidos tratados en cada curso. 

- Desenvolver a capacidade de aplicar unha dixitación propia e 
arcadas, seguindo as normas e patróns estéticos adecuados.  

- Autonomía na elección de dixitacións e arcadas 
estilisticamente axeitadas. 

- Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar 
continuamente a calidade sonora.  - Demostrar sensibilidade na afinación e na calidade do son. 

- Interpretar un repertorio solístico e de conxunto que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos de unha 
dificultade axeitada ao nivel.  

- Interpretar un repertorio solista de diferentes épocas, 
empregando a técnica adquirida e os criterios estéticos 
aprendidos. 

- Afondar na aplicación dos coñecementos harmónicos, 
formais, históricos e estéticos, na busca dunha interpretación 
artística de calidade.  

- Aplicar na interpretación os coñecementos de harmonía, 
análise e historia da música na busca dunha interpretación de 
calidade e estilisticamente correcta.  

- Adquirir cada vez un maior autocontrol necesario a través da 
experiencia de tocar en público como solista e en conxunto, 
fomentando a memorización do repertorio.  

- Memorizar e interpretar en público parte do programa do 
curso amosando seguridade na interpretación. 
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- Continuar co hábito de escoitar música para afondar nos 
criterios interpretativos, e aplicalos novos coñecementos 
históricos, formais e estéticos na análise das obras estudadas.  

- Amosar interese pola escoita e análise crítica de diferentes 
versións das obras a interpretar durante o curso.  

 
- Participar no recital de fin de Grao Profesional 

cun programa de duración entre 20 a 30 min 

(vídeo con todo o programa seguido, en versión 

concerto). Deberá ser enviado ao titor ata o 25 

de maio. 

 

- Afondar no dominio das capacidades expresivas do 
instrumento, tanto a nivel tímbrico coma técnico, buscando 
dentro das características interpretativas das obras o 
descubrimento das capacidades expresivas e individuais de 
cada alumno na propia interpretación das obras.  

- Aplicar os recursos técnicos y expresivos do instrumento no 

desenvolvemento da expresividade individual do alumno.   

- Adquirir o coñecemento da historia e evolución da viola 
asociado aos cambios históricos que motivaron dita evolución.  

- Coñecer a historia e evolución da viola e as causas histórico-
culturais que deron lugar a esta evolución. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Ata ao final do 2º trimestre: caderno de aula, proba de 
técnica e audición pública de obras. No 3º trimestre: vídeos do programa 
a traballar. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo.  
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
Para que a aprendizaxe sexa significativa, buscarase unha metodoloxía 
na cal o alumno sexa parte activa. Para este 3º trimestre as actividades 
consistiron no envío de vídeos e audios do programa o exercicios 
seleccionados, auto-crítica do alumnado e propostas para a solución 
dos problemas atopados.  

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
Non tiven alumnado sen conectividade.  
 

Materiais e recursos 
Ordenador, partituras (obras e libros de estudos), metrónomo, teléfono 
móbil o cámara para a gravación do traballo realizado en casa.  
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CORDA 
  MATERIA:  VIOLÍN 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

- Controlar o equilibrio corporal, a respiración, a alternancia de 
tensión e relaxación, a concentración e a memoria. 

 

- Ter unha posición adecuada que lle permita ademais da 
correcta colocación do instrumento, tocar con comodidade, 
liberdade e seguridade. 

 
 
 
2 Escalas con arpexos en tres oitavas 
 
4 estudos 
 
2 obras de diferentes épocas 
 
1 audición técnica segundo o criterio do profesor 
 
1 audición pública 

- Tocar as escalas en tres oitavas, con diferentes golpes de arco 
e velocidades. 

- Tocar unha escala en tres oitavas e os seus arpexos con boa 
afinación e bo son, tendo en conta unha boa distribución do 
arco, uns cambios de posición fluídos e cambios de corda 
limpos, en catro, seis, oito e doce notas ligadas por arco. 

- Perfeccionar os cambios de posición en todas as súas 
modalidades engadindo as posicións 4ª e 5ª. 
- Afianzar o vibrato, a distintas velocidades. 
- Aproximación aos golpes de arco saltados: spiccato e o saltillo. 
- Desenvolver progresivamente a velocidade e a coordinación 
da man esquerda coa dereita. 
- Iniciar o estudio metódico das dobres cordas. 

- Coñecer de forma máis completa o instrumento e o arco e 
as súas posibilidades acústicas: Saber afinalo. 
- Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, tanto 
do brazo dereito: suxeición, condución, golpes de arco “alla 
corda” e perfeccionamento dos saltados, acordes, etc.; da 
man esquerda: articulación, cambios de posición, vibrato, 
desenvolvemento das dobres cordas, etc.; así como da 
coordinación de ambos brazos. 

- Ler fragmentos a primeira vista axeitados ó nivel do curso. 
- Repentizar fragmentos musicais de nivel axeitado con 
correcta afinación e ritmo. 

- Conseguir unha interpretación adecuada ós distintos estilos 
das obras. 

- Interpretar pezas, concertos e estudios de diferentes estilos 
con correcta utilización do tempo, do arco e do son, 
adaptándose ao estilo, época e autor. 
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II. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

- Manter hábitos de estudio 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.  

- Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e bos hábitos de estudo.  

 
 
- 2 Escalas con arpexos en tres oitavas, con 

dobres cordas en 2 oitavas.  

- 4 estudios.  

- 2 obras, de diferentes épocas  

- 1 audición pública 

- 1 audición técnica 

 

- Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do 
instrumento, tanto do arco como da man esquerda: 
articulación, fraseo, dixitación, etc.  

- Mostrar un grao de asimilación de conceptos técnicos, 
tanto do brazo dereito: Suxeición, condución, golpes de arco 
á corda e saltados, acordes, etc., así como da man esquerda: 
articulación, cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 
das dobres cordas etc., así como a coordinación de ambos 
brazos. 

- Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar 
continuamente a calidade sonora.  

- Amosar auto-corrección na afinación e perfeccionamento 

da calidade sonora. 
- Interpretar un repertorio solístico e de conxunto que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos de unha 
dificultade axeitada ao nivel.  

- Interpretar un repertorio solista de diferentes épocas, 
empregando a técnica adquirida e os criterios estéticos 
aprendidos. 

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

- Memorizar e interpretar en público parte do programa do 
curso. 

- Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista.  
- Tocar exercicios de lectura a vista conforme os niveles 
propios do curso. 

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

- Amosar interese pola escoita e análise crítica de diferentes 
versións das obras a interpretar durante o curso. 
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III. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

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

- Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e hábitos de estudo adquiridos. 
- Mostrar unha autonomía progresivamente maior na 
resolución de problemas técnicos e interpretativos propios 
do seu curso.   

- 2 Escalas con arpexos en tres oitavas, con 

dobres cordas en 2 oitavas. Escala con 

armónicos artificiais nunha oitava. 

- 4 estudos.  

- 2 obras de diferentes épocas  

- 1 audición pública 

- 1 audición técnica 

- Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do 
instrumento, tanto do arco como da man esquerda: 
articulación, fraseo, dixitación. 

- Mostrar un grao de asimilación dos conceptos técnicos, 
tanto do brazo dereito: suxeición, condución, golpes de arco 
á corda e saltados, acordes, etc., así como da man esquerda: 
articulación, cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 
das dobres cordas etc., así como a coordinación de ambos 
brazos acorde os contidos tratados en cada curso. 

- Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar 
continuamente a calidade sonora.  

- Demostrar sensibilidade na afinación e na calidade do son. 

- Interpretar un repertorio solístico e de conxunto que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos de unha 
dificultade axeitada ao nivel.  

- Interpretar un repertorio solista de diferentes épocas, 
empregando a técnica adquirida e os criterios estéticos 
aprendidos. 

- Aplicar os coñecementos harmónicos, formais, históricos 
estéticos na busca dunha interpretación artística de calidade.  

- Aplicar na interpretación os coñecementos de harmonía, 
análise e historia da música na busca dunha interpretación de 
calidade e estilisticamente correcta.  

- Adquirir cada vez un maior autocontrol necesario a través da 
experiencia de tocar en público como solista e en conxunto, 
fomentando a memorización do repertorio.  

- Memorizar e interpretar en público parte do programa do 
curso amosando seguridade na interpretación. 
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- Continuar a desenvolver a capacidade da lectura a primeira 
vista.  

- Tocar exercicios de lectura a vista conforme os niveles 
propios do curso. 

- Fomentalo hábito de escoitar música para adquirir 
progresivamente criterios interpretativos.  

- Amosar interese pola escoita e análise crítica de diferentes 
versións das obras a interpretar durante o curso.  

- Afondar no dominio das capacidades expresivas do 
instrumento, tanto a nivel tímbrico coma técnico, buscando 
dentro das características interpretativas das obras o 
descubrimento das capacidades expresivas e individuais de 
cada alumno.  

- Aplicar os recursos técnicos y expresivos do instrumento no 

desenvolvemento da expresividade individual do alumno.   
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IV. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

- Desenvolver unha maior capacidade de estudio que permitan 
un meirande control das capacidades técnico-artísticas, 
aplicando progresivamente e con autonomía os novos 
coñecementos musicais, valorando o propio rendemento e o 
tempo empregado no estudio.  

- Mostrar en cada clase a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e hábitos de estudo adquiridos. 
- Mostrar unha autonomía progresivamente maior na 
resolución de problemas técnicos e interpretativos propios 
do seu curso.   

 
 
- 1 Escala con arpexos en tres oitavas, con 

dobres cordas en 2 oitavas. Escala con 

armónicos artificiais nunha oitava. 

- 3 estudos.  

- 2 obras de diferentes épocas (unha delas 

interpretada de memoria). 

- 1 audición pública 

- 1 audición técnica 

 
 
- Participar no recital de fin de Grao Profesional 

cun programa de duración entre 20 a 30 min 

(vídeo con todo o programa seguido, en versión 

concerto). Deberá ser enviado ao titor ata o 25 

de maio. 

 

- Continuar o desenvolvemento técnico-artístico do 
instrumento, tanto do arco cos golpes de arco virtuosísticos, 
como da man esquerda: articulación, fraseo, dixitación, dobres 
cordas, desmangues, etc.  

- Mostrar un grao de asimilación dos conceptos técnicos, 
tanto do brazo dereito: suxeición, condución, golpes de arco 
á corda e saltados, acordes, etc., así como da man esquerda: 
articulación, cambios de posición, vibrato, desenvolvemento 
das dobres cordas etc., así como a coordinación de ambos 
brazos acorde os contidos tratados en cada curso. 

- Desenvolver a capacidade de aplicar unha dixitación propia e 
arcadas, seguindo as normas e patróns estéticos adecuados.  

- Autonomía na elección de dixitacións e arcadas 
estilisticamente axeitadas. 

- Controlar permanentemente a afinación e perfeccionar 
continuamente a calidade sonora.  

- Demostrar sensibilidade na afinación e na calidade do son. 

- Interpretar un repertorio solístico e de conxunto que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos de unha 
dificultade axeitada ao nivel.  

- Interpretar un repertorio solista de diferentes épocas, 
empregando a técnica adquirida e os criterios estéticos 
aprendidos. 

- Afondar na aplicación dos coñecementos harmónicos, 
formais, históricos e estéticos, na busca dunha interpretación 
artística de calidade.  

- Aplicar na interpretación os coñecementos de harmonía, 
análise e historia da música na busca dunha interpretación de 
calidade e estilisticamente correcta.  

- Adquirir cada vez un maior autocontrol necesario a través da 
experiencia de tocar en público como solista e en conxunto, 
fomentando a memorización do repertorio.  

- Memorizar e interpretar en público parte do programa do 
curso amosando seguridade na interpretación. 
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- Continuar desenvolvendo a capacidade da lectura a primeira 
vista cada vez a un maior nivel.  

- Tocar exercicios de lectura a vista conforme os niveles 
propios do curso. 

- Continuar co hábito de escoitar música para afondar nos 
criterios interpretativos, e aplicalos novos coñecementos 
históricos, formais e estéticos na análise das obras estudadas.  

- Amosar interese pola escoita e análise crítica de diferentes 
versións das obras a interpretar durante o curso.  

- Afondar no dominio das capacidades expresivas do 
instrumento, tanto a nivel tímbrico coma técnico, 
buscando dentro das características interpretativas 
das obras o descubrimento das capacidades 
expresivas e individuais de cada alumno na propia 
interpretación das obras.  

- Aplicar os recursos técnicos y expresivos do 

instrumento no desenvolvemento da expresividade 
individual do alumno.   

- Adquirir o coñecemento da historia e evolución do 
violín asociado aos cambios históricos que motivaron 
dita evolución.  

- Coñecer a historia e evolución do violín, e as causas 
histórico-culturais que deron lugar a esta evolución. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  Ata ao final do 2º trimestre: caderno de aula, proba de 
técnica e audición pública de obras. No 3º trimestre: vídeos do programa 
a traballar. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo. Coa maioría do 
alumnado foi posible realizar tamén actividades de ampliación. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
Para que a aprendizaxe sexa significativa, buscarase unha metodoloxía 
na cal o alumno sexa parte activa. Para este 3º trimestre as actividades 
consistiron no envío de vídeos e audios do programa o exercicios 
seleccionados, auto-crítica do alumnado e propostas para a solución 
dos problemas atopados.  
 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
Non tiven alumnado sen conectividade.  

Materiais e recursos 

 
Ordenador, partituras (obras e libros de estudos), metrónomo, teléfono 
móbil o cámara para a gravación do traballo realizado en casa.  
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CORDA 
  MATERIA:  VIOLONCHELO 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

 
  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

-Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, 
tanto do arco como da man esquerda. 

-Mostrar nas clases a aprendizaxe da utilización do 
instrumento, tanto do arco coma o manexo da 
man esquerda. 

 

-2 Escalas en 3 octavas con exercicios de 

arpexos e dobres cordas. 

-2 Obras de diferentes épocas. 

-3 Estudos. 

-1 Audición pública. 

-1 Audición técnica. 

 

-Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando a medida e afinación axeitados ó nivel 
do curso. 

-ITocar controlando a afinación axeitada ó nivel do 
curso. 

-Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual. 

-Mostrar nos estudos e fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual. 

-Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son. 

-Interpretar as obras tendo en conta a afinación e 
calidade de son requirida. 

-Desenvolver o hábito da memorización e da 
interpretación. 

-Interpretar nas audicións obras de memoria cunha 
interpretación adecuada. 

-Desenvolver un método de traballo e estudo persoal 
para convertelo nun hábito permanente. 

-Demostrar a capacidade do traballo individual en 
cada clase e o interese polo instrumento. 

-Desenvolver diferentes golpes de arco e articulacións 
da man dereita. 

-Mostrar nas clases a aprendizaxe e 
perfeccionamento dos golpes de arco e 
articulacións da man dereita. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

-Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, 
tanto do arco como da man esquerda. 

-Mostrar nas clases a aprendizaxe da utilización do 
instrumento, tanto do arco coma o manexo da 
man esquerda. 

 

-2 Escalas en 4 octavas con exercicios de 

arpexos e dobres cordas. 

-2 Obras de diferentes épocas. 

-4 Estudos. 

-1 Audición pública. 

-1 Audición técnica. 

 

-Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando a medida e afinación axeitados ó nivel 
do curso. 

-Tocar controlando a afinación axeitada ó nivel do 
curso. 

-Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual. 

-Mostrar nos estudos e fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual. 

-Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son. 

-Interpretar as obras tendo en conta a afinación e 
calidade de son requirida. 

-Desenvolver o hábito da memorización e da 
interpretación. 

-Interpretar nas audicións obras de memoria cunha 
interpretación adecuada. 

-Desenvolver un método de traballo e estudo persoal 
para convertelo nun hábito permanente. 

-Demostrar a capacidade do traballo individual en 
cada clase e o interese polo instrumento. 

-Desenvolver diferentes golpes de arco e articulacións 
da man dereita. 

-Mostrar nas clases a aprendizaxe e 
perfeccionamento dos golpes de arco e 
articulacións da man dereita. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefasplantexadas(no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  No 3º trimestre farase o seguimento do alumno vía 
correo electrónico, conexión a Internet, vídeo-chamada whatsapp ou 
skype. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación:Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 
Recuperación, repaso, reforzo e ampliación 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  

Impartición de clases vía online, seguemento do 
repertorio do terceiro trimestre, ampliación de repertorio. 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

Materiais e recursos 

 

Aplicacións telemáticas, audicións online e vídeos dos alumnos 
para facer o seguimento da aprendizaxe dos obxectivos. 
 
 



 

 
 

 91 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CORDA 
  MATERIA:  GUITARRA  ELÉCTRICA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

 

 Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do 
instrumento., así como alcanzar e demostrar 
a sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

 Utilizar con autonomía progresivamente 
maior os coñecementos musicais para 
solucionar cuestións relacionadas coa 
interpretación: dixitación, articulación, fraseo, 
etc. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a 
primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos 
musicais para improvisación co instrumento. 

 Practicar a música de conxunto, integrándose 
en formacións camerísticas de diversa 
configuración. 

 Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos 
dunha dificultade adecuada a este nivel. 

 

 

 Demostrar a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. 

 Memorizar e interpretar estudos e obras 
musicais empregando a medida, a afinación, a 
articulación e o fraseo adecuados ao seu 
contido. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira 
vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento. 

 Actuar como membro dun grupo e manifestar 
a capacidade de tocar o cantar ao mesmo 
tempo que escoita e se adapta ao resto dos 
instrumentos ou das voces. 

 Interpretar obras das distintas épocas e 
estilos como solista e en grupo. 

 
 
 

 Un dúo para guitarra. 

 Dous temas de rock, blues o pop do 
repertorio clásico. Acordaránse entre o 
profesor/alumno sempre que cumpran 
cos contidos técnicos do curso. 

 Un solo transcrito dun tema de blues, 
rock ou pop clásicos de guitarristas 
representativos, a dificultade será a 
adecuada ao nivel do curso. 

 Escala maior e pentatónica maior en 
tódalas tonalidades de memoria e en 
todas posicións do mástil. 

 Improvisación coas escalas citadas no 
punto anterior sobre progresión 
armónicas diatónicas, en diferentes 
estilos musicais. 

 Lectura a primeira vista de partituras 
en 1ª e2ª posición. 

 Lectura a primeira vista de cifrados. 

 Unha audición técnica. 

 Unha audición pública. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

 

 Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do 
instrumento., así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar 
gradualmente a calidade sonora. 

 Utilizar con autonomía progresivamente maior os 
coñecementos musicais para solucionar cuestións 
relacionadas coa interpretación: dixitación, 
articulación, fraseo,etc. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira 
vista e aplicar con autonomía progresivamente 
maior os coñecementos musicais para 
improvisación co instrumento. 

 Practicar a música de conxunto, integrándose en 
formacións camerísticas de diversa configuración. 

 Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos 
dunha dificultade adecuada a este nivel. 
 

 

 

 Demostrar a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. 

 Memorizar e interpretar estudos e obras 
musicais empregando a medida, a afinación, 
a articulación e o fraseo adecuados ao seu 
contido. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira 
vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento. 

 Actuar como membro dun grupo e 
manifestar a capacidade de tocar o cantar ao 
mesmo tempo que escoita e se adapta ao 
resto dos instrumentos ou das voces. 

 Interpretar obras das distintas épocas e 
estilos como solista e en grupo. 

 

 

 Un dúo de guitarra. 

 Dos temas de distintos estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

 Improvisación sobre un esquema 
armónico diatónico coas escalas 
estudiadas(jónica e pentatónica 
maior). 

 Lectura a primeira vista de partituras 
en primeira e segunda posicións. 

 Interpretación de dos estudios de nivel 
adecuado ao curso. 

 Unha audición técnica. 

 Unha audición pública. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

 Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do 
instrumento., así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

 Utilizar con autonomía progresivamente maior 
os coñecementos musicais para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo,etc. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira 
vista e aplicar con autonomía progresivamente 
maior os coñecementos musicais para 
improvisación co instrumento. 

 Practicar a música de conxunto, integrándose 
en formacións camerísticas de diversa 
configuración. 

 Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos 
dunha dificultade adecuada a este nivel. 

 

 

 Demostrar a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. 

 Memorizar e interpretar estudos e obras 
musicais empregando a medida, a afinación, 
a articulacióne o fraseo adecuados ao seu 
contido. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira 
vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento. 

 Actuar como membro dun grupo e 
manifestar a capacidade de tocar o cantar ao 
mesmo tempo que escoita e se adapta ao 
resto dos instrumentos ou das voces. 

 Interpretar obras das distintas épocas e 
estilos como solista e en grupo. 

 

 

 Un dúo para guitarra. 

 Dúas obras de distintos estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

 Improvisación sobre un esquema 
armónico diatónico coas escalas 
estudadas empregando tamén tódolos 
trucos(lics) aprendidos. 

 Lectura a vista de partituras en 
primeira, segunda e quinta posición. 

 Interpretación de dous estudos de 
nivel adecuado ao curso. 

 Lectura de esquemas armónicos 
utilizando os tipos de acordes 
cuatriadas estudados 
(Maj7,7,m7,m7(b5),07) 

 Unha audición técnica. 

 Unha audición pública. 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

 

 Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do 
instrumento., así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

 Utilizar con autonomía progresivamente maior 
os coñecementos musicais para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo,etc. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira 
vista e aplicar con autonomía progresivamente 
maior os coñecementos musicais para 
improvisación co instrumento. 

 Practicar a música de conxunto, integrándose 
en formacións camerísticas de diversa 
configuración. 

 Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos 
dunha dificultade adecuada a este nivel. 

 

 Demostrar a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. 

 Memorizar e interpretar estudos e obras 
musicais empregando a medida, a afinación, 
a articulación e o fraseo adecuados ao seu 
contido. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira 
vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento. 

 Actuar como membro dun grupo e 
manifestar a capacidade de tocar o cantar ao 
mesmo tempo que escoita e se adapta ao 
resto dos instrumentos ou das voces. 

 Interpretar obras das distintas épocas e 
estilos como solista e en grupo. 

 

 

 Un dúo de guitarra. 

 Dous temas de distintos estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

 Improvisación sobre un esquema 
armónico utilizando todas as escalas 
estudadas hasta o momento. 

 Lectura a vista de partituras en 
primeira, segunda e quinta posición. 

 Interpretación de dous estudos 
adecuados ao nivel do curso. 

 Improvisación sobre un esquema 
armónico utilizando o arpegio de 
cada acorde. 
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V. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

 

 Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do 
instrumento., así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

 Utilizar con autonomía progresivamente maior 
os coñecementos musicais para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo,etc. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira 
vista e aplicar con autonomía progresivamente 
maior os coñecementos musicais para 
improvisación co instrumento. 

 Practicar a música de conxunto, integrándose 
en formacións camerísticas de diversa 
configuración. 

 Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos 
dunha dificultade adecuada a este nivel. 

 

 Demostrar a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. 

 Memorizar e interpretar estudos e obras 
musicais empregando a medida, a afinación, 
a articulación e o fraseo adecuados ao seu 
contido. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira 
vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento. 

 Actuar como membro dun grupo e 
manifestar a capacidade de tocar o cantar ao 
mesmo tempo que escoita e se adapta ao 
resto dos instrumentos ou das voces. 

 Interpretar obras das distintas épocas e 
estilos como solista e en grupo. 

 

 

 Un dúo de guitarra. 

 Dous temas de distintos estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

 Improvisación sobre esquemas 
armónicos utilizando tódalas escalas 
e arpexios estudadas. 

 Lectura a vista de partituras en 
primeira, segunda e quinta posición. 

 Interpretación de dous estudos 
adecuados ao nivel do curso. 

 Patróns escalísticos con distintas 
articulacións. 

 Unha audición técnica. 

 Unha audición pública. 
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VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

 

 Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do 
instrumento., así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

 Utilizar con autonomía progresivamente maior 
os coñecementos musicais para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo,etc. 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira 
vista e aplicar con autonomía progresivamente 
maior os coñecementos musicais para 
improvisación co instrumento. 

 Practicar a música de conxunto, integrándose 
en formacións camerísticas de diversa 
configuración. 

 Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos 
dunha dificultade adecuada a este nivel. 

 

 Demostrar a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. 

 Memorizar e interpretar estudos e obras 
musicais empregando a medida, a afinación, 
a articulación e o fraseo adecuados ao seu 
contido. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira 
vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento. 

 Actuar como membro dun grupo e 
manifestar a capacidade de tocar o cantar ao 
mesmo tempo que escoita e se adapta ao 
resto dos instrumentos ou das voces. 

 Interpretar obras das distintas épocas e 
estilos como solista e en grupo. 

 

 

 Un dúo de guitarra. 

 Dous temas de distintos estilos de 
dificultade adecuada ao nivel do 
curso. 

 Improvisación sobre esquemas 
armónicos coas escalas e arpexios 
estudados. 

 Lectura a vista de partituras en 
primeira, segunda e quinta posicións e 
lectura de esquemas armónicos 
incluíndo inversións de acordes. 

 Interpretación de dous estudos 
adecuados ao nivel do curso- 

 Unha audición técnica. 

 Unha audición pública. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Ata ao final do segundo trimestre: caderno de aula, 
probas de técnica e audición pública de obras. No terceiro trimestre: 
vídeos do programa a traballar. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 



 

 
 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 

  Recuperación, repaso, reforza e ampliación 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Para que a 
aprendizaxe sexa significativa, buscarase unha metodoloxía na 
cal o alumno sexa parte activa. Para este tercer trimestre as 
actividades consistiron no envío de vídeos e audios do 
programa e exercicios seleccionados , autocrítica do alumnado 
e propostas para a solución dos problemas atopados. 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non teño 
alumnado sen conectividade. 
 

Materiais e recursos 

 
Ordenador, teléfono, whatshapp, correo electrónico, grabador, cámara 
de fotos, skype, metrónomo, guitarra, amplificador. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE CORDA 
  MATERIA:  GUITARRA  ESPAÑOLA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades 
sonoras e expresivas do instrumento, así como alcanzar e 
demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no uso 
das posibilidades sonoras do instrumento. 
 

 
Interpretar seis pezas de tres apartados 
distintos, como mínimo dúas delas de 
memoria. 
Interpretar catro estudos de diferentes 
estilos. 
Unha audición técnica (tribunal de corda). 
Unha audición pública. 
Fundamental o emprego de uñas na man 
dereita. 

 
 
 

Utilizar con autonomía progresivamente maior os 

coñecementos musicais para solucionar cuestións 

relacionadas coa interpretación: Dixitación, das dúas 

mans, articulación, fraseo, etc. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na 
resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Continuar co coñecemento das diversas convenciones 

interpretativas vixentes en distintos períodos da historia 

da música instrumental, especialmente as referidas á 

escritura rítmica ou á ornamentación. 

Demostrar un control progresivo do instrumento, dos 
distintos aspectos técnicos e estilísticos. 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e 

competencias para o desenvolvemento da memoria 

Adquirir en cada clase hábitos de aprendizaxe, distintas 
formas de estudo e demostrar capacidade para a 
interpretación de memoria de parte do repertorio do 
curso.  

Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas 

das diversas épocas e estilos dunha dificultade adecuada a 

este nivel. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada a este nivel. Para o control de 
calidade de son, articulación, dinámicas, fraseo, etc. é 
fundamental o emprego de uñas na man dereita 

Análise e comparacións de audicións, dos grandes intérpretes 
da guitarra. 

Escoita crítica de diferentes versións das obras a 
traballar durante o curso. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades 
sonoras e expresivas do instrumento, así como alcanzar 
e demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no 

uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

Interpretar seis pezas de tres apartados 

distintos, como mínimo dúas delas de memoria. 

Interpretar catro estudos de diferentes estilos. 

Unha audición técnica (tribunal de corda). 

Unha audición pública. 

Fundamental o emprego de uñas na man 

dereita. 

 

 

Utilizar con autonomía progresivamente maior os 
coñecementos musicais para solucionar cuestións 
relacionadas coa interpretación: Dixitación, das dúas 
mans, articulación, fraseo, etc. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na 
resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Continuar co coñecemento das diversas convenciones 
interpretativas vixentes en distintos períodos da historia 
da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación. 

Demostrar un control progresivo do instrumento, 
dos distintos aspectos técnicos e estilísticos. 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e 
competencias para o desenvolvemento da memoria 

Adquirir en cada clase hábitos de aprendizaxe, 
distintas formas de estudo e demostrar capacidade 
para a interpretación de memoria de parte do 
repertorio do curso.  

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada a este nivel. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada a este nivel. Para o control de 
calidade de son, articulación, dinámicas, fraseo, etc. 
é fundamental o emprego de uñas na man dereita 

Análise e comparacións de audicións, dos grandes 
intérpretes da guitarra. 

Escoita crítica de diferentes versions das obras a 
traballar durante o curso. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades 
sonoras e expresivas do instrumento, así como alcanzar e 
demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no 

uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

 

Interpretar seis pezas de tres apartados 

distintos, como mínimo dúas delas de memoria. 

Interpretar catro estudos de diferentes estilos. 

Unha audición técnica (tribunal de corda). 

Unha audición pública. 

Asitir polo menos a dúas audicións ou concertos 

durante el curso, preferiblemente de guitarra 

(deberán ser distintos ás audicións obligatorias 

de fin de trimestre). 

Fundamental o emprego de uñas na man 

dereita. 

 

Utilizar con autonomía progresivamente maior os 
coñecementos musicais para solucionar cuestións 
relacionadas coa interpretación: Dixitación, das dúas 
mans, articulación, fraseo, etc. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na 
resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Continuar co coñecemento das diversas convenciones 
interpretativas vixentes en distintos períodos da historia 
da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación. 

Demostrar un control progresivo do instrumento, dos 
distintos aspectos técnicos e estilísticos. 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e 
competencias para o desenvolvemento da memoria 

Adquirir en cada clase hábitos de aprendizaxe, 
distintas formas de estudo e demostrar capacidade 
para a interpretación de memoria de parte do 
repertorio do curso.  

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada a este nivel. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos dunha 
dificultade adecuada a este nivel. Para o control de 
calidade de son, articulación, dinámicas, fraseo, etc. é 
fundamental o emprego de uñas na man dereita 

Análise e comparacións de audicións, dos grandes 
intérpretes da guitarra. 

Escoita crítica de diferentes versions das obras a 
traballar durante o curso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Caderno do alumno, audicións técnicas, e audicións 
públicas. Clases por Skype. 
 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 
Recuperación, repaso, reforzo e ampliación 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
  
Repaso das obras e estudos traballados nos dos primeiros 
trimestres. Os alumnos enviaron vídeos e audios. A 
conectividade e a súa calidade e moi deficente. Clases por 
Skype moi básicas. Os medios dos alumnos son básicos en 
moitos casos. Reforzos, envío de estudos por email.  
Lectura de obras novas ,estudos para os alumnos que teñan o 
repertorio feito. 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 
 
Ordenador, equipo de vídeo e audio, teléfono móvil. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 4º A 5º DE GP 
DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 

  MATERIA:  HISTORIA  DA  MÚSICA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

I. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

a. Coñecer e comprender a música de cada época 
tratada neste curso, tendo en conta as relacións 
cos conceptos estéticos imperantes en cada unha, 
para poder aplicar as convencións interpretativas 
ao seu repertorio e desenvolver o seu sentido 
crítico. 

1. Comprobar se o alumnado identifica e sitúa 
cronoloxicamente os períodos da historia da 
música, así como se distingue as súas 
características. 

 
 

 Proba escrita. 

 Análise e comentario de texto. 

 Participación na clase. 

 Lectura dos libros recomendados (1). 

b. Valorar a importancia da música nas sociedades 
humanas, a través do  coñecemento  das  
relacións  establecidas,  nas  épocas  tratadas 
neste curso, entre a música e o resto das artes, así 
como dos feitos históricos e os movementos 
socioculturais máis salientables de cada época  
tratada,  con  intención  de  obter  unha  visión  
máis  global  do fenómeno musical. 

2. Situar cronoloxicamente e compara obras 
musicais de similares características 
representativas dos principais estilos ou  escolas,  
e  sinalar semellanzas  e  diferenzas  entre  elas,  
por  medio  da  audición  e/ou a  análise.  

c. Establecer contacto con recursos bibliográficos, 
documentos e fontes de todo tipo propias de cada 
época ou estilo. 

 

3. Relacionar a historia da música coa doutros 
aspectos da cultura e do pensamento.  Evolución 
do pensamento crítico do alumnado, no 
referente á súa capacidade de valoración das 
etapas da historia da música, no global e no 
particular, dentro do contexto social e cultural 
en que se produciron. 
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II. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

a. Adquirir o hábito de escoitar música, tanto en 
soportes gravados como  a  través  da  asistencia  
aos  acontecementos  musicais presentes  no  seu  
contorno,  interesándose  por  ampliar  e diversificar 
as súas preferencias persoais. 

1. Comentar,  a  través  da  análise,  exemplos  
iconográficos  con situacións musicais, 
representativos dos diversos estilos e períodos 
históricos correspondentes ao curso (do Barroco 

ao Romanticismo. (Obxectivos a,b,c,d,e) 

• Recoñecer  e  analizar,  empregando  un  
léxico  axeitado,  as características 
musicais principais de cada época ou 
estilo: trazos rítmicos,  melódicos  e  
harmónicos,  textura  musical,  xéneros 
principais, formas musicais, dispositivos 
vocais e/ou instrumentais. 

 
• Recoñecer  e  analizar,  empregando  un  

léxico  axeitado,  os principais recursos do 
barroco tardío: baixo continuo, aria da 
capo, concerto, sonata. 

 
• Recoñecer  e  analizar,  empregando  un  

léxico  axeitado,  os principais  recursos  e  
xéneros  da  música  do  clasicismo:  forma 
sonata, sinfonía, sonata, concerto, ópera. 

 
• Recoñecer  e  analizar,  empregando  un  

léxico  axeitado,  os principais  recursos  e  
xéneros  da  música  romántica:  música 
programática, pezas breves, poema  
sinfónico, lied. 

b. Captar,  a  través  da  audición,  as  características  
das  correntes estéticas  tratadas  neste  curso:  
barroco  tardío,  clasicismo, romanticismo co fin de 
situar as obras musicais no tempo e recoñecer o seu 
estilo. 

2. Realizar comentarios  históricos-estilísticos  a  
partir  da  audición dunha  obra  determinada, o 
texto dende o Barroco ao Romanticismo. 

(Obxectivos a,b,c,d,e,f) 

c. Coñecer  e  comprender  a  música  de  cada  época, 
dende o Barroco ao Romanticismo, tendo  en  conta  
as  relacións  cos  conceptos  estéticos imperantes  
en  cada  unha,  para  poder  aplicar  as  
convencións interpretativas  ao  seu  repertorio  e  
desenvolver  o  seu  sentido crítico. 

3. Situar cronoloxicamente e comparar obras  
musicais de similares características, 
representativas dos principais estilos ou escolas, 
e sinalar semellanzas e diferenzas entre elas.  

(Obxectivos a,b,c,d,e) d. Coñecer  os  elementos  básicos  da  linguaxe  
musical  de  cada época, dende o Barroco ao 
Romanticismo, súas  características,  funcións  e  
transformacións  nos diversos contextos históricos. 

e. Coñecer  e  empregar  con  precisión  o  vocabulario  
específico relativo ao ámbito musical. 4. Realizar exercicios, comentarios de texto e/ou 

traballos relativos á materia dende o período 
do Barroco ao Romanticismo. 
(Obxectivos c,d,e,f) 

f. Establecer  contacto  con  recursos  bibliográficos,  
documentos  e fontes de todo tipo propias de cada 
época ou estilo 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por e-mail, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  Durante o período lectivo presencial; Observación da 
actitude de alumno na clase, e se realiza os exercicios propostos: 
exercicios  ou  probas,  de  xeito  oral  ou  escrito,  de análise auditiva 
e/ou sobre partitura de diversas obras, ou doutros contidos  ou  aspectos  
traballados  na  aula e comentarios de texto. Todo estes parámetros 
recollidos no Libro do Profesor. 
No Terceiro Trimestre; Explicacións online, resumes, comentarios de 
texto, audicións online, probas escritas online, textos por e-mail. Todo 
tamén recollido no Libro do Profesor.  

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 

Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Intercambio de resumes do temario, probas escritas, envío de 
audicións recomendadas, comentarios de textos representativos 
seleccionados e audicións comentadas on-line. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Todas as 
actividades realizáronse a través da plataforma do 
Conservatorio e por e-mail. Sen ningunha incidencia reseñable 
ata a data.  

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non houbo 
alumnos sen conectividade, e as pequenas dificultades que se 
atoparon en casos específicos foron solucionadas. 

Materiais e recursos 
Temario da Programación, apuntes, gravacións, vídeos (YouTube), 
textos e lecturas seleccionadas, ordenador, escáner e teléfono móvel. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  ITINERARIO  DE  MUSICOLOXÍA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Proporcionar unha aproximación á musicoloxía, a través do 

coñecemento do seu obxecto, a súa historia, corpus 

teórico e metodoloxía, coa finalidade de capacitalos para 

poder emitir un xuízo valorativo estético desde un punto 

de vista científico e omnicomprensivo.  

Interese polo coñecemento profundo dos fenómenos 

que subxacen ás manifestacións musicais.  

 

 

Participación activa na aula. 

Traballo final de investigación.  

 

 
Introducir ao estudante na investigación musicolóxica, no 

manexo das fontes, as ferramentas e técnicas de traballo 

empregadas, co obxectivo de cualificalos para realizar as 

súas propias investigacións.  

Desenvolvemento dunha capacidade analítica e 

investigadora, e dun espírito crítico fronte ao fenómeno 

musical.  

 

Combinar, de forma autónoma e con sentido crítico os 

medios ao seu alcance para ampliar e completar a súa 

formación, relacionando os seus coñecementos musicais 

con datos doutra índole (técnicos, científicos, sociais, 

históricos) adquiridos de forma autónoma  

Utilización e aproveitamento das fontes de información 

musical que están ao noso alcance, (bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación musical, etc.)  

 

 
Establecer uns criterios mínimos á hora de estudar as 
manifestacións musicais do contorno e valoralas, 
asumindo un rol activo na súa investigación, na súa 
recollida e na súa transmisión.  

Elaboración do traballo: tema elexido, normas de 

documentación, redacción e organización. Organización 

do traballo: fichas e notas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de vídeos, 
audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades pola páxina 
web do centro) 

Instrumentos: Ordenador, libros, publicacións y páxinas de internet. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, a 
cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre (Período 
lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e segundo 
trimestre por medio da avaliación continua). O traballo realizado no 
terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado en actividades 
de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de clases online, 
traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación a 
nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades   Recuperación, repaso e reforzo 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:   

Utilización de medios audiovisuais e novas tecnoloxías (ordenador, 

equipo de vídeo e audio, teléfono móvil, etc.) 

 
 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 
 

Ordenador, libros, publicacións y páxinas de internet. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 2º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  LINGUAXE  MUSICAL 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Ler fragmentos escritos nas claves de Sol e Fa en 4ª, 

coas fórmulas rítmicas que se traballan no curso.  

1. Manter o pulso durante períodos de silencio 

prolongados.- Este criterio ten por obxectivo avaliar 

unha correcta interiorización do pulso que permita 

unha execución correcta ben individual ou en conxunto. 

Lectura relativa  de intervalos de 2ª  e 3ª 
ascendente e descendente 
Polirritmias. 
Compases: 1/4 ,1/8, 6/16,9/16,12/16, 6/4, 
9/4,12/4, 5/8,7/8, 5/4, 7/4, 8/8, 10/8, 13/8, 
15/8, 6/8,9/8 e 4/4 como 
asimétricos.Asimétricos con semicorcheas. 
5/8 e 7/8 como amalgama 
Ritmo asak e ritmo zortzico 
Tresillo en dous pulsos , dosillos en tres 
pulsos, tresillo en catro pulsos e cinquillos 
en dous pulsos 
Teoría: 
Clasificación dos compases simples e 
compostos. Intervalos simples e a súa 
inversión. Semitono cromático e diatónico. 
Catro tipos de escalas diatónicas. 
Tonalidades. Grados tonales e modales. 
Grupos de valoración especial dentro dun 
pulso 

- Definicións e practica: tonalidades 

2. Ler horizontalmente fragmentos máis sinxelos nas 

claves de Do en 3ª, Do en 4ª e Do en 1ª , mediante 

lectura relativa. 

2. Identificar e executar estruturas rítmicas dunha obra 

ou fragmento, con ou sen cambio de compás, nun 

tempo establecido.- Con este criterio trátase de avaliar 

a capacidade do alumno para encadear diversas 

fórmulas rítmicas , a aplicación correcta, se é o caso, de 

calquera equivalencia se se produce cambio de compás, 

e a interiorización aproximada de diversas velocidades 

metronómicas.  

3. Entoar melodías tonais nas tonalidades maiores e 

menores, incluíndo os diferentes tipos de escalas 

maiores e menores, e con posibles flexións e/ou 

modulacións aos tons veciños e mailo homónimo.  

3. Entoar repentizando unha melodía ou canción tonal 

con ou sen acompañamento aplicándolle todas as 

indicacións de carácter expresivo.- Este criterio de 

avaliación ten por obxecto comprobar a capacidade do 

alumno para aplicar as súas técnicas de entoación e de 

afinación a un fragmento melódico tonal con 

alteracións accidentais que poden ou non provocar 

unha flexión ou modulación, facéndose consciente das 
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características tonais do fragmento. Se é acompañado 

instrumentalmente, este acompañamento non debe 

reproducir a melodía.  

relativas homónimas, enarmónicas 
e veciñas. 

- Teoría e práctica de equivalencias 
- Tonalidades con alteracións dobres 
- Compases asimétricos e de 

amalgama 
- Inversión intervalos compostos 
- Enarmonías: sons, intervalos, 

acordes e tonalidades. Enarmonía 
total e parcial 

- Acordes: cifrado, estado, posición e 
disposición. Tríadas: maior, menor, 
disminuída e aumentada. 
Cuatríadas: 7ª dominante, sensible 
e disminuída 

- Índices acústicos 
- Nomenclatura en alemán e inglés 
- Comienzos e finais de frases 
- Rexistro das voces humanas 

 
Dictados a una voz. Recoñecemento auditivo 
de 2ª ata 8ª 
Entoacion de melodías e intervalos de 2ª ata 
8ª 
Dictados a dúas voces con baixos I, IV e V 
Estructuras harmónicas con I-IV-V en estado 
fundamental. 

4. Entoar e coñecer auditivamente intervalos ata a 
oitava xusta, con ou sen referencia tonal. 

4. Identificar ou entoar todo tipo de intervalos 

melódicos.- Este criterio de avaliación permite detectar 

o dominio dos intervalos por parte do alumno como 

elemento de aplicación a estruturas tonais ou non 

tonais.  

5. Obter a disociación motriz necesaria para entender 
e realizar as melodías e ritmos simultáneos que se 
traballan no curso.  

5. Identificar intervalos harmónicos e escribilos non seu 

rexistro correcto.- Búscase coñecer a capacidade do 

alumno para a percepción simultánea de dous sons en 

diferentes relacións interválicas, así como a 

identificación das rexións sonoras nas que se producen.  

6. Diferenciar auditivamente e representar 

graficamente fragmentos musicais unitonais a unha e 

a dúas voces, figurando nestes nos baixos os graos 

tonais.  

6. Reproducir modelos melódicos, escalisticos ou 

acordais en diferentes alturas.- Trátase de comprobar a 

destreza do alumno para reproducir un feito melódico a 

partir de diferentes sons, facéndose consciente das 

alteracións necesarias para a súa exacta reprodución.  

7. Identificar auditivamente acordes maiores, 
menores, de 5ª aumentada e 5ª diminuída, e os 
acordes de sétima dominante. 

7. Identificar e reproducir por escrito fragmentos 
musicais escoitados.- Con este criterio avalíase a 
destreza do alumno para o emprego correcto da grafía 
musical e a súa capacidade de reaccionar o feito 
musical coa súa representación gráfica.  8. Analizar pequenas formas musicais.  

9. Identificar auditivamente estruturas harmónicas e 

fórmulas cadenciais que inclúan os graos tonais.  

8. Recoñecer e escribir fragmentos musicais a unha e 
dúas voces.- Preténdese comprobar a percepción e 
identificación por parte do alumno de aspectos 
musicais polifónicos.  
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Entoar melodías tonais nas tonalidades maiores e 

menores , incluíndo os diferentes tipos de escalas 

maiores e menores, con posibles modulacións 

diatónicas, cromáticas ou enharmónicas. 

1. Entoar repentizando unha melodía ou canción 
tonal ou modal, con ou sen acompañamento 
aplicándolle todas as indicacións de carácter 
expresivo.- Este criterio de avaliación ten por 
obxecto comprobar a capacidade do alumno para 
aplicar as súas técnicas de entoación e de afinación 
a un fragmento melódico tonal con alteracións 
accidentais que poden ou non provocar unha 
flexión ou modulación, ou modal, facéndose 
consciente das características tonais ou modais do 
fragmento. Se é acompañado instrumentalmente, 
este acompañamento non debe reproducir a 
melodía.  

Lectura rítmica en Do 1ª, 2ª,3ª, 4ª e Fa en 
3ª , mediante a técnica de lectura relativa. 
Compases: 5/16 e 7/16, 8/16, 9/16,  10/16, 
11/16, 12/16 e 15/16 
Dosillos regulares e irregulares en 3 
tempos, tresillos regulares e irregulares en 
2 e 4 tempos, cuatrillos regulares e 
irregulares en 3 tempos 
Teoria:   - contidos do curso anterior. 

- O transporte 
- As novas grafías 
- As cadencias  
- Os instrumentos transpositores 
- Os modos gregorianos transportados 
- A modulación diatónica ou por 

acorde común.  
 

Dictados a dúas voces cos grados tonais no 
baixo utilizando inversión. Dictados 
contrapuntísticos 
Estructuras harmónicas I-IV-V e V con 

2. Entoar calquera tipo de intervalo melódico, con ou 

sen referencia tonal, e aplicar os mesmos a obras ou 

fragmentos tonais ou atonais.  

3. Entoar melodías tonais transportadas a calquera 

tonalidade.  

2. Reproducir modelos melódicos, escalisticos ou 
acordais en diferentes alturas.- Trátase de 
comprobar a destreza do alumno para reproducir 
un feito melódico a partir de diferentes sons, 
facéndose consciente das alteracións necesarias 
para a súa exacta reprodución.  

4. Obter a disociación motriz necesaria para entender 
3. Manter o pulso durante períodos de silencio 
prolongados.- Este criterio ten por obxectivo 
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e realizar as melodías e ritmos simultáneos que se 

traballan no curso. 

 

avaliar unha correcta interiorización do pulso que 
permita unha execución correcta ben individual ou 
en conxunto.  

séptima, con inversión 
Entoación de melodías tonais   con os 4 
tipos de escalas maiores e menores, con 
posibles modulacións as tonalidades 
veciñas. 
Entoación e reconocimiento auditivo de 
intervalos 2ª,3ª, 6ª e 7ª maiores e menores; 
4ª, 5ª e 8ª xustas, e 4º e 5ª aumentadas e 
disminuídas 

4. Identificar e executar estruturas rítmicas dunha 
obra ou fragmento, con ou sen cambio de compás, 
nun tempo establecido.- Con este criterio trátase 
de avaliar a capacidade do alumno para encadear 
diversas fórmulas rítmicas , a aplicación correcta, 
no seu caso, de calquera equivalencia se se 
produce cambio de compás, e a interiorización 
aproximada de diversas velocidades 
metronómicas.  

5. Recoñecer auditivamente  intervalos , en 
fragmentos melódicos tonais ou atonais. 

5. Identificar ou entoar todo tipo de intervalos 
melódicos.- Este criterio de avaliación permite 
detectar o dominio dos intervalos por parte do 
alumno como elemento de aplicación a estruturas 
tonais ou non tonais.  

6. Identificar intervalos harmónicos e escribilos 
non seu rexistro correcto.- Búscase coñecer a 
capacidade do alumno para a percepción 
simultánea de dous sons en diferentes relacións 
interválicas, así como a identificación das rexións 
sonoras nas que se producen. 

6. Ler con axilidade fragmentos escritos nas claves de 

Sol e de Fa en 4ª, coas fórmulas rítmicas e compases 

traballados no curso. 

7. Recoñecer ou executar vocalmente, xunto ca 
lectura das notas ou mediante a percusión, 
fragmentos rítmicos, de aproximadamente 
dezaseis compases con suxección ás indicacións 
metronómicas e ás equivalencias indicadas. trátase 
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7. Ler horizontalmente fragmentos máis sinxelos nas 

claves de Do en 1ª, Do en 2ª, Do en 3ª, Do en 4ª e Fa 

en 3ª., mediante a técnica de lectura relativa. 

de avalia-la capacidade de encadear as fórmulas 
rítmicas estudiadas, a aplicación correcta de 
calquera equivalencia nos cambios de compás e a 
interiorización aproximada de diversas velocidades 
metronómicas. 8. Ler verticalmente fragmentos nas claves de Sol e Fa 

en cuarta. 

9. Recoñecer auditivamente e escribir fragmentos 

musicais a unha ou dúas voces , con modulacións aos 

tons relativos maior ou menor, da dominante ou da 

subdominante, con baixos nos que figuren os grados 

tonais, en fundamental, invertidos ou realizando 

contrapunto.  

8. Identificar e reproducir por escrito fragmentos 
musicais escoitados.- Con este criterio avalíase a 
destreza do alumno para o emprego correcto da 
grafía musical e a súa capacidade de relacionar o 
feito musical coa súa representación gráfica.  

9. Recoñecer e escribir fragmentos musicais a unha 
e dúas voces.- Preténdese comprobar a percepción 
e identificación por parte do alumno de aspectos 
musicais polifónicos.  

10. Recoñecer auditivamente e escribir estruturas 

harmónicas que inclúan  os  I-IV-V-VII. 

10. Recoñecer auditivamente aspectos cadenciais 
e formais dun fragmento musical.- Por medio 
deste criterio trátase de comprobar a capacidade 
do alumno para percibir aspectos sintácticos e 
estruturais da obra escoitada e denominalos 
correctamente.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  Cualificacións da 1ª e 2ª avaliación, libro do profesor e 
traballos realizados da etapa de confinamento na casa, ben a través de 
clases on-line ou entregade traballos a través de correo electrónico ou  
wassap 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Clases on-line-  grabacións de :traballos de ritmo, entoación, lectura 
relativa, percusións,  videos, e exercicios teóricos propostos polos 
mestres. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  clases on-line 
segundo  necesidades de cada grupo, e envio de tarefas a 
tfravés de correo electronico ou wassap. Posibles aclaracións 
ou esplicacións   através  de clases on-line, fotos, apuntes e 
explicacións  con  grabacións de audio ou vía  telefónica.  

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: non existen casos  
 
 
 

Materiais e recursos 

 
Libros de texto e apuntes da 1ª e 2ª avaliación que xa tiñan os alumnos 
e fichas de reforzo propostas polos mestres do departamento. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 5º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  ANÁLISE 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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ÍNDICE 
 

1. Obxectivos Específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles. 
I. Quinto de Grao Profesional 

II. Sexto de Grao Profesional 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

I. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer os principais elementos e procedementos 
compositivos das distintas épocas e autores (barroco 
e preclasicismo) 

1)  Identificar mediante a análise de obras as 
compoñentes morfolóxicas da linguaxe musical das 
épocas da historia da música occidental.  
2)  Sinalar os elementos morfosintácticos da 
linguaxe musical que lle confiren á obra analizada 
un determinado estilo.  Realización de análises  de coráis 

imitacións, invencións, suites, fugas e 

sonatas preclásicas, recoñecendo as 

distintas formas musicáis, os parámetros 

estructuráis das mesmas e os aspectos 

harmónicos empregados. 

 

 

2. Estudar e asimilar as estructuras e formas máis 
importantes da linguaxe musical en cada unha das 
etapas históricas da música, a través da práctica 
auditiva, así como da análise de partituras. 

3) Identificar, a través da análise de partituras, os 
elementos, procedementos e niveis estructurais 
que configuran a forma a pequeña e gran escala 

3. Analizar as obras dende distintos puntos de vista, 
que permitan avanzar na súa comprensión. 

4)  Sinalar os elementos morfosintácticos da 
linguaxe musical que lle confiren á obra analizada 
un determinado estilo 
5) Identificar, a través da análise de partituras, os 
elementos, procedementos e niveis estructurais 
que configuran a forma a pequeña e gran escala 

6. Desenvolver a sensibilidade estética. 
6)  Sinalar os elementos morfosintácticos da 
linguaxe musical que lle confiren á obra analizada 
un determinado estilo.  
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II. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer os principais elementos e procedementos 
compositivos das distintas épocas e autores 
(clasicismo e romanticismo) 

1)  Identificar mediante a análise de obras as 
compoñentes morfolóxicas da linguaxe musical das 
épocas da historia da música occidental.  
2)  Sinalar os elementos morfosintácticos da 
linguaxe musical que lle confiren á obra analizada 
un determinado estilo.  

Realización de análises  de sonatas clásicas 

(II, III e IV movemento) e das pequenas e 

grandes formas do romanticismo  

recoñecendo as distintas formas musicáis, 

os parámetros estructuráis das mesmas e os 

aspectos harmónicos empregados. 

 

2. Estudar e asimilar as estructuras e formas máis 
importantes da linguaxe musical en cada unha das 
etapas históricas da música, a través da práctica 
auditiva, así como da análise de partituras. 

3) Identificar, a través da análise de partituras, os 
elementos, procedementos e niveis estructurais 
que configuran a forma a pequeña e gran escala 

3. Analizar as obras dende distintos puntos de vista, 
que permitan avanzar na súa comprensión. 

4)  Sinalar os elementos morfosintácticos da 
linguaxe musical que lle confiren á obra analizada 
un determinado estilo 
5) Identificar, a través da análise de partituras, os 
elementos, procedementos e niveis estructurais 
que configuran a forma a pequeña e gran escala 

6. Desenvolver a sensibilidade estética 
6)  Sinalar os elementos morfosintácticos da 
linguaxe musical que lle confiren á obra analizada 
un determinado estilo.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Observación  das partituras propostas, enviadas polo 
alumnado vía email 

Instrumentos: Caderno do profesor e realización de probas. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Análise de partituras, lectura e comentarios de artículos e visionados de 
videotutoriais 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: proposta 
periódica de partituras, artículos e videotutoriais vía email e a 
entrega por parte dos alumnos pola mesma canle. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 
 
Partituras e ordenador 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 3º A 4º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  HARMONÍA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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 ÍNDICE 

 

1. Obxectivos Específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles. 
I. Terceiro de Grao Profesional 

II. Cuarto de Grao Profesional 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

I. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

a) Coñecer os elementos básicos da harmonía tonal, as 
súas características e funcións nos contextos históricos 

1. Identificar, mediante o análise de fragmentos os 
elementos morofolóxicos e procedementos sintácticos 
e formáis (frases e semifrases) da harmonía tonal. 
2. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo cifrado dado. 

Coñecer e empregar en exercicios escritos 
tódalas tipoloxías de acordes tríades, xunto coas 
súas inversións dentro dunha mesma 
tonalidade, a excepción da harmonía alterada,  
xunto cos cambios de disposición e as escalas 
menores auxiliares. 

b) Empregar en traballos escritos os elementos e os 
procedementos estudados da harmonía tonal. 

3. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo cifrado dado. 
4. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
tiple dado. 
5. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo sen cifrar dado. 

e) Identificar a través da análise de fragmentos os acordes, 
os procedementos máis comúns da harmonía tonal 

6. Identificar, mediante o análise de fragmento os 
elementos morofolóxicos e procedementos sintácticos 
e formáis (frases e semifrases) da harmonía tonal. 

f) Comprender a interrelación dos procesos harmónicos 
coa forma musical.  

7. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
tiple dado. 
8. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo sen cifrar dado. 

h) Ter actitude crítica ante a escasa calidade 
harmónica que puidera presentarse tanto en músicas 
propias ou alleas  

9. Identificar, mediante o análise, erros en exercicios 
preparados con esta finalidade, e propor solucións. 
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II. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

a) Coñecer os elementos básicos da harmonía tonal, as 
súas características e funcións nos contextos históricos 

1. Identificar, mediante o análise de fragmentos os 
elementos morofolóxicos e procedementos sintácticos 
e formáis (frases e semifrases) da harmonía tonal. 

2. Realizar exercicios de harmonización a partir 
dun baixo cifrado dado. 

Coñecer e empregar en exercicios escritos 

tódalas tipoloxías de acordes cuatríades, 

xunto coas súas inversións (inluindo os 

acordes xerados a partir das escalas 

menores auxiliares), sendo empregadas en 

procesos como a modulación diatónica, 

cromática, progresións unitónicas e 

modulantes  e dominantes secundarias.  

Coñecer e empregar en exercicios escritos o 

acorde de sexta napolitana e o modo maior 

mixto. 

 
 

b) Empregar en traballos escritos os elementos e os 
procedementos estudados da harmonía tonal. 

3. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo cifrado dado. 
4. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
tiple dado. 
5. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo sen cifrar dado. 

e) Identificar a través da análise de fragmentos os acordes, 
os procedementos máis comúns da harmonía tonal 

6. Identificar, mediante o análise de fragmento os 
elementos morofolóxicos e procedementos sintácticos 
e formáis (frases e semifrases) da harmonía tonal. 

f) Comprender a interrelación dos procesos harmónicos 
coa forma musical.  

7. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
tiple dado. 
8. Realizar exercicios de harmonización a partir dun 
baixo sen cifrar dado. 

h) Ter actitude crítica ante a escasa calidade 
harmónica que puidera presentarse tanto en músicas 
propias ou alleas  

9. Identificar, mediante o análise, erros en exercicios 
preparados con esta finalidade, e propor solucións. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Observación  das tarefas plantexadas, enviadas polo 
alumnado vía email 

Instrumentos: Caderno do profesor e probas realizadas.  

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Exercicios escritos sobre baixos cifrados e  exercicios escritos sobre 
baixos e cantos dados sen cifrar. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  envío  de 
documentos explicativos da materia con exemplos gráficos dos 
procedementos harmónicos tratados complementados con 
enlaces a videotutoriais explicativos. Proporanse exercicios 
escritos de baixos cifrados e  baixos e cantos dados sen cifrar 
para a práctica dos contidos vistos da materia 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 
 
Ordenador e libreta pautada. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  IMPROVISACIÓN  (OPTATIVA) 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles.  

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Capacitar ao alumno para o uso da improvisación como 

medio de procura de ideas musicais. 

Presentación de distintos traballos trimestrais a realizar 

na propia aula, valorándose especialmente o grao de 

desenvolvemento  reflectido e demais cualidades que 

son estimuladas no alumno a través da improvisación. 

Durante o curso o alumno/a deberá, polo 

menos, improvisar sobre pezas de estilos 

diferentes con as correspondentes aplicacións 

dos distintos elementos musicais característicos 

do estilo. 

 

Profundizar no proceso práctico da consolidación do 

pensamento harmónicomelódico-rítmico e a capacidade 

de realización en tempo real dentro dos diferentes estilos 

musicais, para a súa utilización práctica no momento de 

improvisar tanto como solista ou como acompañante. 

Presentación de distintos traballos trimestrais a realizar 

na propia aula, valorándose especialmente o grao de 

desenvolvemento  reflectido e demais cualidades que 

son estimuladas no alumno a través da improvisación. 

Profundizar nos principios básicos da harmonía nos 

diferentes estilos musicais. 

Realizaranse controis rutinarios ó longo dos trimestres 
con carácter oral. Os alumnos teñen que amosar o seu 
coñecemento nas diferentes improvisacións. 

Capacitar ao alumno para a expresión musical autónoma, 

sen a necesidade da partitura. 
Realizaranse traballos con melodías dadas para a súa 
modificación melódico-rítmica. 

Ampliar o vocabulario musical e os horizontes creativos do 

alumnado, desenvolvendo o equilibrio do coñecemento 

coa espontaneidade, a creatividade, a imaxinación e 

sensibilidade. 

Pedirase ó alumno/a a realización de obras de 
diferentes estilos musicais e deben de demostrar na 
melodía e na improvisación que dominan as  
características musicais do estilo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Respetando as porcentaxes recollidas na programación 
vixente, serán utilizados para a cualificación final: 
Caderno de clase: Só no período lectivo presencial (dous primeiros 
trimestres). 
Probas: Realizadas no período lectivo presencial e  no período lectivo 
non presencial (de xeito telemático) nos casos no que o profesor o 
requira. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Lectura dunha nova obra para a introducción ó estilo latin-jazz.   
Continuación cos exercicios anteriormente traballados aplicados a este 
novo estilo. Practica da teoría armónica, xa dada na aula, na 
improvisación. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Corrección de 
forma telemática de todo o programa que van montando os 
alumnos e alumnas. (Skipe, whatsapp,videos y audios por 
email... ). 
  

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se deu ningún 
caso 

 
 

Materiais e recursos 
 
Obra standard latin-jazz. Exercicios dados polo profesor. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  INTRODUCCIÓN  AO  JAZZ  (OPTATIVA) 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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I. Sexto de Grao Profesional 

 
2. Avaliación e cualificación. 
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 147 

1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Desenvolver a creatividade mediante a improvisación.  

Presentación de distintos traballos trimestrais a realizar 

na propia aula, valorándose especialmente o grao de 

desenvolvemento  reflectido e demais cualidades que 

son estimuladas no alumno a través da improvisación. 

Durante o curso o alumno/a deberá, polo 
menos, improvisar sobre pezas de estilos 
diferentes con as correspondentes aplicacións 
dos distintos elementos musicais característicos 
do estilo. 

Interpretar un repertorio de pezas básicas, mostrando 
unha autonomía progresivamente maior na resolución de 
problemas técnicos e interpretativos. 

Interpretación das obras traballadas trimestralmente: 
este criterio constata a unificación do fraseo, a 
precisión rítmica, o equilibrio sonoro e a adecuación 
interpretativa ao carácter de cada estilo, ademais do 
grado de desenvolvemento da improvisación. 

Acadar un nivel de comprensión rítmica e melódica da 
linguaxe do jazz. 

Interpretación das obras traballadas trimestralmente: 
este criterio constata a unificación do fraseo, a 
precisión rítmica, o equilibrio sonoro e a adecuación 
interpretativa ao carácter de cada estilo, ademais do 
grado de desenvolvemento da improvisación. 

Profundizar nos principios básicos na armonía do jazz. 
Realizaranse controis rutinarios ó longo dos trimestres 
con carácter oral. Os alumnos teñen que amosar o seu 
coñecemento nas diferentes improvisacións. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Respetando as porcentaxes recollidas na programación 
vixente, serán utilizados para a cualificación final: 
Caderno de clase: Só no período lectivo presencial ( dous primeiros 
trimestres). 
Probas: Realizadas no período lectivo presencial e  no período lectivo 
non presencial (de xeito telemático) nos casos no que o profesor o 
requira. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
 
Lectura dunha nova obra para a introducción a época do be-bop   
Continuación cos exercicios anteriormente traballados aplicados 
a este novo estilo. Practica da teoría armónica, xa dada na aula, 
na improvisación. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Corrección de 
forma telemática de todo o programa que van montando os 
alumnos e alumnas. (Skipe, whatsapp,videos y audios por 
email... ).  

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se deu 
ningún caso. 
 
 
 

Materiais e recursos 
 
Obra standard be-bop. Exercicios dados polo profesor. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 3º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL 
  MATERIA:  NOVAS  TECNOLOXÍAS 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

  

I. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer a terminoloxía da informática musical 

1. Realizar  exercicios de creación, edición e 
maquetación de partituras nun editor. 

2. Coñecer e manexar o mesmo.  

- Realización,  dun xeito satisfactorio, 
de todos os exercicios de edición de 
partituras plantexados na clase 
durante o período lectivo presencial 
(primeiro e segundo trimestre) 

2. Aprender o manexo das aplicacións 
informáticas relacionadas coa edición e 
maquetación de partituras.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Serán utilizados para a cualificación final: 

 Caderno de clase: Durante o período lectivo presencial (2 primeiros 
trimestres) 

 Traballos: Realizadas no período lectivo presencial. No período 
lectivo non presencial só se valoraran os traballos para subir a nota. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Realización no programa musescore de partituras propostas. Éstas serán 
enviadas e recibidas a través de correo electrónico. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Corrección das 
partituras entrergadas a través de correo electrónico. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non hai ningún 
caso. 

 
 

Materiais e recursos 

 
Repertorio de piano con texturas de nivel sinxelo-medio, ordenadores 
có programa de edición de partituras musescore instalado.  
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 4º A 6º DE GP 
DEPARTAMENTO DE TECLA/PERCUSIÓN 

  MATERIA:  ACOMPAÑAMENTO  DE  PIANO 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

I. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Coñecer, como esquemas de pensamento, os 
elementos e procedementos harmónicos e 
fraseolóxicos básicos do sistema tonal.  

Chegar a través da análise á estrutura harmónica 
interna dun fragmento de partitura para teclado en 
partituras dun nivel de 4º curso de grao elemental. Lectura a primeira vista de partituras 

sinxelas e transporte a tonalidades ata tres 
alteracións.  
 
Práctica de secuencias harmónicas de a lo 
menos oito compases utilizando os acordes 
indicados nos contidos e aplicando patróns 
rítmicos en tonalidades ata dúas alteracións 
e os seus relativos menores.  
 
Traballos de melodía acompañada aplicando 
diferentes patróns rítmicos e esquemas 
harmónicos segundo o obxectivo a acadar.  
 
Baixos cifrados que inclúan acordes triadas 
coas inversións 

Empregar a lectura á vista e a transposición como 
desenvolvemento formativo de capacidades e 
reflexos.  

Transposición a distintos intervalos dunha 
estrutura harmónica de catro a oito compases na 
que se inclúan inversións de acordes. 

Coñecer a disposición formal de obras analizando e 
recoñecendo a súa estrutura harmónica, seccións, 
puntos de tensión, etc.., para determinar os aspectos 
esenciais e posibilitar a lectura a primeira vista.  

Chegar a través da análise á estrutura harmónica 
interna dun fragmento de partitura para teclado 

Valorar a improvisación como unha práctica que 
desenvolva a creatividade e a imaxinación musical.  

Realización práctica dunha estrutura de catro 
compases, semicadencial ou de cadencia perfecta, 
levala a cabo con diferentes tratamentos rítmicos. 

Improvisar unidades formais a partires dun esquema 
harmónico dado, así como o acompañamento a unha 
melodía a partires ou non dun baixo cifrado 

Realización práctica dunha estrutura de catro 
compases, semicadencial ou de cadencia perfecta, 
levala a cabo con diferentes tratamentos rítmicos. 
Realización práctica dun acompañamento 
harmónico-rítmico a unha melodía proposta. 

Coñecer e utilizar  o cifrado.  
Repentización de baixos cifrados no teclado que 
inclúan acordes triadas coas inversións  
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II. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Coñecer, como esquemas de pensamento, os 
elementos e procedementos harmónicos e 
fraseolóxicos básicos do sistema tonal.  

Chegar a través da análise á estrutura harmónica 
interna dun fragmento de partitura para teclado en 
partituras dun nivel de 4º curso de grao elemental. 

Lectura a primeira vista de partituras 
sinxelas (nivel aproximado de 4º G.E) e 
transporte a tonalidades ata tres 
alteracións.  
 
Práctica de secuencias harmónicas de a lo 
menos oito compases utilizando os acordes 
indicados nos contidos e aplicando patróns 
rítmicos en tonalidades ata dúas alteracións 
e os seus relativos menores.  
 
Traballos de melodía acompañada aplicando 
diferentes patróns rítmicos e esquemas 
harmónicos segundo o obxectivo a acadar.  
 
Baixos cifrados que inclúan acordes triadas 
coas inversións e sétima de dominante coas 
inversións. 
 

Empregar a lectura á vista e a transposición como 
desenvolvemento formativo de capacidades e 
reflexos.  

Transposición a distintos intervalos dunha 
estrutura harmónica de catro a oito compases na 
que se inclúan inversións de acordes. 

Coñecer a disposición formal de obras analizando e 
recoñecendo a súa estrutura harmónica, seccións, 
puntos de tensión, etc.., para determinar os aspectos 
esenciais e posibilitar a lectura a primeira vista.  

Chegar a través da análise á estrutura harmónica 
interna dun fragmento de partitura para teclado en 
partituras dun nivel de 4º curso de grao elemental. 

Valorar a improvisación como unha práctica que 
desenvolva a creatividade e a imaxinación musical.  

Realización práctica dunha estrutura de catro 
compases, semicadencial ou de cadencia perfecta, 
levala a cabo con diferentes tratamentos rítmicos. 

Improvisar unidades formais a partires dun esquema 
harmónico dado, así como o acompañamento a unha 
melodía a partires ou non dun baixo cifrado 

Realización práctica dunha estrutura de catro 
compases, semica-dencial ou de cadencia perfecta, 
levala a cabo con diferentes tratamentos rítmicos. 
Realización práctica dun acompañamento 
harmónico-rítmico a unha melodía proposta. 

Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado.  
Repentización de baixos cifrados no teclado que 
inclúan acordes triadas coas inversións e sétima de 
dominante coas inversións.  



 

 159 

 

III. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Coñecer, como esquemas de pensamento, os 
elementos e procedementos harmónicos e 
fraseolóxicos básicos do sistema tonal.  

Chegar a través da análise á estrutura harmónica 
interna dun fragmento de partitura para teclado en 
partituras dun nivel de 4º curso de grao elemental. 

Lectura a primeira vista de partituras 
sinxelas (nivel aproximado de 4º G.E) e 
transporte a tonalidades ata tres 
alteracións.  
 
Práctica de secuencias harmónicas de a lo 
menos oito compases utilizando os acordes 
indicados nos contidos e aplicando patróns 
rítmicos en tonalidades ata dúas alteracións 
e os seus relativos menores.  
 
Traballos de melodía acompañada aplicando 
diferentes patróns rítmicos e esquemas 
harmónicos segundo o obxectivo a acadar.  
 
Baixos cifrados que inclúan acordes triadas 
coas inversións e sétima de dominante coas 
inversións. 
 

Empregar a lectura á vista e a transposición como 
desenvolvemento formativo de capacidades e 
reflexos.  

Transposición a distintos intervalos dunha 
estrutura harmónica de catro a oito compases na 
que se inclúan inversións de acordes. 

Coñecer a disposición formal de obras analizando e 
recoñecendo a súa estrutura harmónica, seccións, 
puntos de tensión, etc.., para determinar os aspectos 
esenciais e posibilitar a lectura a primeira vista.  

Chegar a través da análise á estrutura harmónica 
interna dun fragmento de partitura para teclado en 
partituras dun nivel de 4o curso de grao elemental. 

Valorar a improvisación como unha práctica que 
desenvolva a creatividade e a imaxinación musical.  

Realización práctica dunha estrutura de catro 
compases, semicadencial ou de cadencia perfecta, 
levala a cabo con diferentes tratamentos rítmicos. 

Improvisar unidades formais a partires dun esquema 
harmónico dado, así como o acompañamento a unha 
melodía a partires ou non dun baixo cifrado 

Realización práctica dunha estrutura de catro 
compases, semica-dencial ou de cadencia perfecta, 
levala a cabo con diferentes tratamentos rítmicos. 
Realización práctica dun acompañamento 
harmónico-rítmico a unha melodía proposta. 

Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado.  
Repentización de baixos cifrados no teclado que 
inclúan acordes triadas coas inversións e sétima de 
dominante coas inversións.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Caderno de clase, no período presencial e gravacións ou 
sesións telemáticas no período no presencial 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Proposta de partituras para o transporte, melodías para acompañar e 
baixos cifrados 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  corrección 
telemática das tarefas propostas ( Skype, email, whatssup, 
videos por email...) 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 
 
Partituras e baixos cifrados 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE TECLA/PERCUSIÓN 
  MATERIA:  ITINERARIO  DE  PIANO 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

1. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Afondar no coñecemento das partes do corpo 
implicadas na interpretación ao piano así como o 
recoñecemento de posturas e movementos 
forzados ou innecesarios que poden causar 
sobrecarga ou dor. Coñecer técnicas de 
quecemento e estiramento axeitadas á 
interpretación. 

2. Coñecer as técnicas básicas de estudo no 
referente a organización, concentración e 
memorización. 

3. Coñecer distintas técnicas de relaxación, aplicalas 
ao estudo diario e á interpretación en público. 

4. Adquirir criterios para analizar a interpretación 
dos grandes pianistas por medio de audicións 
comparadas. 
 

5. Adquirir o hábito da escoita musical mediante o 
uso  das novas tecnoloxías, para traballar sobre 
unha base sólida que lle permita ao alumno 
diversificar as súas preferencias musicáis. 

6. Coñecer a evolución do noso instrumento a 
través do tempo. 

1. Mellorar no control da resposta corporal na 
interpretación, a través da aplicación das 
técnicas de quecemento, relaxación e o 
análise da propia interpretación. 

 
2. Perfeccionar o aproveitamento do estudo 

persoal mediante a aplicación das técnicas 
adecuadas. 

 
3. Comentar os aspectos interpretativos dunha 

peza musical ante diferentes audicións. 
 

4.  Realizar comentarios críticos ante 
interpretacións dunha mesma obra por parte 
de diferentes intérpretes. 

 
5. Amosar coñecementos básicos sobre o noso 

instrumento e a evolución da técnica ligada á 
súa interpretación. 

 Asistencia á clase ata o 2º trimestre. 

 Entrega dos traballos correspondentes á 1ª 
e á 2ª avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: O caderno do profesor 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
- Actividades de RECUPERACIÓN para o alumnado con partes da 

materia pendentes, consistentes na elaboración do traballo 
correspondente ao primeiro trimestre. 

- Actividades de REFORZO para a totalidade do alumnado, 
consistentes na escoita de audicións comparadas e a revisión do 
material traballado no primeiro e no segundo trimestre. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: O envío mediante 
correo electrónico dos traballos, audicións e comentarios 
pertinentes. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non existe esta 
circunstancia. 

 
 

Materiais e recursos 
Grabacións de grandes pianistas presentes en internet. 
Material escrito proporcionado ao longo dos dous primeiros trimestres. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE TECLA/PERCUSIÓN 
  MATERIA:  PIANO 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer e interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

1. Interpretar as obras das distintas épocas e estilos. O 
coñecemento que o alumnado posúe do repertorio e das 
súas obras máis representativas. Grao de sensibilidade e 
imaxinación. 

 

Os mínimos esixibles para a superación do 
1º curso das Ensinanzas Profesionais na 
situación sanitaria actual serán: 

- Interpretación adecuada de 3 obras 
propostas polo profesor 

- Realización da técnica proposta 
para o curso ou interpretación dun 
estudo marcado polo docente 

2. Desenvolver a lectura a primeira vista. 
2.Solvencia na lectura a primeira vista. A competencia 
progresiva que adquira o alumno na lectura a primeira 
vista. 

3. Exercer o desenvolvemento da memoria. 

3. Interpretación de memoria das obras do repertorio de 
acordo cos criterios do estilo correspondente. O dominio e 
a comprensión que o alumnado posúe das obras, así como 
a capacidade de concentración sobre o resultado sonoro 
das mesmas. 

4. Desenvolver a técnica de interpretación polifónica de 
dúas ou tres voces. 

4.Capacidade para abordar individualmente o estudo das 
obras de repertorio. A autonomía do alumno e a súa 
competencia para emprender o estudo individualizado e a 
resolución dos problemas. 

5. Adquirir os coñecementos musicais para solucionar os 
diversos problemas de execución (dixitación, 
pedalización, dinámica, fraseo, etc.). 

5.Autonomía progresivamente maior na resolución de 
problemas técnicos e interpretativos. O desenvolvemento 
que o alumnado alcanzou en canto aos hábitos de estudo e 
a capacidade autocrítica. 

6. Exercer a técnica e as posibilidades sonoras e 
expresivas do instrumento. 

6.Dominio na execución de estudos e obras sen desligar os 
aspectos técnicos dos musicais. A capacidade de relacionar 
os coñecementos técnicos e teóricos necesarios. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer e interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

1. Interpretar as obras das distintas épocas e estilos. O 
coñecemento que o alumnado posúe do repertorio e 
das súas obras máis representativas. Grao de 
sensibilidade e imaxinación. 

Os mínimos esixibles para a superación do 
2º curso das Ensinanzas Profesionais na 
situación sanitaria actual serán: 

- Interpretación adecuada de 3 obras 
propostas polo profesor 

- Realización da técnica proposta para 
o curso ou interpretación dun estudo 
marcado polo docente 

2. Desenvolver a lectura a primeira vista. 
2.Solvencia na lectura a primeira vista. A competencia 
progresiva que adquira o alumno na lectura a primeira 
vista. 

3. Exercer o desenvolvemento da memoria. 

3. Interpretación de memoria das obras do repertorio 
de acordo cos criterios do estilo correspondente. O 
dominio e a comprensión que o alumnado posúe das 
obras, así como a capacidade de concentración sobre o 
resultado sonoro das mesmas. 

4. Desenvolver a técnica de interpretación polifónica de 
dúas ou tres voces. 

4.Capacidade para abordar individualmente o estudo 
das obras de repertorio. A autonomía do alumno e a 
súa competencia para emprender o estudo 
individualizado e a resolución dos problemas. 

5. Adquirir os coñecementos musicais para solucionar os 
diversos problemas de execución (dixitación, pedalización, 
dinámica, fraseo, etc.). 

5.Autonomía progresivamente maior na resolución de 
problemas técnicos e interpretativos. O 
desenvolvemento que o alumnado alcanzou en canto 
aos hábitos de estudo e a capacidade autocrítica. 

6. Exercer a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento. 

6.Dominio na execución de estudos e obras sen desligar 
os aspectos técnicos dos musicais. A capacidade de 
relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer e interpretar un repertorio que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos 
de dificultade adecuada ao curso. 

1. Interpretar as obras das distintas épocas e estilos. O 
coñecemento que o alumnado posúe do repertorio e das súas 
obras máis representativas. Grao de sensibilidade e 
imaxinación. 

Os mínimos esixibles para a superación do 3º 
curso das Ensinanzas Profesionais na situación 
sanitaria actual serán: 

- Interpretación adecuada de 3 obras 
propostas polo profesor 

Realización da técnica proposta para o curso ou 
interpretación dun estudo marcado polo 
docente 

2. Desenvolver a lectura a primeira vista. 
2.Solvencia na lectura a primeira vista. A competencia 
progresiva que adquira o alumno na lectura a primeira vista. 

3. Exercer o desenvolvemento da memoria. 

3. Interpretación de memoria das obras do repertorio de 
acordo cos criterios do estilo correspondente. O dominio e a 
comprensión que o alumnado posúe das obras, así como a 
capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas. 

4. Desenvolver a técnica de interpretación polifónica 
de dúas ou tres voces. 

4.Capacidade para abordar individualmente o estudo das 
obras de repertorio. A autonomía do alumno e a súa 
competencia para emprender o estudo individualizado e a 
resolución dos problemas. 

5. Adquirir os coñecementos musicais para 
solucionar os diversos problemas de execución 
(dixitación, pedalización, dinámica, fraseo, etc.). 

5.Autonomía progresivamente maior na resolución de 
problemas técnicos e interpretativos. O desenvolvemento que 
o alumnado alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a 
capacidade autocrítica. 

6. Exercer a técnica e as posibilidades sonoras e 
expresivas do instrumento. 

6.Dominio na execución de estudos e obras sen desligar os 
aspectos técnicos dos musicais. A capacidade de relacionar os 
coñecementos técnicos e teóricos necesarios. 

7. Desenvolver a capacidade de autoavaliación e 
criterios propios no proceso de estudo. 

7.Abordar a interpretación dentro das marxes de flexibilidade 
que permita o texto musical. Concepto persoal estilístico e a 
liberdade de interpretación dentro do respecto ao texto. 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer e interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas de diferentes épocas e estilos de 
dificultade adecuada ao curso. 

1. Interpretar as obras das distintas épocas e estilos. O 
coñecemento que o alumnado posúe do repertorio e 
das súas obras máis representativas. Grao de 
sensibilidade e imaxinación. 

Os mínimos esixibles para a superación do 4º 
curso das Ensinanzas Profesionais na situación 
sanitaria actual serán: 

- Interpretación adecuada de 3 obras 
propostas polo profesor 

Realización da técnica proposta para o curso ou 
interpretación dun estudo marcado polo 
docente 

2. Desenvolver a lectura a primeira vista. 
2.Solvencia na lectura a primeira vista. A competencia 
progresiva que adquira o alumno na lectura a primeira 
vista. 

3. Exercer o desenvolvemento da memoria. 

3. Interpretación de memoria das obras do repertorio 
de acordo cos criterios do estilo correspondente. O 
dominio e a comprensión que o alumnado posúe das 
obras, así como a capacidade de concentración sobre o 
resultado sonoro das mesmas. 

4. Desenvolver a técnica de interpretación polifónica de 
dúas ou tres voces. 

4.Capacidade para abordar individualmente o estudo 
das obras de repertorio. A autonomía do alumno e a 
súa competencia para emprender o estudo 
individualizado e a resolución dos problemas. 

5. Adquirir os coñecementos musicais para solucionar os 
diversos problemas de execución (dixitación, pedalización, 
dinámica, fraseo, etc.). 

5.Autonomía progresivamente maior na resolución de 
problemas técnicos e interpretativos. O 
desenvolvemento que o alumnado alcanzou en canto 
aos hábitos de estudo e a capacidade autocrítica. 

6. Exercer a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento. 

6.Dominio na execución de estudos e obras sen desligar 
os aspectos técnicos dos musicais. A capacidade de 
relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 
necesarios. 

7. Desenvolver a capacidade de autoavaliación e criterios 
propios no proceso de estudo. 

7.Abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Concepto 
persoal estilístico e a liberdade de interpretación 
dentro do respecto ao texto. 
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V. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer e interpretar un repertorio que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos 
de dificultade adecuada ao curso. 

1. Interpretar as obras das distintas épocas e estilos. O 
coñecemento que o alumnado posúe do repertorio e das 
súas obras máis representativas. Grao de sensibilidade e 
imaxinación. 

Os mínimos esixibles para a superación do 5º 
curso das Ensinanzas Profesionais na situación 
sanitaria actual serán: 

- Interpretación adecuada de 3 obras 
propostas polo profesor 

Realización da técnica proposta para o curso ou 
interpretación dun estudo marcado polo 
docente 

2. Desenvolver a lectura a primeira vista. 
2.Solvencia na lectura a primeira vista. A competencia 
progresiva que adquira o alumno na lectura a primeira vista. 

3. Exercer o desenvolvemento da memoria. 

3. Interpretación de memoria das obras do repertorio de 
acordo cos criterios do estilo correspondente. O dominio e a 
comprensión que o alumnado posúe das obras, así como a 
capacidade de concentración sobre o resultado sonoro das 
mesmas. 

4. Desenvolver a técnica de interpretación polifónica 
de dúas ou tres voces. 

4.Capacidade para abordar individualmente o estudo das 
obras de repertorio. A autonomía do alumno e a súa 
competencia para emprender o estudo individualizado e a 
resolución dos problemas. 

5. Adquirir os coñecementos musicais para solucionar 
os diversos problemas de execución (dixitación, 
pedalización, dinámica, fraseo, etc.). 

5.Autonomía progresivamente maior na resolución de 
problemas técnicos e interpretativos. O desenvolvemento 
que o alumnado alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a 
capacidade autocrítica. 

6. Exercer a técnica e as posibilidades sonoras e 
expresivas do instrumento. 

6.Dominio na execución de estudos e obras sen desligar os 
aspectos técnicos dos musicais. A capacidade de relacionar 
os coñecementos técnicos e teóricos necesarios. 

7. Desenvolver a capacidade de autoavaliación e 
criterios propios no proceso de estudo. 

7.Abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. Concepto persoal 
estilístico e a liberdade de interpretación dentro do respecto 
ao texto. 
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VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecer e interpretar un repertorio que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e 
estilos de dificultade adecuada ao curso. 

1. Interpretar as obras das distintas épocas e estilos. O 
coñecemento que o alumnado posúe do repertorio e das súas 
obras máis representativas. Grao de sensibilidade e imaxinación. 

Os mínimos esixibles para a superación do 6º 
curso das Ensinanzas Profesionais na 
situación sanitaria actual serán: 

- Interpretación adecuada de 3 obras 
propostas polo profesor 

- Interpretación dun estudo marcado 
polo docente 

2. Desenvolver a lectura a primeira vista. 
2.Solvencia na lectura a primeira vista. A competencia progresiva 
que adquira o alumno na lectura a primeira vista. 

3. Exercer o desenvolvemento da memoria. 

3. Interpretación de memoria das obras do repertorio de acordo 
cos criterios do estilo correspondente. O dominio e a comprensión 
que o alumnado posúe das obras, así como a capacidade de 
concentración sobre o resultado sonoro das mesmas. 

4. Desenvolver a técnica de interpretación 
polifónica de dúas ou tres voces. 

4.Capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de 
repertorio. A autonomía do alumno e a súa competencia para 
emprender o estudo individualizado e a resolución dos problemas. 

5. Adquirir os coñecementos musicais para 
solucionar os diversos problemas de execución 
(dixitación, pedalización, dinámica, fraseo, etc.). 

5.Autonomía progresivamente maior na resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. O desenvolvemento que o alumnado 
alcanzou en canto aos hábitos de estudo e a capacidade 
autocrítica. 

6. Exercer a técnica e as posibilidades sonoras e 
expresivas do instrumento. 

6.Dominio na execución de estudos e obras sen desligar os 
aspectos técnicos dos musicais. A capacidade de relacionar os 
coñecementos técnicos e teóricos necesarios. 

7. Desenvolver a capacidade de autoavaliación e 
criterios propios no proceso de estudo. 

7.Abordar a interpretación dentro das marxes de flexibilidade que 
permita o texto musical. Concepto persoal estilístico e a liberdade 
de interpretación dentro do respecto ao texto. 

8.  Realizar un recital solista ao acabar o curso. 
8. Presentar en público un programa adecuado ao seu nivel, 
demostrando capacidade e calidade artística. Autocontrol e grao 
de madurez da súa personalidade artística 

9.  Demostrar tódalas calidades para a obtención 

do título profesional de música. 

9.Sensibilidade auditiva no uso das posibilidades sonoras do piano. 

O coñecemento das características e do funcionamento mecánico 

do instrumento e a utilización das súas posibilidades. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Seguimento semanal do traballo levado a cabo polo 
alumno para a consecución dos mínimos esixibles aprobados polo 
departamento; no caso de ter superados estes mínimos traballarase 
sobre o material proposto para a terceira avaliación. Os datos aportados 
serán recollidos no libro de profesor. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Lectura de repertorio marcado polo profesor para a terceira avaliación, 
repaso e mellora de repertorio non superado de avaliacións anteriores. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: clases online por 
plataformas diversas. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: trabállase a través 
de videos nos que o alumno amosa a mellora nas actividades 
propostas. 
 
 

Materiais e recursos 

 
Partituras do repertorio a traballar nas semanas de confinamento ou do 
repertorio pendente das avaliacións anteriores. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 3º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE TECLA/PERCUSIÓN 
  MATERIA:  PIANO  COMPLEMENTARIO 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos Específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles. 

 

  

I. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Comezar no estudo do piano, como valioso 
e útil elemento na súa formación global 
como músico. 

1. Demostrar na práctica do piano unha 
capacidade de aprendizaxe 
progresivamente maior. 

O alumno deberá tocar catro pezas, dúas 
corresponderán á primeira avaliación e dúas 
á segunda. Tamén será obrigatoria a 
realización do exercicio acorde-arpexio 
proposto polo departamento. 

2. Desenvolver as capacidades de expresión e 
percepción a través dun novo medio, 
axustándose ao nivel do alumnado. 

2. Interpretar satisfactoriamente as obras e 
exercicios propostos polo profesorado 

 

II. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Ampliar e afianzar os coñecementos obtidos nesta 
materia durante o primeiro curso. 

1. Demostrar na práctica do piano a capacidade de 
aprendizaxe progresivo individual. 

-Realización de catro baixos cifrados (dous 
na primeira avaliación e dous na segunda). 
-Realización de dous acompañamentos para 
melodías propostas polo profesor. 
-Interpretación de dúas pezas dun nivel 
adecuado ao curso. 
-Realización do exercicio acorde-arpexio 
proposto polo profesorado. 

2. Desenvolver as capacidades de expresión e 
percepción a través dun novo medio, axustándose ao 
nivel do alumnado. 

2. Interpretar satisfactoriamente as obras e 
exercicios propostos polo profesorado 

3. Adquirir progresivamente un grao de destreza na 
execución que permita desenvolverse coa maior 
soltura posible no teclado. 
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III. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Ampliar e afianzar os coñecementos obtidos nesta 
materia durante os cursos anteriores. 

1. Demostrar na práctica do piano a capacidade de 
aprendizaxe progresivo individual. 

-Realización de catro baixos cifrados (dous 
na primeira avaliación e dous na segunda). 
-Realización de dous acompañamentos para 
melodías propostas polo profesor. 
-Interpretación de dúas pezas dun nivel 
adecuado ao curso. 
-Realización do exercicio acorde-arpexio 
proposto polo profesorado. 

2. Adquirir progresivamente un grao de destreza na 
execución que permita desenvolverse coa maior 
soltura posible no teclado. 

2. Interpretar satisfactoriamente as obras e 
exercicios propostos polo profesorado. 

3. Coñecer e realizar diferentes tipos de 
acompañamento sinxelos, adaptándoos a unha 
estrutura harmónica. 

3. Realizar acompañamentos diversos sobre 
melodías propostas polo profesorado ou creadas 
polo mesmo alumnado. 

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Ampliar e afianzar os coñecementos obtidos nesta 
materia durante os cursos anteriores. 

1. Demostrar na práctica do piano a capacidade de 
aprendizaxe progresivo individual. 

-Realización de catro baixos cifrados (dous 
na primeira avaliación e dous na segunda). 
-Realización de dous acompañamentos para 
melodías propostas polo profesor. 
-Interpretación de dúas pezas dun nivel 
adecuado ao curso. 
-Realización do exercicio acorde-arpexio 
proposto polo profesorado. 

2. Desenvolver as capacidades de expresión e 
percepción a través dun novo medio, axustándose ao 
nivel do alumnado. 

2. Interpretar satisfactoriamente as obras e 
exercicios propostos polo profesorado. 

3. Coñecer e realizar diferentes tipos de 
acompañamento sinxelos, adaptándoos a unha 
estrutura harmónica. 

3. Realizar acompañamentos diversos sobre 
melodías propostas polo profesorado ou creadas 
polo mesmo alumnado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: o caderno do profesor, e o material entregado polo 
alumno, de xeito presencial na primeira e segunda avaliación ou de xeito 
telemático na terceira. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
 

- Actividades de RECUPERACIÓN para o alumnado con partes da 
materia pendentes, consistentes na elaboración do traballo 
correspondente aos dous primeiros trimestres (ou á parte que 
proceda) 

- Actividades de REFORZO para a totalidade do alumnado, 
consistentes no repaso do material traballado nos dous 
primeiros trimestres. 

- Actividades de AMPLIACIÓN para o alumnado poda afrontalo, 
consistentes no traballo de novas partituras, novos baixos 
cifrados ou novos acompañamentos. 

 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Clases online vía 
Skype ou plataformas similares, ou no envío de vídeos co 
material traballado por correo electrónico ou similar. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Apoio telefónico 
 
 
 

Materiais e recursos 

 
-Material escrito proporcionado ao longo dos dous primeiros 
trimestres. 
-Novas partituras ou material escrito. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE TECLA/PERCUSIÓN 
  MATERIA:  PERCUSIÓN 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. APRENDER OS DIFERENTES TIPOS DE AGARRES DAS 
BAQUETAS, INTRODUCINDO AS TECNICAS DE AGARRE DE 
CATRO BAQUETAS DE SVTENS E GARI BURTON, ASI 
COMO APRENDER A COLOCACION DO CORPO FRENTE 
AO INSTRUMENTO APRENDENDO A UTILIZAR DEDOS, 
MUÑECAS E BRAZO NAS DISTINTAS FORMAS DE 
PERCUTIR 

1. EMPREGAR CON CORRECCIÓN OS AGARRES DOS 
DIFERENTES TIPOS DE BAQUETAS  E REALIZAR OS 
MOVEMENTOS DE GOLPEO DOS INSTRUMENTOS 
DEFORMA AXEITADA PARA OBTER UN SON DE 
CALIDADE. 

 
1. INTERPRETAR AS OBRAS CON AGARRES 

  E MOVEMENTOS A HORA DE PERCUTIR 
DE FORMA CORRECTA. 

2. MONTAR ESTE REPERTORIO CON HÁBITOS 
CORRECTOS DE PLANIFICACIÓN, A HORA DE 
ESTUDAR. 

3. TOCAR DICHO REPERTORIO CON UNA 
POSICIÓN ANTE OS INSTRUMENTOS DE 
FORMA RELAXADA E CORRECTA.  

4. INTERPRETAR OREPERTORIO, 
DEMOSTRANDOUNHA CAPACIDADE DE 
MEMORIZACIÓNCORRECTA. 

5. INTERPRETARMOSTRANDO UNHA ACTITUDE 
POSITIVA E RECEPTIVA ANTE O PROFESOR.                       

2.DESENVOLVER HÁBITOS CORRECTOS E EFICACES DE 
ESTUDO, QUE PERMITAN INTERPRETAR CON CORRECIÓN 
O REPERTORIO, QUE O ALUMNO/A PODAN TOCAR, 
SEGUN OS INSTRUMENTOS QUE TEÑAN NA SUA CASA. 

2. DEMOSTRAR DIA A DIA O PROGRESO DA 
CAPACIDADE DE PLANIFICACIÓN E TRABALLO 
AUTONOMO NA CASA A TRAVES DA PREPARACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DO REPERTORIO E EXERCICIO 
PROGRAMADOS PARA O CURSO, TENDO EN CONTA O 
MATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 

3.DESARROLLAR UNHA AXEITADA POSICIÓN ANTE O 
INSTRUMENTO DE FORMA RELAXADA E CORRECTA. 
4.DESARROLLAR A CAPACIDAD DE MEMORIZARDE 
FORMA CORRECTA AS PEZAS DO REPERTORIO DO 
PROGRAMA. 
5. DESARROLLAR UNHA ACTITUDE POSITIVA E 
RECEPTIVA A O PROFESORNTE. 

3.DEMOSTRAR  UNHA AXEITADA POSICIÓN NO 
INSTRUMENTO E REALIZAR OS MOVEMENTOS 
NECESARIOS DE FORMA RELAXADA. 
4.DEMOSTRAR A CAPACIDADE DE MEMORIZACIÓN 
CORRECTA DAS PEZAS DO REPERTORIO 
PROGRAMADO, SEMPRE TENDO EN CONTA 
OMATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 
5. MOSTRAR UNHA ACTITUDE POSITIVA A RECEPTIVA 
ANTE O PROFESOR. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1.APRENDER OS DIFERENTES TIPOS DE AGARRES DAS 
BAQUETAS, INTRODUCINDO AS TECNICAS DE AGARRE 
DE CATRO BAQUETAS DE SVTENS E GARI BURTON, ASI 
COMO APRENDER A COLOCACION DO CORPO FRENTE 
AO INSTRUMENTO APRENDENDO A UTILIZAR DEDOS, 
MUÑECAS E BRAZO NAS DISTINTAS FORMAS DE 
PERCUTIR 

1.EMPREGAR CON CORRECCIÓN OS AGARRES DOS 
DIFERENTES TIPOS DE BAQUETAS  E REALIZAR OS 
MOVEMENTOS DE GOLPEO DOS INSTRUMENTOS 
DEFORMA AXEITADA PARA OBTER UN SON DE 
CALIDADE. 

1. INTERPRETAR AS OBRAS CON AGARRES E 
MOVEMENTOS A HORA DE PERCUTIR DE 
FORMA CORRECTA. 

2. MONTAR ESTE REPERTORIO CON 
HÁBITOS CORRECTOS DE 
PLANIFICACIÓN, A HORA DE ESTUDAR. 

3. TOCAR DICHO REPERTORIO CON UNA 
POSICIÓN ANTE OS INSTRUMENTOS DE 
FORMA RELAXADA E CORRECTA. 

4. INTERPRETAR OREPERTORIO, 
DEMOSTRANDOUNHA CAPACIDADE DE 
MEMORIZACIÓNCORRECTA. 

5. INTERPRETARMOSTRANDO UNHA 
ACTITUDE POSITIVA E RECEPTIVA ANTE 
O PROFESOR. 

2.DESENVOLVER HÁBITOS CORRECTOS E EFICACES DE 
ESTUDO, QUE PERMITAN INTERPRETAR CON 
CORRECIÓN O REPERTORIO, QUE O ALUMNO/A PODAN 
TOCAR, SEGUN OS INSTRUMENTOS QUE TEÑAN NA 
SUA CASA. 

2. DEMOSTRAR DIA A DIA O PROGRESO DA 
CAPACIDADE DE PLANIFICACIÓN E TRABALLO 
AUTONOMO NA CASA A TRAVES DA PREPARACIÓN 
E INTERPRETACIÓN DO REPERTORIO E EXERCICIO 
PROGRAMADOS PARA O CURSO, TENDO EN CONTA 
O MATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 

3.DESARROLLAR UNHA AXEITADA POSICIÓN ANTE O 
INSTRUMENTO DE FORMA RELAXADA E CORRECTA. 
4.DESARROLLAR A CAPACIDAD DE MEMORIZARDE 
FORMA CORRECTA AS PEZAS DO REPERTORIO DO 
PROGRAMA. 
5. DESARROLLAR UNHA ACTITUDE POSITIVA E 
RECEPTIVA A O PROFESORNTE. 

3.DEMOSTRAR  UNHA AXEITADA POSICIÓN NO 
INSTRUMENTO E REALIZAR OS MOVEMENTOS 
NECESARIOS DE FORMA RELAXADA. 
4.DEMOSTRAR A CAPACIDADE DE MEMORIZACIÓN 
CORRECTA DAS PEZAS DO REPERTORIO 
PROGRAMADO, SEMPRE TENDO EN CONTA 
OMATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 
5. MOSTRAR UNHA ACTITUDE POSITIVA A 
RECEPTIVA ANTE O PROFESOR. 
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III. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1.APRENDER OS DIFERENTES TIPOS DE AGARRES DAS 
BAQUETAS, INTRODUCINDO AS TECNICAS DE AGARRE 
DE CATRO BAQUETAS DE SVTENS E GARI BURTON, ASI 
COMO APRENDER A COLOCACION DO CORPO FRENTE 
AO INSTRUMENTO APRENDENDO A UTILIZAR DEDOS, 
MUÑECAS E BRAZO NAS DISTINTAS FORMAS DE 
PERCUTIR 

1.EMPREGAR CON CORRECCIÓN OS AGARRES DOS 
DIFERENTES TIPOS DE BAQUETAS  E REALIZAR OS 
MOVEMENTOS DE GOLPEO DOS INSTRUMENTOS 
DEFORMA AXEITADA PARA OBTER UN SON DE 
CALIDADE. 

 
1.   INTERPRETAR AS OBRAS CON AGARRES E 

MOVEMENTOS A HORA DE PERCUTIR DE 
FORMA CORRECTA. 

2. MONTAR ESTE REPERTORIO CON 
HÁBITOS CORRECTOS DE 
PLANIFICACIÓN, A HORA DE ESTUDAR. 

3. TOCAR DICHO REPERTORIO CON UNA 
POSICIÓN ANTE OS INSTRUMENTOS DE 
FORMA RELAXADA E CORRECTA.  

4. INTERPRETAR OREPERTORIO, 
DEMOSTRANDOUNHA CAPACIDADE DE 
MEMORIZACIÓNCORRECTA. 

5. INTERPRETARMOSTRANDO UNHA 
ACTITUDE POSITIVA E RECEPTIVA ANTE 
O PROFESOR.                       

2.DESENVOLVER HÁBITOS CORRECTOS E EFICACES DE 
ESTUDO, QUE PERMITAN INTERPRETAR CON 
CORRECIÓN O REPERTORIO, QUE O ALUMNO/A PODAN 
TOCAR, SEGUN OS INSTRUMENTOS QUE TEÑAN NA 
SUA CASA. 

2. DEMOSTRAR DIA A DIA O PROGRESO DA 
CAPACIDADE DE PLANIFICACIÓN E TRABALLO 
AUTONOMO NA CASA A TRAVES DA PREPARACIÓN 
E INTERPRETACIÓN DO REPERTORIO E EXERCICIO 
PROGRAMADOS PARA O CURSO, TENDO EN CONTA 
O MATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 

3.DESARROLLAR UNHA AXEITADA POSICIÓN ANTE O 
INSTRUMENTO DE FORMA RELAXADA E CORRECTA. 
4.DESARROLLAR A CAPACIDAD DE MEMORIZARDE 
FORMA CORRECTA AS PEZAS DO REPERTORIO DO 
PROGRAMA. 
5. DESARROLLAR UNHA ACTITUDE POSITIVA E 
RECEPTIVA A O PROFESORNTE. 

3.DEMOSTRAR  UNHA AXEITADA POSICIÓN NO 
INSTRUMENTO E REALIZAR OS MOVEMENTOS 
NECESARIOS DE FORMA RELAXADA. 
4.DEMOSTRAR A CAPACIDADE DE MEMORIZACIÓN 
CORRECTA DAS PEZAS DO REPERTORIO 
PROGRAMADO, SEMPRE TENDO EN CONTA 
OMATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 
5. MOSTRAR UNHA ACTITUDE POSITIVA A 
RECEPTIVA ANTE O PROFESOR. 
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IV. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1.APRENDER OS DIFERENTES TIPOS DE AGARRES DAS 
BAQUETAS, INTRODUCINDO AS TECNICAS DE AGARRE DE 
CATRO BAQUETAS DE SVTENS E GARI BURTON, ASI 
COMO APRENDER A COLOCACION DO CORPO FRENTE 
AO INSTRUMENTO APRENDENDO A UTILIZAR DEDOS, 
MUÑECAS E BRAZO NAS DISTINTAS FORMAS DE 
PERCUTIR 

1.EMPREGAR CON CORRECCIÓN OS AGARRES DOS 
DIFERENTES TIPOS DE BAQUETAS  E REALIZAR OS 
MOVEMENTOS DE GOLPEO DOS INSTRUMENTOS 
DEFORMA AXEITADA PARA OBTER UN SON DE 
CALIDADE. 

 
1. INTERPRETAR AS OBRAS CON AGARRES E 

MOVEMENTOS A HORA DE PERCUTIR DE 
FORMA CORRECTA. 

2. MONTAR ESTE REPERTORIO CON HÁBITOS 
CORRECTOS DE PLANIFICACIÓN, A HORA 
DE ESTUDAR. 

3. TOCAR DICHO REPERTORIO CON UNA 
POSICIÓN ANTE OS INSTRUMENTOS DE 
FORMA RELAXADA E CORRECTA.  

4. INTERPRETAR OREPERTORIO, 
DEMOSTRANDOUNHA CAPACIDADE DE 
MEMORIZACIÓNCORRECTA. 

5. INTERPRETARMOSTRANDO UNHA 
ACTITUDE POSITIVA E RECEPTIVA ANTE O 
PROFESOR.                       

2.DESENVOLVER HÁBITOS CORRECTOS E EFICACES DE 
ESTUDO, QUE PERMITAN INTERPRETAR CON CORRECIÓN 
O REPERTORIO, QUE O ALUMNO/A PODAN TOCAR, 
SEGUN OS INSTRUMENTOS QUE TEÑAN NA SUA CASA. 

2. DEMOSTRAR DIA A DIA O PROGRESO DA 
CAPACIDADE DE PLANIFICACIÓN E TRABALLO 
AUTONOMO NA CASA A TRAVES DA PREPARACIÓN 
E INTERPRETACIÓN DO REPERTORIO E EXERCICIO 
PROGRAMADOS PARA O CURSO, TENDO EN CONTA 
O MATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 

3.DESARROLLAR UNHA AXEITADA POSICIÓN ANTE O 
INSTRUMENTO DE FORMA RELAXADA E CORRECTA. 
4.DESARROLLAR A CAPACIDAD DE MEMORIZARDE 
FORMA CORRECTA AS PEZAS DO REPERTORIO DO 
PROGRAMA. 
5. DESARROLLAR UNHA ACTITUDE POSITIVA E 
RECEPTIVA A O PROFESORNTE. 

3.DEMOSTRAR  UNHA AXEITADA POSICIÓN NO 
INSTRUMENTO E REALIZAR OS MOVEMENTOS 
NECESARIOS DE FORMA RELAXADA. 
4.DEMOSTRAR A CAPACIDADE DE MEMORIZACIÓN 
CORRECTA DAS PEZAS DO REPERTORIO 
PROGRAMADO, SEMPRE TENDO EN CONTA 
OMATERIAL QUE O ALUMNO TEÑA NA SUA CASA. 
5. MOSTRAR UNHA ACTITUDE POSITIVA A 
RECEPTIVA ANTE O PROFESOR. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: 
1. LIBRO DO PROFESOR 
2. CONTROLES E AUDICIONES DA  PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN. 
ACTIVIDADES DO CONFINAMENTO 
PRIMEIRAS SEMANAS, SEGUEMENTODE FORMA TELEFONICA, E DESPOIS 
MEDIANTE SKIPE (VIDEOCONFERENCIA). 

 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
PRIMEIRAS SEMANAS, SEGUEMENTO DE FORMA TELEFONICA, DESPOIS 
MEDIANTE SKYPE (VIDEOCONFERENCIA). 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas. (NO CASO DA PERCUSIÓN 
HABRÁ QUE TER EN CONTA QUE OS ALUMNOS CARECEN DE TODOS OS 
INSTRUMENTOS NA SUA CASA . 
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: CLASES 
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA  SKIPE. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: SEGUIMENTO DE 
FORMA TELEFONICA. 
 

 

Materiais e recursos 

 
LIBRO DE CAIXA INTERMEDIATE DE PETERS. 
LIBRO DETIMBAIS INTERMEDIATE DE PETERS. 
OBRAS E ESTUDOS DE XILOFONO MARIMBA VIBRAFONO E PERCUSIÓN 
COMBINADA QUE SE UTILIZARÁN EN FUNCIÓN DOS INSTRUMENTOS 
QUE OS ALUMNOS TEÑAN NA SUA CASA. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE TECLA/PERCUSIÓN 
  MATERIA:  ITINERARIO  DE  PERCUSIÓN 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 



 

 
 

 192 

ÍNDICE 
 

1. Obxectivos Específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles. 
I. Sexto de Grao Profesional 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 193 

1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

 

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. APRENDER A INTERPRETAR UN REPERTORIO DE 
PERCUSIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES 
EPOCAS FORMAS Y CORRIENTES DE INTERPRETACIÓN. 

1. DEMOSTRAR A CAPACIDADE DE INTERPRETAR 
UN REPERTORIO QUE TEÑA EN CONTA AS 
DIFERENTES FORMAS DE INTERPRETACIÓN SEGÚN 
AS DISTINTAS CORRENTES INTERPRETATIVAS. 

1. INTERPRETAR UN REPERTORIO ONDE 
SE TEÑA EN CONTA AS DISTINTAS 
CORRENTES E FORMAS DE 
INTERPRETACIÓN, TENDO EN CONTA A 
SITUACIÓN DE COFINAMENTO DOS 
ALUMNOS OS CUALES NON TEÑEN 
TODOS OS INSTRUMENTOS NA SUA 
CASA. 
2. INTERPRETAR O REPERTORIO 
ADQUIRINDO HÁBITOS CORRECTOS DE 
ESTUDO CON UNHA CAPACIDADE DE 
MEMORIZACIÓN CORRECTA. 
3. ADOPTAR UNHA POSICIÓN 
ADECUADA, E UNHA CORRECTA 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS. 

2.  DESENVOLVER HÁBITOS CORRECTOS E EFICACES 
DE ESTUDOS APLICADAS AS DIFERENTES FORMAS DE 
INTERPRETACIÓN 

  2. DEMOSTRAR A CAPACIDADE DE 
MEMORIZACIÓN CORRECTA, MEDIANTE HÁBITOS 
CORRECTOS DE ESTUDIO.  

3. APRENDER A TOCAR CON UNHA POSICIÓN 
ADECUADA, E UNHA CORRECTA UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS TÉCNICOS. 

3. ADOPTAR UNHA POSICIÓN ADECUADA, E UNHA 
CORRECTA UTILIZACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  
1. LIBRO DO PROFESOR. 

2. CONTROLES DA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
PRIMEIRAS SEMANAS, SEGUEMENTO DE FORMA TELEFONICA, DESPOIS 
MEDIANTE SKYPE (VIDEOCONFERENCIA). 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: AS TÉCNICAS DE 
ENSINANZA, SERÁN INDIVIDUAS E ACTIVAS, GUIADAS E 
MOTIVADAS   POLO PROFESOR, TENDO EN CONTA A SITUACIÓN 
DE CONFINAMENTO DO ALUMNADO O CAL CARECE DE 
INSTRUMENTOS NA SUA CASA. POLO QUE AS CLASES 
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA SE REDUCIRAN A TRABALLAR 
ASPECTOS MUSICAIS E INTERPRETATIVOS CO ALUMNO, TENDO 
EN CONTA A SITUACIÓN ANTES MENCIONADA, E A PROPIA 
SITUACIÓN DE CONFINAMENTO. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: NON HOUBO 
CASOS. 
 
 
 

Materiais e recursos 

 
PARTITURAS DAS DISTINTAS OBRAS DONDE SE PODA TRABALLAR AS 
DISTINTAS CORRENTES INTERPRETATIVAS, CON ESCASOS 
INSTRUMENTOS. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 
DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA 

  MATERIA:  CLARINETE 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  
 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliacions 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Perfeccionar a técnica respiratoria, 
posición corporal, embocadura, emisión e 
afinación. 

a. Utilizar o esforzo muscular e a respiración 
adecuados as exixencias da execución 
musical. (Obxectivo 1) 

Como mínimo, o alumno deberá superar durante o 

curso os seguintes requisitos nos que deberá amosar 

a superación dos obxectivos marcados para este 

curso: 

 Dominar o registro Mi2 - Mi5. 

 Escala Cromática Mi2 - Mi5, ligada y picada,  

 = 50 en  

 5 Escalas, maiores e menores, ata 3 alteracións 

ligadas e picadas,   = 50 en  . Inclúe Terceiras, 

Arpexio, progresións de tres e catro notas, 7ª 
Dominante e 7ª disminuida. 

 Tocar 5 estudios dos diferentes libros do curso. 

 Tocar 1 obras ao longo do curso. 

 Realizará, polo menos, unha audición pública e 
unha audición técnica non pública, de non 
realizarse as audicións deberán aportalas de 
maneira telemática (video). 

2. Dominar escalas maiores e menores, ata 3 
alteracións. 

b. Mostrar a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e individual. Dedicación, Esforzo, 
Interese.  (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

3. Practicar a escala cromática dende o Mi2 
ata o Mi5 en diferentes articulacións. 

c. Demostrala a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. (Obxectivo 1,2,3,4,5) 

4. Interpretar utilizando a medida, afinación, 
fraseo e articulación correctos. 

d. Demostrar o dominio na execución de 
estudios e obras sen desligar os aspectos 
técnicos dos musicais. (Obxectivo 4) 

5. Adquirir unha técnica de estudio rentable. 
e. Mostrar unha autonomía progresivamente 

maior na resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. (Obxectivos 1,2,3,4,5) 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliacions 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Perfeccionar a técnica respiratoria, 
posición corporal, embocadura, emisión e 
afinación. 

a. Utilizar o esforzo muscular e a respiración 
adecuados as exixencias da execución 
musical. (Obxectivo 1) 

Como mínimo, o alumno deberá superar durante o 

curso os seguintes requisitos nos que deberá 

amosar a superación dos obxectivos marcados para 

este curso: 

 Dominar o registro Mi2 - Fa5. 

 Escala Cromática Mi2 - Fa5, ligada y picada,  

 = 60 en  

 5 Escalas, maiores e menores, ata 3 alteracións 

ligadas e picadas,  = 60 en  . Inclúe Terceiras, 

Arpexio, progresións de tres e catro notas, 7ª 
Dominante e 7ª disminuida. 

 Tocar 5 estudios dos diferentes libros do curso. 

 Tocar 1 obras ao longo do curso. 

 Realizará, polo menos, unha audición pública e 
unha audición técnica non pública, de non 
realizarse as audicións deberán aportalas de 
maneira telemática (video). 

2. Dominar escalas maiores e menores, ata 4 
alteracións 

b. Mostrar a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e individual. Dedicación, Esforzo, 
Interese.   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

3. Practicar a escala cromática dende o Mi2 
ata o Fa5 en diferentes articulacións. 

c. Demostrala a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. (Obxectivo 1,2,3,4,5) 

4. Interpretar utilizando a medida, afinación, 
fraseo e articulación correctos. 

d. Demostrar o dominio na execución de 
estudios e obras sen desligar os aspectos 
técnicos dos musicais. (Obxectivo 4) 

5. Adquirir unha técnica de estudio rentable. 
e. Mostrar unha autonomía progresivamente 

maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. (Obxectivos 1,2,3,4,5) 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliacions 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Perfeccionar a técnica respiratoria, 
posición corporal, embocadura, emisión e 
afinación. 

a. Utilizar o esforzo muscular e a respiración 
adecuados as exixencias da execución 
musical. (Obxectivo 1) 

Como mínimo, o alumno deberá superar durante o 

curso os seguintes requisitos nos que deberá 

amosar a superación dos obxectivos marcados para 

este curso: 

 Dominar o registro Mi2 - Sol5. 

 Escala Cromática Mi2 - Sol5, ligada y picada,  

 = 70 en  

 5 Escalas, maiores e menores, ata 3 alteracións 

ligadas e picadas,  = 70 en  . Inclúe Terceiras, 

Arpexio, progresións de tres e catro notas, 7ª 
Dominante e 7ª disminuida. 

 Tocar 5 estudios dos diferentes libros do curso. 

 Tocar 1 obras ao longo do curso. 

 Realizará, polo menos, unha audición pública e 
unha audición técnica non pública, de non 
realizarse as audicións deberán aportalas de 
maneira telemática (video). 

2. Dominar escalas maiores e menores, ata 4 
alteracións 

b. Mostrar a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e individual. Dedicación, Esforzo, 
Interese.   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

3. Practicar a escala cromática dende o Mi2 
ata o Sol5 en diferentes articulacións. 

c. Demostrala a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. (Obxectivo 1,2,3,4,5) 

4. Interpretar utilizando a medida, afinación, 
fraseo e articulación correctos. 

d. Demostrar o dominio na execución de 
estudios e obras sen desligar os aspectos 
técnicos dos musicais. (Obxectivo 4) 

5. Adquirir unha técnica de estudio rentable. 
e. Mostrar unha autonomía progresivamente 

maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. (Obxectivos 1,2,3,4,5) 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Perfeccionar a técnica respiratoria, 
posición corporal, embocadura, emisión e 
afinación. 

a. Utilizar o esforzo muscular e a respiración 
adecuados as exixencias da execución 
musical. (Obxectivo 1) 

Como mínimo, o alumno deberá superar durante o 

curso os seguintes requisitos nos que deberá 

amosar a superación dos obxectivos marcados para 

este curso: 

 Dominar o registro Mi2 - Sol5. 

 Escala Cromática Mi2 - Sol5, ligada y picada,  

 = 80 en  

 5 Escalas, maiores e menores, ata 3 alteracións 

ligadas e picadas,  = 80 en  . Inclúe Terceiras, 

Arpexio, progresións de tres e catro notas, 7ª 
Dominante e 7ª disminuida. 

 Tocar 5 estudios dos diferentes libros do curso. 

 Tocar 1 obras ao longo do curso. 

 Realizará, polo menos, unha audición pública e 
unha audición técnica non pública, de non 
realizarse as audicións deberán aportalas de 
maneira telemática (video). 

2. Dominar escalas maiores e menores, ata 5 
alteracións 

b. Mostrar a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e individual. Dedicación, Esforzo, 
Interese.   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

3. Practicar a escala cromática dende o Mi2 
ata o La5 en diferentes articulacións. 

c. Demostrala a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. (Obxectivo 1,2,3,4,5) 

4. Interpretar utilizando a medida, afinación, 
fraseo e articulación correctos. 

d. Demostrar o dominio na execución de 
estudios e obras sen desligar os aspectos 
técnicos dos musicais. (Obxectivo 4) 

5. Adquirir unha técnica de estudio rentable. 
e. Mostrar unha autonomía progresivamente 

maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. (Obxectivos 1,2,3,4,5) 
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V. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da 

materia neste curso 2019/2020 

1. Perfeccionar a técnica respiratoria, 
posición corporal, embocadura, emisión e 
afinación. 

a. Utilizar o esforzo muscular e a respiración 
adecuados as exixencias da execución 
musical. (Obxectivo 1) 

Como mínimo, o alumno deberá superar durante o 

curso os seguintes requisitos nos que deberá 

amosar a superación dos obxectivos marcados para 

este curso: 

 Dominar o registro Mi2 - La5. 

 Escala Cromática Mi2 - La5, ligada y picada,  

 = 90 en  

 5 Escalas, maiores e menores, ata 3 alteracións 

ligadas e picadas,  = 90 en  . Inclúe Terceiras, 

Arpexio, progresións de tres e catro notas, 7ª 
Dominante e 7ª disminuida. 

 Tocar 5 estudios dos diferentes libros do curso. 

 Tocar 1 obras ao longo do curso. 

 Realizará, polo menos, unha audición pública e 
unha audición técnica non pública, de non 
realizarse as audicións deberán aportalas de 
maneira telemática (video). 

2. Dominar escalas maiores e menores, todas 
as tonalidades. 

b. Mostrar a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e individual. Dedicación, Esforzo, 
Interese.   (Obxectivos 1,2,3,4,5) 

3. Practicar a escala cromática dende o Mi2 
ata o La5 en diferentes articulacións. 

c. Demostrala a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades sonoras 
do instrumento. (Obxectivo 1,2,3,4,5) 

4. Interpretar utilizando a medida, afinación, 
fraseo e articulación correctos. 

d. Demostrar o dominio na execución de 
estudios e obras sen desligar os aspectos 
técnicos dos musicais. (Obxectivo 4) 

5. Adquirir unha técnica de estudio rentable. 
e. Mostrar unha autonomía progresivamente 

maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. (Obxectivos 1,2,3,4,5) 
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VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentáis Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación da  

materia neste curso 2019/2020 

1. Perfeccionar a técnica respiratoria, 
posición corporal, embocadura, 
emisión e afinación. 

a. Utilizar o esforzo muscular e a 
respiración adecuados as exixencias da 
execución musical. (Obxectivo 1) 

Como mínimo, o alumno deberá superar durante o curso os 

seguintes requisitos nos que deberá amosar a superación dos 

obxectivos marcados para este curso: 

 Dominar o registro Mi2 - La5. 

 Escala Cromática Mi2 - La5, ligada y picada,  = 1 00 en  

 5 Escalas, maiores e menores, ata 3 alteracións ligadas e 

picadas,   = 100 en  . Inclúe Terceiras, Arpexio, progresións 

de tres e catro notas, 7ª Dominante e 7ª disminuida. 

 Tocar 5 estudios dos diferentes libros do curso. 

 Tocar 1 obras ao longo do curso. 

 Realizará unha audición técnica non pública, de non realizarse 
a audición deberá aportala de maneira telemática (video). 

 Os alumnos de 6º de Grao Profesional realizarán un concerto 

por vía telemática (video) antes da Avaliación Final, onde 

interpretaranse, como mínimo, dúas obras cunha duración 

mínima de 20 minutos de música efectiva, e unha duración 

máxima de 45 minutos. Para esta audición académica o mestre 

comunicaralle con antelación o programa que debe preparar. 

O concerto telemático realizarase a través dun vídeo que debe 

ser grábado nunha única toma, sen cortes. 

2. Dominar escalas maiores e menores, 
en todas as tonalidades. 

b. Mostrar a capacidade de aprendizaxe 
progresivo e individual. Dedicación, 
Esforzo, Interese.   (Obxectivos 
1,2,3,4,5) 

3. Practicar a escala cromática dende o 
Mi2 ata o Si5 en diferentes 
articulacións. 

c. Demostrala a sensibilidade auditiva na 
afinación e no uso das posibilidades 
sonoras do instrumento. (Obxectivo 
1,2,3,4,5) 

4. Interpretar utilizando a medida, 
afinación, fraseo e articulación 
correctos. 

d. Demostrar o dominio na execución de 
estudios e obras sen desligar os 
aspectos técnicos dos musicais. 
(Obxectivo 4) 

5. Adquirir unha técnica de estudio 
rentable. 

e. Mostrar unha autonomía 
progresivamente maior na resolución 
de problemas técnicos e 
interpretativos. (Obxectivos 1,2,3,4,5) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  Libro do profesor, audición pública e técnica e 
observación directa na aula durante o período lectivo presencial. 
Internet, vídeo-chamada e rexistros de vídeo e audio no terceiro 
trimestre. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 



 

 
 

 205 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Clases telemáticas, intercambio de videos e audios coa finalidade de 
acadar os obxectivos adaptados de cada curso. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por 
medio de ferramentas e aplicacións telemáticas.  

● No alumnado con conectividade, consistirá en: seguimento 
individualizado da evolución de cada alumno/a, con clases 
adaptadas á posibilidades de conectividade a rede por 
parte de cada caso. 

● Non houbo alumnado sen conectividade ou con problemas 
serios que impedisen desenrolar a materia con 
aproveitamento. 

Materiais e recursos 
Libros de técnica e estudio do clarinete, obras de diferentes épocas 
e estilos, acompañamentos de piano ou orquesta pre-gravados. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA 
  MATERIA:  FRAUTA  TRAVESA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 



 

 
 

 207 

ÍNDICE 
 

1. Obxectivos Específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles. 
I. Primeiro de Grao Profesional 

II. Segundo de Grao Profesional 
III. Terceiro de Grao Profesional 
IV. Cuarto de Grao Profesional 
V. Sexto de Grao Profesional 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 208 

1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Controlar o aire mediante a respiración 
diafragmática e os músculos que forman a 
embocadura de maneira que se posibilite unha 
correcta emisión, afinación, articulación e 
flexibilidade do son.  

Valorar unha boa actitude e interese cara 
á asignatura. • 5 escalas M e m cos seus respectivos 

arpexios. 
• 5 exercicios de distintos estilos. 
• 1 obra.  
• Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición técnica 
non pública.(de non realizarse a audición 
trease que mandar  video-audio). 

Dominar as escalas e arpexios maiores, menores 
ata tres alteracións. 

Mostrar nas leccións, estudios e obras 
estudadas a capacidade de aprendizaxe 
progresivo individual. 

Reter e madurar os coñecementos adquiridos 
nas clases individuais.   

Memorizar textos musicais acordes co 
nivel no que se encontra o alumno.  
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Desenvolve-la sensibilidade auditiva para 
perfecciona-la afinación e conseguir 
gradualmente unha mellor calidade sonora. 

Valorar unha boa actitude e interese cara á 
asignatura. 

• 5 escalas M e m cos seus 
respectivos arpexios. 

• 5 exercicios de distintos estilos. 
• 1 obra.  
• Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición 
técnica non pública.(de non 
realizarse a audición terase que 
mandar  video-audio). 

Interpretar un repertorio básico integrado por 
obras de diferentes épocas e estilos, dunha 
dificultade acorde co nivel. 

Mostrar nas leccións, estudios e obras 
estudadas a capacidade de aprendizaxe 
progresivo individual. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Profundidade nos coñecementos estilísticos, 
harmónicos e formais, que lle permitan ao 
alumno solucionar problemas interpretativos de 
forma cada vez máis autónoma. 

Valorar unha boa actitude e interese cara á 
asignatura. 

• 5 escalas M e m cos seus respectivos 
arpexios. 

• 5 exercicios de distintos estilos. 
• 1 obra.  
• Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición 
técnica non pública.(de non 
realizarse a audición terase que 
mandar  video-audio). 

Interpretar un repertorio básico integrado por 
obras de diferentes épocas e estilos, dunha 
dificultade acorde co nivel. 

Mostrar nas leccións, estudios e obras 
estudadas a capacidade de aprendizaxe 
progresivo individual.  
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Profundidade nos coñecementos estilísticos, 
harmónicos e formais, que lle permitan ao 
alumno solucionar problemas interpretativos de 
forma cada vez máis autónoma. 

Valorar unha boa actitude e interese cara á 
asignatura. 

• 5 escalas M e m cos seus respectivos 
arpexios. 

• 5 exercicios de distintos estilos. 
• 1 obra. 
• Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición 
técnica non pública (de non 
realizarse a audición terase que 
mandar  video-audio). 

Interpretar un repertorio básico integrado por 
obras de diferentes épocas e estilos, dunha 
dificultade acorde co nivel. 

Mostrar nas leccións, estudios e obras 
estudadas a capacidade de aprendizaxe 
progresivo individual 
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V. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Profundidade nos coñecementos estilísticos, 
harmónicos e formais, que lle permitan ao alumno 
solucionar problemas intrepretativos de forma 
cada vez máis autónoma. 

Valorar unha boa actitude e interese cara á 
asignatura.  5 escalas M e m cos seus respectivos 

arpexios. 

 5 exercicios de distintos estilos. 

 Concerto de entre 20 e 45 min. Interpretar un repertorio básico integrado por obras 
de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade 
acorde co nivel. 

Mostrar nas leccións, estudios e obras 
estudadas a capacidade de aprendizaxe 
progresivo individual.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: 
 1ª e 2ª avaliación: Libro del profesor,  caderno de aula, observación 
individual da aprendizaxe mostrada nas sesións semanais de clase, 
atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección. Realicación de 
Audicións. 
 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembrvioso 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Sesións de clase telemática, principalmente videoconferencias por as 
diferentes plataformas virtuais. 
Envio de audios/videos do material traballado. 
Solución de dudas por as diferentes plataformas virtuais. 
Anotacións e xplicacións mediante partituras. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Sesións de clases 
via telematicamente. 

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en:  Chamadas o 
telefono movil ou fixo. 
 
 
 

Materiais e recursos 

 
As diferentes plataformas utilizadas foron: 
Skype, Videoconferencia Whatsapp. 
 
Envío de audios tanto do alumnado como do profesorado, por medio 
de correo electrónico ou whasapp. 
 
Envío de partituras e material necesario para a impartición de clases 
telemáticas. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA 
  MATERIA:  GAITA  GALEGA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. O alumno deberá interpretar coa gaita un 

mínimo de 12 obras axeitadas ó nivel reflectido 

nos contidos.  
 
 

 Avaliación contínua de actitudes, 
procedementos e conceptos asimilados 
polo alumno durante o periodo 
presencial. (Obxectivos 2.3.4,5,6,7,8) 

 Unha audición pública mínima o ano. (os 
que desexen máis será decisión do 
Departamento e do Titor). Serán 
organizadas polos Departamentos. NO 
seu defecto, se non se realizara no tempo 
presencial, serán videos. (Obxectivos 
1,2,3,4,6,7,8) 

 
 

- 7 escalas ou exercicios 

- 2-5 obras, dependendo da sua 

extensión, que serán cotexadas polo 

mestre 

- Realizar durante o curso un exercicio 

de memoria ou unha obra 

- Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición 

técnica non pública. 

2.O alumno interpretará antes de cada obra un 

preludio improvisado, algún deles en tono de do 

menor e con requinteo. 

3.O alumno interpretará obras con requinteo e 

en tonalidade de do menor. 

4.O alumno interpretará obras con picados 

simples, dobres e batementos. 

5.O alumno deberá coñecer as características do 

empalletado e empallonado. 

6.Seguir fomentando a percepción auditiva do 

alumno. 

7.Seguir desenvolvendo as habilidades motrices 

no instrumento. 

8.Desenvolvemento da técnica instrumental. 
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II. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1.O alumno deberá interpretar coa gaita un 

mínimo de 12 obras axeitadas ó nivel reflectido 

nos contidos.  Avaliación contínua de actitudes, 
procedementos e conceptos asimilados polo 
alumno durante o periodo presencial. 
(Obxectivos 1,2,3,4) 

 

 Unha audición pública mínima o ano. (os 
que desexen máis será decisión do 
Departamento e do Titor). Serán organizadas 
polos Departamentos. NO seu defecto, se 
non se realizara no tempo presencial, serán 
videos. (Obxectivos1,2,3,4) 

- 7 escalas ou exercicios 

- 2-5 obras, dependendo da sua 

extensión, que serán cotexadas polo 

mestre 

- Realizar durante o curso un exercicio 

de memoria ou unha obra 

- Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición 

técnica non pública. 

2.O alumno interpretará obras con requinteo e en 

tonalidade de do, re e fa menor 

3. O alumno interpretará obras propias e alleas 
con picados simples, dobres, triples e batementos 

4.Desenvolvemento da técnica instrumental 

avanzada. 
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III. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

O alumno deberá interpretar coa gaita un mínimo de 

9 obras axeitadas ó nivel reflectido nos contidos. 
 Avaliación contínua de actitudes, 

procedementos e conceptos asimilados 
polo alumno durante o periodo presencial. 
(Obxectivos 1,2.3.) 

 

 Unha audición pública mínima o ano. (os 
que desexen máis será decisión do 
Departamento e do Titor). Serán 
organizadas polos Departamentos. NO seu 
defecto, se non se realizara no tempo 
presencial, serán videos. (Obxectivos 1,2,3) 

- 7 escalas ou exercicios 

- 2-5 obras, dependendo da sua 

extensión, que serán cotexadas polo 

mestre 

- Realizar durante o curso un exercicio 

de memoria ou unha obra 

- Realizar unha audición pública 

obrigatoria o ano e unha audición 

técnica non pública. 

O alumno interpretará obras propias de autor e alleas 

en xeral. 

Desenvolvemento da técnica instrumental 

profesional. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:   

 Caderno do Profesor (onde queda recollida a información e 

valoración do traballo diario, a actitude e o comportamento) 

 A audición (poderase utilizar gravacións de audio ou vídeo como 

complemento). 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 

 Envíos de audios/videos do material traballado 

 Clases por video-conferencias para analizar/comentar o traballo 
individual. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
Sesións semanais online, coma se fosen presenciales e envío de 
audios/videos semanalmente. 

 

 Non hai alumnado sen conectividade. 
 

Materiais e recursos 

 
Instrumento,libros, PCs, información na rede  e conexión internet, 
videos, enlaces internet. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA 
  MATERIA:  OBOE 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

 

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentais Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

a) Utilizar o esforzo muscular, a respiración e 
relaxación adecuados ás esixencias da execución 
instrumental. 

- Coñecer e controlar basicamente o 
funcionamento da respiración 
diafragmática. 

- Adquirir unha embocadura que 
responda satisfactoriamente ás 
diversas esixencias do nivel. 

- Coñecer e comprender o proceso da 
montaxe da lingüeta. 

- Adquirir dominio suficiente para 
controlar as escalas maiores e 
menores ata tres alteracións con 
diversas articulacións. 

- Coñecer os principios da afinación. 
- Dominar a dixitación pertencente ao 

rexistro do instrumento nel ámbito 
Sib2-Mi5. 

- Dominar os estudos hasta dúas 
alteracións de Méthode pour hautbois 
(Etudes Progressives) de J. Sellner. 

2. Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel. 

b) Demostrar o dominio na execución de estudos. 

3. Practicar a fabricación de lingüetas dobres. 
c) Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección 

da afinación. 

4. Demostrar autonomía progresivamente maior para 
solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: 
Dixitación, articulación, fraseo, etc. 

d) Interpretar con solvencia obras de diferentes 
épocas e estilos. 

5. Coñecer as diversas convencións interpretativas 
vixentes en distintos períodos da historia da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura 
rítmica ou á ornamentación. 

e) Saber utilizar os recursos necesarios para unha 
boa emisión do son. 

6. Adquirir certo dominio para controlar as diferentes 
escalas maiores e menores hasta 4 alteracións con 
diversas articulacións. 

f) Presentar en público un programa adecuado ó seu 
nivel. 

7. Coñecer e interpretar dúas obras, polo menos, do 
repertorio do instrumento  

g) Utilizar co xeito suficiente as notas e 
automatismos aprendidos, dunha forma adecuada 
ó nivel. 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentais Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente a calidade sonora. 

a) Utilizar o esforzo muscular, a respiración e 
relaxación adecuados ás esixencias da execución 
instrumental. 

- Controlar basicamente o funcionamento 
da respiración diafragmática. 

- Adquirir unha embocadura que responda 
satisfactoriamente ás diversas esixencias 
do nivel. 

- Dominar o proceso da montaxe da 
lingüeta. 

- Adquirir dominio suficiente para 
controlar as escalas maiores e menores 
hasta catro alteracións con diversas 
articulacións. 

- Coñecer os principios da afinación. 
- Dominar la dixitación pertencente ao 

rexistro do instrumento nel ámbito Sib2-
Fa5. 

- Dominar os estudos hasta catro 
alteracións de Méthode pour hautbois 
(Etudes Progressives) de J. Sellner. 

- Interpretar polo menos 2 estudos do 
Studi per Oboe (nivel 2) de C. Salviani. 

- Interpretar polo menos 2 estudos do 35 
Studies for Oboe de J. V. Beekum. 

2. Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos de 
dificultade adecuada a este nivel. 

b) Demostrar o dominio na execución de estudos. 

3. Practicar a fabricación de lingüetas dobres. 
c) Demostrar a sensibilidade necesaria na 

corrección da afinación. 

4. Demostrar autonomía progresivamente maior para 
solucionar cuestións relacionadas coa 
interpretación: Dixitación, articulación, fraseo, etc. 

d) Interpretar con solvencia obras de diferentes 
épocas e estilos. 

5. Coñecer as diversas convencións interpretativas 
vixentes en distintos períodos da historia da música 
instrumental, especialmente as referidas á escritura 
rítmica ou á ornamentación. 

e) Saber utilizar os recursos necesarios para unha 
boa emisión do son. 

6. Adquirir certo dominio para controlar as diferentes 
escalas maiores e menores hasta 4 alteracións con 
diversas articulacións. 

f) Presentar en público un programa adecuado ó 
seu nivel. 

7. Coñecer e interpretar dúas obras, polo menos, do 
repertorio do instrumento  

g) Utilizar co xeito suficiente as notas e 
automatismos aprendidos, dunha forma 
adecuada ó nivel. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivos Fundamentais Criterios de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Conseguir un atado perfecto das lingüetas. 
a) Utilizar o esforzo muscular, a respiración e 

relaxación adecuados ás esixencias da execución 
instrumental 

- Controlar basicamente o funcionamento 
da respiración diafragmática. 

- Adquirir unha embocadura que responda 
satisfactoriamente ás diversas esixencias 
do nivel. 

- Dominar o proceso da montaxe da 
lingüeta. 

- Adquirir dominio suficiente para 
controlar as escalas maiores e menores 
hasta cinco alteracións con diversas 
articulacións. 

- Coñecer os principios da afinación. 
- Dominar la dixitación pertencente ao 

rexistro do instrumento nel ámbito Sib2-
Fa#5. 

- Interpretar polo menos 2 estudos do 
Studi per Oboe (nivel 2) de C. Salviani. 

- Interpretar polo menos 2 estudos do 35 
Studies for Oboe de J. V. Beekum. 

- Interpretar polo menos 2 estudos do 45 
Etudes for the Oboe de L. Widemann. 

2. Utilizar correctamente os medios necesarios para 
realizar unha correcta execución instrumental: 
esforzo muscular, respiración diafragmática, 
relaxación, etc. 

b) Demostrar o dominio na execución de estudos. 

3. Coñecer os diferentes criterios interpretativos de 
cada unha das obras interpretadas no curso. 

c) Demostrar a sensibilidade necesaria na 
corrección da afinación. 

4. Participar nas audicións propostas nas diferentes 
avaliacións. 

d) Interpretar con solvencia obras de diferentes 
épocas e estilos. 

5. Practicar o vibrato e coñecer as súas posibilidades 
na interpretación musical. 

e) Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das 
posibilidades sonoras do instrumento 

6. Demostrar certo dominio para controlar as 
diferentes escalas maiores e menores hasta cinco 
alteracións e con diversas articulacións. 

f) Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a 
súa utilización. 

7. Desenvolver a capacidade de crítica e autocrítica da 
execución musical. 

g) Detectar os problemas y posibles solucións na 
fabricación das lingüetas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Durante os dous primeiros trimestres; Observación 
individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, 
atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección. Observación do grado 
de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas 
deseñadas dende a especialidade ao longo do curso. Todo esto recollido 
no Libro do Profesor. 
Durante o terceiro trimestre: 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 

Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta as 
circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de ferramentas e 
aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 
 
 

Materiais e recursos 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA 
  MATERIA:  SAXOFÓN 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1 Interpretación dun repertorio básico integrado  
por obras e exercicios acordes co nivel. 

 1 Valorar unha boa actitude e interese cara a 
asignatura durate o periodo lectivo presencial. 
(obxeticvos 1,2) 

5-Escalas. 
5- Exercícios. 
1-Obra. 
Unha audición técnica xa realizada. 
Unha audición pública xa realizada. 

2 Coñecemento e adaptación da caña para un 
mellor funcionamento desta 

2 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de 
aprendizaxe progresiva individual durante o 
periodo lectivo presencial. ( obxectivos 3,4) 

3 Profundizar nos coñecementos estilísticos e 
armónicos que lle permitan o alumno solucionar 
problemas interpretativos. 3 A evolución durante o curso presencial 

sumará o 70% da nota. 

4 Práctica da lectura a primeira vista 
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II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1 Interpretación dun repertorio básico integrado  
por obras e exericicios acordes co nivel. 

1 Valorar unha boa actitude e interese cara a 
asignatura durante o periodo lectivo presencial. 
(obxectivos 1,2,4,5 ) 

5-Escalas. 
5- Exercícios. 
1-Obra. 
Unha audición técnica xa realizada. 
Unha audición pública a cual será  
mediante a grabación dun vídeo por 
parte do alumno que non a teña 
realizada e enviado ó profesor. 

2 Coñecemento e adaptación da caña para un 
mellor funcionamento desta 2 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de 

aprendizaxe progresiva individual durante o 
periodo lectivo presencial. (obxectivo 3 ) 

3 Profundizar nos coñecementos estilísticos e 
armónicos que lle permitan o alumno solucionar 
problemas interpretativos 

4 Práctica da lectura a primeira vista. 
3 A evolución durante o curso lectivo presencial 
sumará o 70% da nota final. 

5 Iniciación o estudo do vibrato 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1 Interpretacin dun repertorio básico integrado 
por obras e exercicios acordes co nivel. 

1 Valorar unha boa actitude e interese cara a 
asignatura durante o periodo lectivo presencial. 
(Obxectivos 1,2,4,5 ) 5-Escalas. 

5- Exercícios. 
1-Obra. 
Unha audición técnica xa realizada. 
Unha audición pública a cual será  
mediante a grabación dun vídeo por 
parte do alumno que non a teña 
realizada durante o periodo lectivo 
presencial  e enviado ó profesor. 

2 Coñecemento e adaptación da caña para un 
mellor funcionamento desta. 2 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de 

aprendizaxe progresiva individual durante o 
periodo lectivo presencial. (obxectivo 3) 

3 Profundizar nos coñecementos estilísticos e 
armónicos que lle permitan o alumno solucionar 
problemas interpretativos 

4 Práctica da lectura a primeira vista 
3 A evolución durante o curso lectivo presencial 
sumará un 70% da nota final. 

5 Iniciación o estudo do vibrato 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1 Interpretación dun repertorio básico integrado  
por obras e exercicios acordes co nivel. 

1 Valorar unha boa actitude e interese cara a 
asignatura durante o periodo lectivo presencial. 
(obxectivos 1,2,5) 5-Escalas. 

5- Exercícios. 
1-Obra. 
Unha audición técnica xa realizada. 
Unha audición pública a cual será  
mediante a grabación dun vídeo por 
parte do alumno que non a teña 
realizada durante o periodo lectivo 
presencial e enviado ó profesor. 

2 Coñecemento e adaptación da caña para un 
mellor funcionamento desta. 2 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de 

aprendizaxe progresiva individual durante o 
periodo lectivo presencial. (obxectivos 3,4) 

3 Profundizar nos coñecementos estilísticos e 
armónicos que lle permitan o alumno solucionar 
problemas interpretativos 

4 Profundizar no estudo do vibrato 
3 A evolución durante o curso lectivo presencial 
sumará o 70% da nota. 

5 Coñecemento do rexistro sobreagudo. 
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V. QUINTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1 Interpretación dun repertorio básico integrado por 
obras e exercicios acordes co nivel. 

1 Valorar unha boa actitude e interese cara a 
asignatura durante o periodo lectivo presencial. 
(obxectivos 1,3.5) 

5-Escalas. 
5- Exercícios. 
1-Obra. 
Unha audición técnica xa realizada. 
Unha audición pública a cual será  
mediante a grabación dun vídeo por 
parte do alumno que non a teña 
realizada no periodo lectivo presencial e 
enviado ó profesor. 

2 Profundizar nos coñecementos estilísticos e 
armónicos que lle permitan o alumno solucionar 
problemas interpretativos 2 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de 

aprendizaxe progresiva individual durante o 
periodo lectivo presencial. (obxectivos 2,6 ) 3 Profundizar no estudo do vibrato mediante a 

realización e estudo de pequenos fragmentos de 
obras. 

4 Coñecemento e práctica do rexistro sobreagudo. 

3 A evolución durante o curso lectivo presencial 
sumará o 70% da nota. 

5 Integración en formacións cameristicas de diversa 
configuración desenvolvendo papeis de solista en 
obras de dificultade acordes có nivel. 
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VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1 Interpretación dun repertorio básico integrado 
por obras e exercicios acordes co nivel 

1 Valorar unha boa actitude e interese cara a 
asignatura durante o periodo lectivo presencial. 
(obxectivos 1,3,4) 

5-Escalas. 
5- Exercícios.   
Unha audición técnica xa realizada. 
Concerto fin de grao o cal realizarase 
mediante a grabación por parte do 
alumno dun vídeo de forma 
interrumpida con unha duración mínima 
de 20 minutos e un máximo de 40  e 
será enviado ó profesor. 

2 Profundizar nos coñecementos estilísticos e 
armónicos que lle permitan o alumno solucionar 
problemas interpretativos 2 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de 

aprendizaxe progresiva individual durante o 
periodo lectivo presencial. (obxectivos 2,5) 3 Profundizar no estudo do vibrato mediante a 

realización e estudo de pequenos fragmentos de 
obras. 

4 Coñecemento e práctica do rexistro sobreagudo 

3 A evolución durante o curso lectivo presencial 
sumará o 70% da nota. 

5 Integración en formacións cameristicas de 
diversa configuración desenvolvendo papeis de 
solista en obras de dificultade acordes có nivel 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Libro do profesor, Asistencia a clase, Audicións, 
Evolución durante o periodo lectivo presencial. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

  
Audios de exrcícios 
Videos de obras 
Envío de traballos a través de internet. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: Audios, Vídeos,  
, videochamada.  

 
 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: Non se deu o 
caso. 
 

Materiais e recursos 
 
Whatssap, conexións a internet. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA 
  MATERIA:  ITINERARIO  DE  VENTO  MADEIRA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles. 
 

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Coñecemento das características estéticas das 
diferentes épocas e estilos e a súa aplicación á 
interpretación do repertorio 

a)  Realizar traballos sobre a familia instrumental e a 
sua evolución o longo da historia musical. Mediante 
este criterio pretendese valorar o grado de 
coñecemento que posee cada alumno ou alumna en 
relación co seu instrumento principal ou coa 
evolución que sufriu o largo da historia. (Obxectivos 
nº 1,4 e 5) 
 
b)  Analizar, dende un punto de vista estético e 
técnico, as obras máis representativas de cada 
periodo musical, referidas o instrumento principal. 
Con este criterio ampliarase o coñecemento técnico e 
estético dun determinado estilo, valorando o grado 
de comprensión que conseguiu alumnado.  
(Obxectivos nº3,4,5) 
 
c)  Comprender e valorar audicions escoitadas en 
clase ou de similares características. Mediante estos 
exercicios fomentarase e evaluarase o grado de 
participación en clase do alumnado e a asimilación 
dos obxetivos propostos. (Obxectivos nº 2,3,4,5) 

 Realización dun traballo trimestral 
relacionado ca especialidade 
instrumental. 

 Asistencia a clase durante o período 
lectivo. 

2.Adquiri-lo hábito de escoitar música, ampliando a súa 

cultura musical, co fin de ter unha sólida base que lle 

permita definir as súas preferencias personais. 

3.Desenrolar no alumno ou alumna a capacidade de 

sacar conclusións obxectivas do que escoita e a súa 

posterior aplicación a súa propia execución 

instrumental. 

4.Desperta-lo interés por coñecer ós grandes 
intérpretes da música relativa ó instrumento. 

5.Coñece-las prácticas interpretativas por medio das 

fontes sonoras e escritas, para aborda-la interpretación 

do repertorio conforme os estilos interpretativos da 

música occidental. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  

 Libro do profesor. 

 Realización de traballos con entrega telemática. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS 
ESIXIBLES, a cualificación final estará baseada na nota do segundo 
trimestre (Período lectivo presencial que engloba a avaliación do 
primeiro e segundo trimestre por medio da avaliación continua). O 
traballo realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non 
presencial baseado en actividades de reforzo, repaso e recuperación 
realizadas a través de clases online, traballos e probas) valorarase tan 
só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o 
curso 2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo 
Covid-19. Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo 
da situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia 
publicados neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 

 Envíos de traballos de material incluído na programación. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en: seguimento 
individualizado do alumno por vía telemática. 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 

Materiais e recursos 

 

 PCs e conexións a internet. 

 Bibliografía da expecialidade. 

 Youtube. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 
DEPARTAMENTO DE VENTO METAL 

  MATERIA:  TROMPA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

I. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar a técnica (escalas, arpexos, escala 

cromática e intervalos) ata catro alteracións e 

iniciar o estudo das posibilidades sonoras e 

expresivas da Trompa. 

Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás exixencias 

da execución instrumental. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos musculares 

que require a execución instrumental e o grao de relaxación necesaria para 

evitar tensións que conduzan a unha perda de control na execución. Adquirir unha posición corporal correcta co 

instrumento. 

 

Adquirir os fundamentos dunha boa técnica 

respiratoria, embocadura e emisión do son. 

 

Interpretar axeitadamentr cinco dos aspectos 

técnicos (escalas, arpexos, etc.) programados 

no curso. 

 

Interpretar axeitadamente cinco dos estudos 

e unha das obras programadas no curso. 

 

 Unha audición pública mínima durante o 

curso. 

Utilizar os coñecementos musicais e a técnica 

traballada ata este curso para solucionar 

cuestións relacionadas coa interpretación: 

dixitación, articulación, fraseo e afinación. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o 

desenvolvemento que o alumnado alcanzou en canto aos hábitos de estudo e á 

capacidade de autocrítica, así como a actitude, o comportamento e a 

participación nas actividades programadas. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 

representativas das diversas épocas e estilos, 

de dificultade adecuada a este nivel. 

Mostrar interese na procura e selección de información sobre a técnica, a 

historia e o repertorio do instrumento. Mediante este criterio valorarase en que 

medida o alumnado incorpora no seu pro- ceso de aprendizaxe os resultados na 

procura de documentación contrastándoos cos seus propios coñecementos 

técnicos e musicais. 

Practicar a música de conxunto, en formacións 

camerísticas de diversa configuración e 

desempeñando papeis de solista con orques- 

tra en obras, de dificultade adecuada a este 

nivel. 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades 

sonoras do instrumento. Mediante este criterio preténdese avaliar o 

coñecemento das características e do funcionamento mecánico do instrumento 

e a utilización das súas posibilidades. 

Desenvolver a capacidade de lectura a través 

de estudios e obras, e aplicar con autonomía 

progresivamente maior, os coñecementos 

musicais no instrumento. 

Demostrar solvencia na lectura e o desenrrolo progresivo no instrumento. Este 

criterio avalía a competencia progresiva que adquire o alumnado na lectura así 

como a súa desenvoltura para abordar os coñecementos adquiridos no 

instrumento. 



 

 

 247 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de vídeos, 
audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades pola páxina 
web do centro) 

Instrumentos: 
-Libro do profesor, proba técnica e audición ( gravacións de audio e video) 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Envíos de audios/vídeos do material traballado. 
Clases por video-conferencias para analizar e comentar o traballo 
individual. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 
● No alumnado con conectividade, consistirá en: Sesións semanais 

online a través da plataformas Skype, como se fosen presenciais, e 
envío de audios e videos a través de WhatsApp. 

 
● No alumnado sen conectividade consistirá en: Non houbo 

alumnado sen conectividade. 
 

Materiais e recursos 

 
 
PCs e conexión a Internet 
Repertorio de diversos estilos 
Libros 
Móbil 
Audio/Video. 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO METAL 
  MATERIA:  TROMPETA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 
 

II. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar a técnica (escalas, arpexos, escala 

cromática e intervalos) ata catro alteracións 

e iniciar o estudo das posibilidades sonoras e 

expresivas da Trompeta. 

Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás exixencias da 

execución instrumental. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre  os indispensables esforzos musculares que 

require a execución instrumental e o grao de relaxación necesaria para evitar tensións 

que conduzan a unha perda de control na execución. 

Adquirir unha posición corporal 

correcta co instrumento. 

 

Adquirir os fundamentos dunha boa 

técnica respiratoria, embocadura e 

emisión do son. 

 

Interpretar axeitadamente cinco 

exercicios dos        aspectos técnicos 

(escalas, arpexos, etc.) programados 

no curso. 

           

Interpretar axeitadamente cinco dos 

estudos e unha das obras 

programadas no curso. 

  

Unha audición pública mínima 

durante o curso.  

Utilizar os coñecementos musicais e a 

técnica traballada ata este curso para 

solucionar cuestións relacionadas coa 

interpretación: dixitación, articulación, 

fraseo e afinación. 

Mostrar unha autonomía progresivamente maior na resolución de problemas técnicos 

e interpretativos. Con este criterio quérese comprobar o desenvolvemento que o 

alumnado alcanzou en canto aos hábitos de estudo e á capacidade de autocrítica, así 

como a actitude, o comportamento e a participación nas actividades programadas. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 

representativas das diversas épocas e estilos, 

de dificultade adecuada a este nivel. 

Mostrar interese na procura e selección de información sobre a técnica, a historia e o 

repertorio do instrumento. Mediante este criterio valorarase en que medida o 

alumnado incorpora no seu pro- ceso de aprendizaxe os resultados na procura de 

documentación contrastándoos cos seus propios coñecementos técnicos e musicais. 

Practicar a música de conxunto, en 

formacións camerísticas de diversa 

configuración e de dificultade adecuada a 

este nivel. 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades sonoras do 

instrumento. Mediante este criterio preténdese avaliar o coñecemento das 

características e do funcionamento mecánico do instrumento e a utilización das súas 

posibilidades 

Desenvolver a capacidade de lectura á través 

de estudios e obras, e aplicar con autonomía 

progresivamente maior os coñecementos 

musicais. 

Demostrar solvencia na lectura e capacidade progresiva na técnica do instrumento. 

Este criterio avalía a competencia progresiva que adquire o alumnado na lectura así 

como a súa desenvoltura, aplicando os coñecementos adquiridos. 
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III. TERCEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar a técnica (escalas, arpexos, escala 

cromática e intervalos) ata cinco alteracións 

e respectivas modalidades e afondar no 

estudo das posibilidades sonoras e 

expresivas da Trompeta. 

Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás exixencias 

da execución instrumental. Con este criterio pretén- dese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre  os indispensables esforzos musculares 

que require a execución instrumental e o grao de relaxación necesaria para 

evitar tensións que conduzan a unha perda de control na execución. Adquirir unha posición corporal correcta 

co instrumento 

adquirir os fundamentos dunha boa 

técnica respiratoria, embocadura e 

emisión do son. 

 

Interpretar axeitadamente cinco 

exercicios dos aspectos técnicos 

(escalas, arpexos, etc.) programados no 

curso. 

 

Interpretar axeitadamente cinco dos 

estudos e unha das obras programadas 

no curso. 

 

Unha audición pública mínima durante o 

curso. 

Practicar a música de conxunto, en 

formacións camerísticas de diversa 

configuración e desempeñando papeis de 

solista con orquestra en obras de dificultade 

adecuada a este nivel. 

Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en grupo. Trátase 

de avaliar o coñecemento que o alumnado posúe do repertorio do seu 

instrumento e das súas obras máis representativas, así como o grao de 

sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos correspondentes. 

Desenvolver a capacidade de lectura  a 

través de estudios e obras, e aplicar con 

autonomía progresivamente maior os 

coñecementos musicais no instrumento 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades 

sonoras do instrumento. Mediante este criterio preténdese avaliar o 

coñecemento das características e do funcionamento mecánico do instrumento 

e a utilización das súas posibilidades. 

Mostrar unha actitude de atención activa 

nas explicacións do profesorado, 

desenvolver hábitos de estudo eficaces, 

capacidade de au- tocrítica e participar nas 

actividades programadas 

Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo e o dominio na 

execución de estudos e obras de repertorio sen desligar os aspectos técnicos 

dos musicais. Con este criterio preténdese avaliar a autonomía e competencia 

do estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no 

estudo e a capaci- dade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 

representativas das diversas épocas e 

estilos, de dificultade adecuada a este nivel. 

Mostrar interese na procura e selección de información sobre a técnica, a 

historia e o repertorio do instrumento. Mediante este criterio valorarase en que 

medida o alumnado incorpora no seu proceso de aprendizaxe os resultados na 

procura de documentación contrastándoos cos seus propios coñecementos 

técnicos e musicais. 
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IV. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar a técnica (escalas, arpexos, escala 

cromática e intervalos) ata seis alteracións e 

respectivas modalidades, afondar no estudo 

das posibilidades sonoras e expresivas da 

Trompeta. 

Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás exixencias da 

execución instrumental. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre  os indispensables esforzos musculares 

que require a execución instrumental e o grao de relaxación necesaria para evitar 

tensións que conduzan a unha perda de control na execución. 
Adquirir unha posición corporal 

correcta co instrumento. 

 

Adquirir os fundamentos dunha boa 

técnica respiratoria, embocadura e 

emisión do son. 

 

Interpretar axeitadamente cinco 

exercicios técnicos (escalas, arpexos, 

etc.), dos programados no curso. 

 

Interpretar axeitadamente cinco dos 

estudos e unha das obras programados 

no curso. 

 

Unha audición pública mínima durante 

o curso. 

 

        

Practicar a música de conxunto, en formacións 

camerísticas de diversa configuración e 

desempeñando papeis de solista con 

orquestra en obras, de dificultade adecuada a 

este nivel. 

Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en grupo. Trátase 

de avaliar o coñecemento que o alumnado posúe do repertorio do seu 

instrumento e das súas obras máis representativas, así como o grao de 

sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos correspondentes. 

Desenvolver a capacidade de lectura  a través 

de estudios e obras, e aplicar con autonomía 

progresivamente maior os coñecementos 

musicais  no instrumento. 

Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo e o dominio na 

execución de estudos e obras de repertorio sen desligar os aspectos técnicos dos 

musicais. Con este criterio preténdese avaliar a autonomía e competencia do 

estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no estudo 

e a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 

representativas das diversas épocas e estilos, 

de dificultade adecuada a este nivel. 

Mostrar interese na procura e selección de información sobre a técnica, a 

historia e o repertorio do instrumento. Mediante este cri- terio valorarase en que 

medida o alumnado incorpora no seu proceso de aprendizaxe os resultados na 

procura de documentación contrastándoos cos seus propios coñecementos 

técnicos e musicais. 

Utilizar os coñecementos musicais e a técnica 

traballada ata este curso para solucionar 

cuestións relacionadas coa interpretación: di- 

xitación, articulación, fraseo e afinación. 

Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo e o dominio na 

execución de estudos e obras de repertorio sen desligar os aspectos técnicos dos 

musicais. Con este criterio preténdese avaliar a autonomía e competencia do 

estudo individualizado e a resolución dos problemas que se lle susciten no estudo 

e a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos. 

 



 

 254 

VI. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar no seu conxunto a técnica (escalas, arpexos, 

escalas cromáticas, intervalos, articulacións, etc) de 

tódalas tonalidades e respectivas modalidades e 

afondar no estudo das posibilidades sonoras e 

expresivas da Trompeta. 

Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás exixencias da 

execución instrumental. Con este criterio preténdese avaliar o dominio da 

coordinación motriz e o equilibrio entre  os indispensables esforzos musculares que 

require a execución instrumental e o grao de relaxación necesaria para evitar 

tensións que conduzan a unha perda de control na execución. 

Adquirir unha posición corporal 

correcta co instrumento. 

 Adquirir os fundamentos dunha boa 

técnica respiratoria, embocadura e 

emisión do son. 

Interpretar axeitadamente cinco 

exercicios dos aspectos técnicos 

(escalas, arpexos, etc.) programados 

no curso. 

Interpretar axeitadamente cinco dos 

estudos e, cando menos, dúas das 

obras programadas no curso. 

Empregarase como procedemento a 

observación directa do alumnado 

valorando o rendemento do traballo 

e o comportamento e actitude nas 

clase. A proba de fin de grao 

constará dunha audición pública de 

obras do nivel do curso de 20 a  30 

minutos de duración e como mínimo 

interpretaránse dúas das obras 

previstas para o curso. 

Mostrar interese na procura e selección de 

información sobre a técnica, a historia e o repertorio 

do instrumento. 

Mostrar interese na procura e selección de información sobre a técnica, a historia e o 

repertorio do instrumento. Mediante este criterio valorarase en que medida o 

alumnado incorpora no seu pro- ceso de aprendizaxe os resultados na procura de 

documentación contrastándoos cos seus propios coñecementos técnicos e musicais. 

Practicar a música de conxunto, en formacións 

camerísticas de diversa configuración e instalación, 

desempeñando papeis de solista con orquestra en 

obras, de dificultade adecuada a este nivel, 

desenvolvendo así o sentido da interpendencia dos 

respectivos cometidos. 

Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en grupo. Trátase de 

avaliar o coñecemento que o alumnado posúe do repertorio do seu instrumento e 

das súas obras máis representativas, así como o grao de sensibilidade e imaxinación 

para aplicar os criterios estéticos correspondentes 

Utilizar con autonomía os coñecementos musicais e a 

técnica traballada ata este curso para solucionar 

cuestións relacionadas coa interpretación: dixitación, 

articulación, fraseo, afinación, carácter, etc. 

Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos 

técnicos dos musicais. Este criterio avalía a capacidade de relacionar os 

coñecementos técnicos e teóricos necesarios para alcanzar unha interpretación 

adecuada. 

Adquirir e aplicar ferramentas e competencias para o 

desenvolvemento da memoria a través do estudo das 

tonalidades e as obras do curso. 

Interpretar de memoria unha obra de repertorio durante o curso como solista de 

acordo cos criterios do estilo correspondente. Me- diante este criterio valórase o 

dominio e a comprensión que o alumnado posúe das obras, así como a capacidade de 

concentra- ción sobre o resultado sonoro delas. 

Desenvolver a capacidade de lectura á primeira vista 

a través de estudios e obras, e aplicar con autonomía 

progresivamente maior os coñecementos musicais 

para a improvisación co instrumento. 

Demostrar solvencia na lectura á primeira vista e capacidade pro- gresiva na 

improvisación sobre o instrumento. Este criterio avalía a competencia progresiva que 

adquire o alumnado na lectura á pri- meira vista así como a súa desenvoltura para 

abordar a improvisa- ción no instrumento aplicando os coñecementos adquiridos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: 
 
-Libro do profesor, proba técnica e audición (gravacións de audio e 
video) 
 
 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da 
situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
Envíos de audíos/videos do material traballado. 
Clases por video-conferencias para analizar e comentar o traballo 
individual. 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

● No alumnado con conectividade, consistirá en:  
Sesións semanais online a través da plataformas de Skype, coma se 
fosen presenciais, e envío de partituras a través de correo electrónico e 
de audios e videos a través de WhatsApp. 

 
● No alumnado sen conectividade consistirá en: 

 
Non houbo alumnado sen conectividade 
 

Materiais e recursos 

 
PCs e conexión a internet 
Repertorio de diversos estilos 
Libros 
móbil 
Audio/Vídeo 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO METAL 
  MATERIA:  TROMBÓN 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles  

 

  

I. PRIMEIRO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

1. Observar, entender e empregar de forma 
correcta a respiración e a proxección do aire, 
mantendo o control deste de xeito relaxado.  

Utilizar o esforzo muscular, a respiración e 
relaxación adecuados ás exixencias da 
execución instrumental.  Interpretar axeitadamente os 

aspectos técnicos (escalas, arpexos, 
etc.) traballados nos dous primeiros 
trimestres. 

 interpretar axeitadamente os 
estudos e, cando menos, algunha 
peza e/ou obra das traballadas nos 
dous primeiros trimestres de xeito 
presencial.  

2. Mellorar permanentemente o dominio da 

técnica, de forma que permita o control da 

calidade e igualdade sonora en todo o rexistro 

do trombón.  

Demostrar capacidade para abordar 
individualmente o estudo e o dominio na 
execución de estudos e obras de repertorio sen 
desli- gar os aspectos técnicos dos musicais  

3. Manter un control permanente da afinación, 
adquirindo progresivamente a autonomía 
necesaria para corrixila adecuadamente.  

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e 
no uso das posibilidades sonoras do 
instrumento  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos:  Durante os dous primeiros trimestres; Observación 
individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, 
atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección. Observación do grado 
de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas 
deseñadas dende a especialidade ao longo do curso. Todo esto recollido 
no Libro do Profesor. 
Durante o terceiro trimestre: 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 



 

 
 

 261 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 
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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: DE 1º A 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO METAL 
  MATERIA:  TUBA 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

 

  

I. SEGUNDO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar a técnica (tódalas escalas e arpexos, 
escala cromática e intervalos) e iniciar o estudo 
das posibilidades sonoras e expresivas da tuba 
ou do bombardino. 

Demostrar capacidade para abordar 
individualmente o estudo e o dominio na 
execución de estudos e obras de repertorio sen 
desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 Interpretar axeitadamente os aspectos 
técnicos (escalas, arpexos, etc.) 
traballados nos dous primeiros 
trimestres. 

 interpretar axeitadamente os estudos 
e, cando menos, algunha peza e/ou 
obra das traballadas nos dous 
primeiros trimestres de xeito 
presencial.  

Utilizar os coñecementos musicais e a técnica 
traballada ata este curso para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo e afinación.  

Mostrar unha autonomía progresivamente 
maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos, de 
dificultade axeitada a este nivel.  

Demostrar capacidade para abordar 
individualmente o estudo e o dominio na 
execución de estudos e obras de repertorio sen 
desligar os aspectos técnicos dos musicais 
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II. CUARTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Dominar a técnica (tódalas escalas e arpexos, 
escala cromática e intervalos) e iniciar o estudo 
das posibilidades sonoras e expresivas da tuba ou 
do bombardino.  

Demostrar capacidade para abordar 
individualmente o estudo e o dominio na 
execución de estudos e obras de repertorio sen 
desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 Interpretar axeitadamente os 
aspectos técnicos (escalas, arpexos, 
etc.) traballados nos dous primeiros 
trimestres. 

 interpretar axeitadamente os 
estudos e, cando menos, algunha 
peza e/ou obra das traballadas nos 
dous primeiros trimestres de xeito 
presencial.  

Utilizar os coñecementos musicais e a técnica 
traballada ata este curso para solucionar cuestións 
relacionadas coa interpretación: dixitación, 
articulación, fraseo e afinación.  

Mostrar unha autonomía progresivamente 
maior na resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. 

Interpretar un repertorio que inclúa obras 
representativas das diversas épocas e estilos, de 
dificultade axeitada a este nivel.  

Demostrar capacidade para abordar 
individualmente o estudo e o dominio na 
execución de estudos e obras de repertorio sen 
desligar os aspectos técnicos dos musicais 



 

 

 266 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e 
actividades pola páxina web do centro) 

Instrumentos: Durante os dous primeiros trimestres; Observación 
individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, 
atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección. Observación do 
grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas 
obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso. Todo 
esto recollido no Libro do Profesor. 
Durante o terceiro trimestre: 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS 
ESIXIBLES, a cualificación final estará baseada na nota do segundo 
trimestre (Período lectivo presencial que engloba a avaliación do 
primeiro e segundo trimestre por medio da avaliación continua). O 
traballo realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non 
presencial baseado en actividades de reforzo, repaso e recuperación 
realizadas a través de clases online, traballos e probas) valorarase 
tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
serán convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online 
por parte do profesor da materia como requisito fundamental para 
obter unha cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada 
nos obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o 
curso 2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo 
Covid-19. Poderá realizarse de xeito presencial ou online 
dependendo da situación a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia 
publicados neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en 
conta as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as 
actividades propostas ao alumnado durante este período por medio 
de ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

 No alumnado con conectividade, consistirá en:  
 

 

 No alumnado sen conectividade consistirá en: 
 

 

Materiais e recursos 

 
 
 
 



 

 
 

 268 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
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.  

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE TUI 
CURSO: 6º DE GP 

  DEPARTAMENTO DE VENTO METAL 
  MATERIA:  ITINERARIO  DE  VENTO  METAL 
DATA: 18 DE MAIO DE 2020 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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1. Obxectivos específicos fundamentais, criterios de avaliación e mínimos esixibles 

I. SEXTO DE GRAO PROFESIONAL 

Obxectivo Fundamental Criterio de avaliación 
Mínimos esixibles para a superación 
da materia neste curso 2019/2020 

Coñecer as prácticas interpretativas por medio 
das fontes sonoras e escritas axeitadas, para 
abordar a interpretación do repertorio consonte 
os estilos interpretativos da música occidental. 

Comprender e valorar audicions escoitadas en clase ou de 
similares características. Mediante estos exercicios  
fomentarase e evaluarase o grado de participación en clase do 
alumnado e a asimilación dos obxetivos propostos. 

 
- Asistencia regular a clases 

durante o    periodo lectivo. 
 
- Realización dun traballo 

trimestral relacionada coa 
especialidade instrumental. 

 

Adquirir o hábito de escoitar música ampliando a 
súa cultura musical, para alcanzar unha base 
sólida que lle permita ao alumnado diversificar 
as súas preferencias musicais. 

Habituarse a escoitar música para formar a súa cultura musical 
e establecer un concepto estético que lle permita fundamentar 
e desenrolar o seu propio criterio interpretativo. 

Coñecemento das características estéticas das 
diferentes épocas e estilos e a súa aplicación á 
interpretación do repertorio. 

Analizar, dende un punto de vista estético e técnico, as obras 
máis representativas de cada periodo musical, referidas o 
instrumento principal. Con este criterio ampliarase o 
coñecemento técnico e estético dun determinado estilo, 
valorando o grado de comprensión que conseguiu alumnado.  

Despertar o interese por coñecer aos grandes      

intérpretes da música relativa ao instrumento 

Coñecer as distintas escolas de interpretación do seu propio 
instrumento, así como profundizar no coñecemento do seu 
repertorio a través de diferentes traballos propostos polo 
profesor. 

Desenrolar no alumno ou alumna a capacidade 

de sacar conclusións obxectivas do que escoita e 

a súa posterior aplicación a súa propia execución 

instrumental. 

Participación activa en procesos, tanto autocríticos como de 
distintas persoas, de interpretación, ben sexa en grupos ou 
como solistas con obxecto de formar o criterio e valoración das 
situacións, tamén a evolución do alumno fronte a distintas 
execucións musicais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa na aula/clase online, probas ou 
realización de tarefas plantexadas (no terceiro trimestre: envío de 
vídeos, audios e textos por email, whatsapp ou similares e actividades 
pola páxina web do centro) 

Instrumentos: 
     -Libro do profesor. 
     -Realización de traballos con entrega talemática. 

Cualificación final 

SEMPRE QUE O/A ALUMNO/A ACADE OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES, 
a cualificación final estará baseada na nota do segundo trimestre 
(Período lectivo presencial que engloba a avaliación do primeiro e 
segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo 
realizado no terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado 
en actividades de reforzo, repaso e recuperación realizadas a través de 
clases online, traballos e probas) valorarase tan só de xeito positivo.  
 
Os alumnos que NON ACADARON OS NOVOS MÍNIMOS ESIXIBLES serán 
convocados a unha proba/entrega de traballo de xeito online por parte 
do profesor da materia como requisito fundamental para obter unha 
cualificación positiva na mesma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Do mesmo xeito que a avaliación ordinaria de xuño, estará baseada nos 
obxectivos e mínimos esixibles que se traballaron durante o curso 
2019/2020 debido a situación excepcional provocada polo Covid-19. 
Poderá realizarse de xeito presencial ou online dependendo da situación 
a nivel sanitario que exista nese momento.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Estableceranse os criterios de avaliación 
adaptados e  publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: Estableceranse os criterios de cualificación 
adaptados e publicados neste documento para o curso obxecto de 
recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Estableceranse os 
procedementos e instrumentos de avaliación desta materia publicados 
neste documento para o curso obxecto de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 

-Envíos de traballos de material incluido na programación. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
A metodoloxía levada a cabo será a máis activa posible tendo en conta 
as circunstancias. Estará baseada na titorización de todas as actividades 
propostas ao alumnado durante este período por medio de 
ferramentas e aplicacións telemáticas.  
 

● No alumnado con conectividade, consistirá en:  seguimento 
individualizado do alumno por vía telemática 

 
 

● No alumnado sen conectividade consistirá en: non hai alumnos 
sen conectividade. 
 

 

Materiais e recursos 

 
PCs e conexión a Internet. 
Bibliografía da especialidade. 
YouTube. 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un correo eléctronico con toda a información e o enlace 
da páxina web para ver todas as adaptacións das programacións. A 
maiores, cada tutor estará en contacto cós seus alumnos vía 
telefónica para asegurarse de que pais e alumnos viron e 
comprenden toda esta información, ademáis de atender todas as 
dudas e cuestións que poidan xurdir. 

Publicidade 
P Publicaranse todas as adaptacións na páxina web do centro 

(http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/) e redes 
sociais actuais do centro (Facebook) 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
DE TODAS AS ADAPTACIÓNS 
DESTE DOCUMENTO 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/
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REALIZACIÓN DAS ADAPTACIÓNS NA 
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 

 

 

A cualificación final do alumnado nas diferentes materias da Escola de Músical estará 
baseada na nota do segundo trimestre (Período lectivo presencial que engloba a avaliación 
do primeiro e segundo trimestre por medio da avaliación continua). O traballo realizado no 
terceiro trimestre (Período lectivo non presencial baseado en actividades de reforzo, repaso 
e recuperación realizadas a través de clases online, traballos e probas) valorarase tan só de 
xeito positivo.  

 
 


