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INTRODUCCIÓN 

 

O Conservatorio Profesional de Música do Concello de Vilagarcía de Arousa foi creado polo 

Decreto 222/2000, de 13 de setembro, e autorizada a súa posta en funcionamento pola Orde 

do 6 de xullo de 2005, ámbalas dúas da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia. 

É un centro público e oficial no que se imparten na actualidade os graos elemental e 

profesional das ensinanzas de réxime especial de música reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación. 

Está, por conseguinte, suxeto ao cumprimento da lexislación educativa en vigor. 

 

Contexto  económico, social, cultural e educativo 

O Concello 

O nome do concello, Vilagarcía de Arousa,  orixínase a partir dun antropónimo latino de orixe 

non romano, alusivo ao seu fundador na Alta Idade Media (segunda metade do século XV), 

Don García de Caamaño �El Hermoso� de Casa de Rubianes. 

 

Vilagarcía, capital da Ría de Arousa e porto natural de Santiago de Compostela, conta cunha 

poboación, segundo datos do padrón do ano 2011 de 37.903 habitantes, dos cales 18.176 

son homes e 19.727 son mulleres. Polas súas características xeográficas, é un foco de 

atracción para moitas persoas, que escollen esta cidade para fixa-la súa residencia, xa sexa 

primeira, segunda ou de vacacións. 

 

Poucas cidades poden ofrecer unha situación e un clima como o que goza Vilagarcía, á beira 

do mar e sen temperaturas estremas, e, ademais, porto de interese xeral, estación do 

ferrocarril, acceso directo á autopista, aeroporto a media hora de camiño, hospital, recinto 

feiral, cámara de comercio, un rico patrimonio histórico-artístico, unha gastronomía na élite 

galega, comercio tradicional e franquías internacionais, praia e porto deportivo con bandeira 

azul, paseo marítimo, complexo polideportivo que inclúe piscina e estadio de atletismo, festas 

de interese turístico e unha ampla e variada oferta lúdica, cultural e deportiva. 
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A superficie que ocupa o Concello ascende a 44,24 km2, nos que se sitúan un total de 66 

núcleos de poboación, sendo a densidade de habitante por kilómetro cuadrado de 857. 

 

Demografía 

A continuación figuran alguns datos demográficos 
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Estrutura productiva 

En canto a esctrutura productiva do municipio salientar os seguintes datos: 

Traballadores por sector de actividade: 

Actividade Número de traballadores % 

Agricultura 447 3,7 

Industria 2.047 16,8 

Construcción 1.410 11,6 

Servizos 8.271 67,9 

TOTAL 12.175 100 

 

Autónomos 2.375 

Por conta allea 9.800 

 

 

 

Empresas por sector de actividade 

Agricultura 35 2,2 % 

Industria 133 8,5 % 

Construcción 223 14,2 % 

Servizos 1.176 75 % 

TOTAL 1.567 100 % 
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Localización xeográfica, latitude e lonxitude 
 

LATITUDE 43º 32' 
LONXITUDE 8º 46' 

 
 

Superficie por parroquias 
 

Parroquia Superficie % Territorio 
Santa Baia de Arealonga 4,9 10,23 
Bamio 6,8 14,20 
Carril 4,3 8,98 
Cea 11,2 23,38 
Cornazo 5, 10,44 
Fontecarmoa 0,5 1,04 
Rubiáns 5,6 11,69 
San Martín de Sobrán (Vilaxoán) 5,9 12,32 
Sobradelo 2,5 5,22 
Solobeira 1,2 2,51 
Total Municipio (km) 47,90 100 

 
 
Contexto cultural 
 
As instalacións culturais e equipamentos  dos que dispone o Concello de Vilagarcía de Arousa 

son os seguintes: 

• Casa da Cultura 

Nestas dependencias podemos atopar: 

- A Sala de Exposiciones Rivas Briones, dividida en tres plantas cunha superficie 

total de 300 metros cadrados. 

- O Salón García; reinaugurado o 15 de novembro de 2013, con capacidade para 

200 persoas é un espazo emblemático de Vilagarcía que, creado en 1884/85 a 

iniciativa do comerciante e banqueiro Juan García Porto, se recupera para destinalo 

a diversas actividades que nes poidan ter cabida, coma concertos , obras tetarais, 

proxeccións de cine, reunións, etc� 
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- A Biblioteca Municipal que ocupa dúas plantas do edificio e ten unha capacidade 

de 120 postos de lectura en sala. 

 

• Auditorio Municipal 

Nestas dependencias  de 5.500 metros cadrados podemos atopar: 

- Sala Principal; con unha capacidade de 754 localidades e un escenario de máis de 

300 metros cadrados. 

- Sala de Conferencias; habilitada para 162 persoas 

- Seminarios 1 e 2 

- Sala de Prensa 

- Conservatorio Profesional de Música; que ocupa case a totalidade do primeiro 

andar e a planta semisoto cun total de 1.378,93 metros cadrados. 

 

• Praza da Peixería 

Antigo edificio da Praza da Peixería do Concello que, logo de ser rehabilitado e acristalado, 

se destina a usos diversos como exposicións, actividades infantis, festivais, certames, 

mercadillos, etc� Ten unha superficie total de 500 metros cadrados e o seu aforo é de 800 

persoas. 

 

• Rede de centros socioculturais 

O Concello de Vilagarcía de Arousa, conta cunha ampla rede de  Centros Socioculturais 

nas distintas parroquias que se indican a continuación:  
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C.S. San Roque, C.S. A Torre, C.S. Trabanca-Badiña, C.S. Bamio, C.S. Guillán, C.S. 

Trabanca- Sardiñeira, C.S. Cornazo, C.S. Rubiáns, C.S. Piñeiriño, C.S. Galáns, C.S. 

Castroagudín, C.S. Fontecarmoa. 

Casa de Cultura de Carril, casa de Cultura de Vilaxoán, Casa de Cultura de Cea. 

Ademáis, o Concello de Vilagarcía colabora con catro Centros Socioculturais non 

municipais que son os seguintes: C.S. Laxe, C.S. Zamar, C.S. Renza, C.S. do Sixto. 

 

Contexto social 
 
En Vilagarcía de Arousa a Rede de Asociacións e Agrupacións é de diversa índole e moi ampla 

e variada, diferenciada por grupos tal e como segue: 

• Asociacións Veciñais; no Concello de Vilagarcía hai un total de 23 Asociacións veciñais 

moitas das cales desenvolven a súa labor nos Centros Socioculturais sinalados 

anteriormente.  

• Asociacións Culturais; Son un total de catro as Asociacións Culturais inscritas como tal 

no Concello de Vilagarcía, aínda que 11 Asociacións de Veciños e 1 Asociación de 

Mulleres, desenvolven a súa labor tamen como Asociacións Culturais, o que fai un total 

17. 

• Asociacións Xuvenís; hai constancia de media ducia de Asociacións xuvenís neste 

Concello. 

• Asociacións de Mulleres; son 16 as Asociacións de Mulleres rexistradas no Concello. 

• Corais; As agrupacións orais de Vilagarcía son un total de once, as cales se indican a 

continuación: 

- Coral polifónica de Vilaxóan 

- Coral Santa Eulalia 

- Coral Cortegada 

- Coral Sobradelo 

- Coral Illa de Cortegada 

- Coral Alento Xoven 

- Coral Rosalía de Castro 
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- Coral Amencer 

- Coral Brisas de Fontefría 

- Coral Liceo Casino de Vilagarcía 

- Coral Kodaly 

 

• Asociacións Folclóricas; as Agrupacións Folclóricas son un total de 20, adicadas ao 

baile tradicional, canto, gaitas ou pandeireta. 

• Teatro; catro Agrupacións Teatrais figuran neste Concello; Clámide, Trípode, Teatro 

xuvenil Os Trasnos e O Noso Lar 

• Música; neste apartado sinalar a importancia  e a relevancia a nivel municipal das 

seguintes agrupacións: 

- Rondalla �O Gato Negro� de Carril 

- Orquestra de Pulso e Púa do Liceo Casino 

- E novamente a Coral do Liceo Casino 

Cabe mencionar a existencia de dous centros de ensino musical privado, a Escola de 

Música CODA e o Centro Autorizado de Música Martín Millán. 

 

A nivel municipal, ademáis do Conservatorio Profesional de Música, o Concello de 

Vilagarcía ostenta a titularidade da Escola Municipal de Música, centro de ensino 

musical non regrado sita na Avda. Rosalía de Castro. 

Sinalar asi mesmo a existencia da  Banda de Música de Vilagarcía de Arousa. 
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Contexto educativo 
 
Vilagarcía de Arousa conta con un total de vintecinco centros de ensino, segundo datos da 

Consellería de Cultura, Educación e O.U., os cales se indican a continuación: 

 

Escolas de Educación Infantil: 

- EEI de Solobeira  

- EEI de Vilar-Bamio  

- EEI de Guillán  

- EEI do Pedroso-Bamio  

- EEI de Aralde Sobrán  

- EEI Vagalume  

Colexios de Educación Primaria 

- CEIP Arealonga  

- CEIP A Escardia  

- CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro  

- CEIP A Lomba  

- CEIP de Vilaxoán  

- CEIP O Piñeiriño  

- CEIP de Rubiáns  

Centros Privados 

- CPR Plurilingüe San Francisco  

- CPR Plurilingüe Sagrada Familia  

 
Institutos de Ensino Secundario 

- IES Armando Cotarelo Valedor  

- IES Castro Alobre  

- IES Fermín Bouza Brey  
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- IES Miguel Ángel González Estévez  

-  
Centros de Educación Especial 

- CEE de Vilagarcía de Arousa  

- CEEPR Princesa Letizia  

 

Centros de Ensinanzas de Idiomas 

- EOI de Vilagarcía  

 

Centros de Ensinanzas Musicais 

- ESMU Municipal Bernardo del Rio Parada  

- CEMU Profesional Martín Millán  

- CMUS Profesional de Vilagarcía de Arousa  

 

O número total de alumnos matriculados no Curso Académico 2013-14 no Concello de 

Vilagarcía ascende a un total de 8.420 

Os  profesores/as que desenvolven a súa labor docente neste municipio son un total de 624 
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O Conservatorio 

O ámbito de influencia do Centro se circunscribe á Comunidade Autónoma de Galicia. 

O enclave do Conservatorio está situado na cidade de Vilagarcia de Arousa. O edificio onde se 

sitúa o Conservatorio é o Auditorio Municipal, que data do ano 2003 e presenta unha 

construción moderna; o seu deseño converteuse nun lugar significativo e peculiar, recoñecible 

en todos os ámbitos da poboación. 

 
Vilagarcía ten carecido ata o ano 2004 dun centro público de ensino musical profesional 

regrado; por conseguinte foron moitos os estudantes  de música que tiveron que desprazarse 

ata outras cidades, como Pontevedra, Santiago ou Vigo, para poder cursar os estudos 

profesionais de música. 

Foi a alta demanda do mesmo o que motivou que o Concello se platexara a creación do 

Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa. 

 

Características do centro 

O Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa é un centro educativo musical, 

onde se imparte o ensino regrado , público e non obligatorio dos grados elementais e 

profesionais das seguintes especialidades instrumentais: flauta, clarinete, saxofón, gaita, 

trompa, trompeta, trombón, tuba, violín, violoncello, guitarra, piano e percusión.  

 

O Conservatorio postúlase como un centro dinamizador e divulgador da música no seu 

contorno; atento ás demandas culturais da sociedade, que traballa e aboga polo 

desenvolvemento da sensibilidade artística e musical no seu ámbito de influencia e consciente 

de ser un punto de referencia na comarca no relativo á formación cultural e humanística. 

O Conservatorio expresa unha inequívoca vocación de establecer relacións fructíferas con 

institucións públicas e privadas que desenvolvan as súas actividades no ámbito da música e 

da cultura en xeral. 

 

O Conservatorio fundamenta todas as súas actuacións nun contexto de traballo colaborativo, 

orientado á consecución duns obxectivos comúns asumidos por toda a comunidade 

educativa, que garanta a coherencia dun proxecto educativo consensuado. 
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Principios: 
 

1. Preparar aos alumnos para aprender por sí mesmos e facilitar a súa incorporación ás 

distintas ensinanzas.  

2. As  enseñanzas organizaranse  do seguinte xeito:  

a. Ensinanzas Elementais, distribuidas en catro cursos.  

b. Ensinanzas Profesionais, distribuidas en seis cursos.  

 

3. Os  principios que desenvolverán a actividade educativa serán os seguintes:  

 

a. A formación personalizada, que propicie unha educación íntegra en coñecementos, 

destrezas e valores morais dos alumnos en todos os ámbitos da vida (personal, 

familiar, social e profesional).  

b. A participación e colaboración dos pais ou titores para contribuir á mellor 

consecución dos obxectivos educativos.  

c. A efectiva igualdade de dereitos entre os sexos, o rexeitamento a todo tipo de 

discriminación, e o respeto a todas as culturas.  

d. O desenvolvemento das capacidades creativas e do espíritu crítico.  

e. O fomento dos hábitos de comportamento democrático.  

f. A autonomía pedagóxica deste centro dentro dos límites estabrecidos pola 

lexislación vixente, así como a actividade investigadora dos profesores a partir da 

súa práctica docente.  

g. A atención psicopedagóxica e a orientación educativa e profesional.  

h. A metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe.  

i. A avaliación dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, deste centro docente e dos 

diversos elementos do sistema.  

j. A relación có entorno social, económico e cultural.  

k. A formación no respeto e defensa do medio ambiente.  
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4. A adecuación aos obxectivos xerais das ensinanzas, tanto elementais como 

profesionais, que se imparten neste Conservatorio atópanse en cada unha das 

diferentes Programacións Didácticas de cada materia e/ou especialidade  

 

5. Este Conservatorio de Música ten previsto establecer os contactos e reunións 

necesarias, que sirvan para impulsar a actividade educativa e musical deste centro, 

tanto cos diversos colexios ou centros educativos, organizacións e colectivos da 

comarca e do Concello de Vilagarcía de Arousa, así como de la asociación do ensino 

musical ATRIL. 

 

Entre as Finalidades xerais do Conservatorio podemos destacar: 

• O pleno desenvolvemento  da personalidade do alumno.  

• A formación no respeto dos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da 

tolerancia e da libertade dentro dos principios democráticos de convivencia.  

• A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como de coñecementos 

técnicos, humanísticos, históricos e estéticos.  

• A capacitación para o exercicio de actividades profesionais.  

• A formación no respeto da pluralidade lingüística e cultural da Comunidade.  

• A preparación para participar activamente na vida social e cultural.  

• A formación para a paz,a cooperación e a solidaridade entre os pobos.  

 

Como fins especícos do ámbito musical destacar os seguintes: 

 

• Asegurar a competencia e a calidade da formación técnica e musical do alumnado nas 

diferentes especialidades que imparte o Centro, sen menoscabar a perspectiva da nosa 

importante contribución ao seu desenvolvemento integral. 

• A programación e a acción pedagóxica dos ensinos elementais perseguen a adquisición 

de coñecementos teóricos e prácticos que permitan o futuro dominio da linguaxe musical, 

o uso da voz como medio de expresión, a consecución dunha base técnico-instrumental 

sólida para a interpretación e o estímulo das competencias básicas mediante a práctica, o 

estudo e a aprendizaxe da música. 
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• A programación e a práctica docente dos ensinos profesionais perseguen unha formación 

musical de calidade, a fin de dotar ao alumnado dos coñecementos, destrezas e 

procedementos necesarios para integrarse nos diferentes campos da música: solista, 

músico de cámara, membro de orquesta, musicología, pedagogía, composición, dirección, 

crítica, grabación, edición, etnomusicología ou xestión musical. 

 

 

Obxectivos do centro 

 

• Preparar profesionalmente ao alumnado para a súa futura incorporación aos estudos 

posteriores ou ao mundo laboral, contemplando toda a gama de posibilidades 

relacionadas co campo musical. 

• Conseguir unha formación musical integral do alumnado, contemplando tanto os aspectos 

técnico-interpretativos como os culturais, estéticos, humanísticos, sociais e científicos. 

• Desenvolver no alumnado un espírito crítico, creativo e sensible. 

• Desenvolver no alumnado as súas competencias básicas. 

• Ter presente as características individuais do alumnado, ofrecendo un ensino 

personalizada, adaptada á sociedade diversa e multicultural na que o centro está inmerso. 

• Desenvolver no alumno a capacidade de valorar e respectar as distintas manifestacións e 

realizacións musicais. 

• Proporcionar ao alumnado as actividades internas e externas idóneas para a práctica da 

música, de forma que vivan e experimenten activamente os coñecementos adquiridos. 

• Promover as medidas necesarias para que o alumnado sexa consciente e valore a 

importancia do traballo persoal no proceso de aprendizaxe. 

• Orientar académica e profesionalmente ao alumnado, a fin de que acaden un óptimo 

desenvolvemento das súas aptitudes e capacidades. 

• Fomentar a divulgación da música no contorno sociocultural da comarca, establecendo 

contacto, de ser necesario, con institucións públicas e privadas adicadas á promoción de 

actividades musicais e culturais. 

• Conseguir o recoñecemento do Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de 

Arousa  como un punto de referencia da formación musical na comarca. 

• Potenciar permanentemente a oferta musical do centro. 
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• Potenciar a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación nas clases e 

adaptar, no seu caso, a metodoloxía aos recursos que estas proporcionan. 

• Valorar as manifestacións da música tradicional e popular como un aspecto máis na 

formación musical dos alumnos. 

• Participar activamente nos plans e proxectos deseñados desde a Consellería de Educación 

que contribúan a mellorar a calidade educativa. 

• Favorecer a implicación das familias na formación musical dos seus fillos e fillas, 

animándoos no estudo, fomentando a asistencia a concertos e cursos, etc. 

• Participación democrática de todos os sectores implicados no proceso educativo, 

utilizando unha metodoloxía pedagóxica de consenso e colaboración. 

• Estímular o traballo cooperativo dos departamentos didácticos que incida no mellor 

coñecemento do alumno e que asegure unha formación personalizada e integral. 

• Estímular a acción titorial, orientando o traballo dos docentes cara á actuación como un 

equipo multidisciplinar que establece metas comúns e coordinadas. 

• Apertura do Conservatorio á comunidade e colaboración coas institucións públicas e 

privadas que colaboran coa labor educativa. 

• Activación de recursos de innovación e investigación educativa, como mecanismo para 

profundar nunha formación comprensiva e integral. 

• Potenciación das tecnoloxías da información e da comunicación, recursos metodolóxicos 

próximos ao alumnado do século XXI, como elemento motivador e dinamizador do 

proceso educativo. 

• Activación de mecanismos de avaliación do progreso académico do alumnado e a 

autoavaliación da práctica docente, como principio de actuación eficaz e útil para a 

comunidade educativa e para a administración. 

• Consecución do maior grado de excelencia educativa, entendida como o conxunto de 

valores, actitudes e procedementos postos en práctica durante o proceso educativo do 

alumnado. 

• Facer cumplir aqueles aspectos recollidos no Plan de Convivencia e as sancións que 

correspondan, cando sexa preciso. 

• A fin de impulsar o desenvolvemento persoal do seu alumnado, o Conservatorio considera 

relevante o estímulo de determinados valores universais:  

o Educación integral nun contexto de tolerancia. 
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o Participación activa nas actividades colectivas. 

o Responsabilidade e implicación en proxectos comúns e nas tarefas individuais 

encomendadas. 

o Coherencia co conxunto de valores artísticos e humanísticos que propón o 

proxecto educativo do conservatorio. 

o Estímulo da capacidade de autocrítica, da autoesixencia e do desexo de 

perfeccionamiento constante. 

 

As persoas que queremos formar: 

O Conservatorio quere formar persoas competentes para o século XXI: 

• Capaces de aplicar os coñecementos adquiridos na comprensión e interpretación de 

calquera xénero de música 

• Que adquiran unha ampla gama de recursos e habilidades, a través de aprendizaxes 

significativas e funcionales, para que sexan capaces de desenvolverse na sociedade 

actual. 

• Capaces de aprender a aprender. 

• Persoas capaces de gozar interpretando, creando e escoitando música. 

• Que sexan capaces de valorar críticamente calquera interpretación musical. 

• Persoas que, ao concluír os estudos musicais no centro, estean capacitadas para 

iniciar os estudos posteriores, si é a súa decisión, que faculten para unha dedicación 

profesional. 

• Que sexan capaces de valorar criticamente calquera interpretación musical. 

• Persoas que aprecien todo tipo de manifestación musical. 

• Persoas con sensibilidade artística, estética e social, que sexan capaces de expresar 

os seus sentimentos e vivencias a través da música. 

• Persoas con afán de superación persoal, capacidade de traballo, responsabilidade e 

autonomía. 

• Persoas que desenvolvan a súa creatividade e sentido crítico, capaces de decidir sobre 

o seu proxecto vital. 

• Ricos en valores sociais, tolerantes e respetuosos coa diversidade da nosa sociedade. 

• Persoas que reciban tanto unha formación musical predominantemente clásica como 

uns coñecementos básicos de diversos xéneros musicais e técnicas: improvisación, 
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jazz, rock, étnica.. O Conservatorio forma a un alumnado con capacidade de 

adaptación á actual fusión de tendencias e ás esixencias do mercado laboral 

 

Os retos educativos do Conservatorio 

O Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa, no marco dunha educación 

inclusiva, é consciente de que ofrecer un ensino personalizada nunha sociedade diversa e 

multicultural é esencial; en consecuencia, suscita os seguintes retos educativos: 

• O coñecemento dos feitos diferenciadores, tendo presente que o ensino personalizado 

prodúcese nun contexto social de aumento progresivo da multiculturalidade. 

• A dotación dos centros educativos de recursos orientados á aplicación de estratexias 

diversas que atendan dito ensino inclusivo, partindo dunha referencia a estas 

intencións en todos os documentos ideolóxicos e curriculares do centro. 

• A actuación respetuosa e responsable no tratamento da casuística específica de 

atención á diversidade. 

• A necesidade de achegar recursos, internos e externos ao centro, para a mellor 

actuación ante a diversidade. 

• A implicación no proceso educativo de todos os sectores da comunidade educativa. 

• A permanente actualización pedagóxica e metodolóxica do profesorado. 

• A integración do centro, mediante o debate en equipos de traballo, de todos os plans 

transversais deseñados desde as administracións educativas. 

• A utilización de recursos metodolóxicos motivadores. 

 

O Conservatorio, como se expuxo no apartado referente ao contexto educativo, debe someter 

regularmente, con espírito crítico e constructivo, toda a súa actividade docente a unha 

profunda e sosegada reflexión desde a perspectiva da responsabilidade compartida e de 

coherencia fronte á tarefa educativa que a sociedade encomenda ao Claustro de Profesores. 

 

O presente Proxecto Educativo do Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de 

Arousa aboga por unha filosofía educativa que desenvolva no seu mozo alumnado as 

capacidades imprescindibles para alcanzar unha realización persoal plena no exercicio dunha 

cidadanía responsable. 
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O Conservatorio pretende, en definitiva, asumir unha parte activa e implicada na educación 

integral do educando; dotar ao alumnado de recursos técnicos para a aprendizaxe 

permanente e autónoma no exercicio da música a nivel profesional, se é o caso e, o que é 

máis importante, contribuir a incorporación do alumnado á vida adulta de xeito satisfactorio. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTORA XEFA DE ESTUDOS/SECRETARIA 

 

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN DOS DIFERENTES SECTORES DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

CONSELLO ESCOLAR 

 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

Departamento de instrumentos de corda:  

Violín, Violonchelo, Guitarra. 

Departamento de instrumentos de vento e percusión:  

Frauta traveseira, Clarinete, Saxofón, Gaita, Trompa, Trompeta, 

Trombón, Tuba, Percusión 

Departamento de instrumentos de tecla: 

Piano, Repentización e acompañamento, piano acompanante e 

piano complementario. 

Departamento de Teoría da Música/Linguaxe Musical: 

Linguaxe Músical, Educación Auditiva e Vocal, Harmonía, 

Análise, Itinerarios de Fundamentos, Historia da Música, 

Técnicas de Composición aplicadas á didáctica e Novas 

tecnoloxías aplicadas á música. 
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Departamento de Agrupacións Corais e Instrumentais:  

Coro, Orquestra, Banda, Conxunto e Música de Cámara. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓXICA 

Directora 

Xefa de Estudos � Secretaria 

Coordinadores dos Departamentos Didácticos 

PROFESORES/AS TITORES/AS PROFESORES/AS DO INSTRUMENTO 

 

 

 

PLANS DE ESTUDO E ESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O grao elemental está estructurado nun único ciclo de catro cursos. En cada curso se 

imparten as materias de instrumento (1h/semanal individual) linguaxe musical (2h/semanais) e 

educación auditiva e vocal (1h/semanal), o que fai un total de catro horas semanais de clase. 

 
O grao profesional ten unha duración total de seis cursos  e a súa superación dará dereito á 

obtención do Título Profesional de Música na especialidade correspondente. Os planos de 

estudos do grao profesional dependen da especialidade que se curse; existen materias 

comúns a todas as especialidades e outras específicas das mesmas. 

Os plans de estudo que ten implantados o Conservatorio Profesional de Música son os 

seguintes: 

 

GRAO ELEMENTAL 

 

GRAO PROFESIONAL 

 

GRAO SUPERIOR 

Proba de acceso 

Proba de acceso 

Proba de aptitude (1º) ou de acceso (2º, 3º e 4º) 

Conservatorio Profesional de 
Música de Vilagarcia de Arousa 
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� Especialidades de clarinete, frauta traveseira, percusión, saxofón, trombón, trompa, 

trompeta, tuba, violín e violonchelo.  

� Especialidade de guitarra.  

� Especialidade de piano 

� Especialidade de gaita 

 

As materias impartidas en cada un dos seis cursos dos que consta o grao profesional, varían 

en función da especialidade instrumental que se curse. 

 

Instalacións 

As instalacións do Conservatorio Profesional de Música atópanse no Auditorio Municipal de 

Vilagarcía de Arousa sito na Avda. de la Mariña nº 27, aínda que o Conservatorio ten tamén un 

aceso independente pola Rúa Rivero de Aguilar. 

 

O Conservatorio Profesional de Música dispón de dous andares: 

 

Semisoto: onde están situadas as seguintes dependencias: 

 

CANTIDADE DESCRICIÓN SUPERFICIE (M2) 

6 Aulas instrumentais 1.1-1.6 130 

5 Aulas non instrumentais 1.7.-1.11. 189,70 

6  Cabinas de ensaio individual 1- 6 103,89 

1 Zona de recepción e conserxería 50,73 

1 Aseos femininos 37,15 

1 Aseos masculinos 37,22 

1 Aseos para minusválidos femininos 7,06 

1 Aseos para minusválidos masculinos 5,76 

1 Limpeza 6 

1 Almacen 26,13 

1 Corredor 189,65 

 TOTAL 766,16 
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Planta baixa: aceso principal ó Auditorio Municipal. Desde o mesmo pódese acceder tanto a 

planta semisoto anteriormente mencionada, coma o primeiro andar onde están situadas o 

resto das instalacións do Conservatorio, tanto por ascensor como por escaleira. 

 

Primeiro andar: no mesmo atópanse as seguintes dependencias: 

 

CANTIDADE DESCRICIÓN SUPERFICIE (M2) 

1 Administración e Secretaría 33,64 

1 Dirección 33,56 

1 Sala de Profesores 49,50 

1 Aula  Instrumental, 2.1. 80,08 

1 Biblioteca, fonoteca, videoteca, 2.2. 60,31 

1 Aula de Percusión  e Orquestra, 2.3. 103,71 

1 Almacén 14,36 

1 Aseos femininos 16,99 

1 Aseos masculinos 16,49 

1 Aseos para minusválidos 6,64 

1 Saídas de emerxencia  

1 Corredores do 1º andar 197,49 

 TOTAL 612,77 

 

 

TOTAL XERAL: 1.378,93 M2 

 
 

 

 

 

 

 



 

 24

PROCEDEMENTOS DE ACCESO AO CENTRO 

Procedemento de admisión de novo alumnado e prazos 

O procedemento para a admisión de alumnado realizarase atendendo ao estipulado na 

normativa educativa vixente e seguindo ás seguintes pautas: 

• Proposta polo equipo directivo do número de prazas vacantes para o 1º curso do grao 

elemental e o 1º curso do grao profesional. 

• Aprobación polos órganos competentes da oferta pública de prazas por especialidade 

instrumental; antes do 30 de abril de cada ano. 

• Aprobación, xunto coa oferta pública de prazas, do calendario de matriculación e 

realización  das probas de acceso ao 1º curso do grao elemental e profesional. 

• Matriculación do alumnado que desexe presentarse ás probas de acceso ao 1º curso do 

grao elemental e profesional, na segunda quincena do mes de maio de cada ano. 

• Publicación dos tribunais que han xulgar as probas de acceso; á semana anterior a 

celebración das probas de acceso. 

• Celebración das probas de acceso ao 1º curso do grao elemental e profesional; na 

segunda quincena do mes de xuño de cada ano. 

• Publicación da listaxe de alumnos admitidos e, no seu caso, da lista de espera. 

• Prazo de reclamación das cualificacións das probas de acceso; cinco días dende á data de 

publicación da listaxe de admitidos e excluídos. 

• Matriculación no curso académico seguinte do alumnado que obtivese praza logo da 

superación das probas de acceso correspondentes, antes do 30 de xuño de cada ano. 

• O alumnado que desexe matricularse nas probas de acceso en máis dunha especialidade 

instrumental para o seguinte curso académico, e no suposto de superar as probas de 

acceso e obter praza en ámbalas dúas especialidades, poderá escoller soamente unha 

delas para realizar a matrícula no curso académico seguinte, dadas as especiais condicións 

deste centro de titularidade municipal referidas á limitación no número de prazas existentes 

e as propias condicións e normas de funcionamento interno deste Conservatorio e, co 

obxectivo último, de tentar achegar a formación musical profesional ao maior número 

posible de alumnado.(engadido no ano 2019) 
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Procedemento de matriculación  do alumnado do centro e prazos 

O alumnado que curse estudos no centro deberá renovar a súa  matrícula no centro logo da 

entrega de cualificacións finais do mes de xuño , nas que se reflictirán as materias pendentes 

que o alumno poderá superar na convocatoria extraordinaria de setembro,  do seguinte xeito : 

• Para alumnos do grao elemental con unha ou ningunha materia pendente: no prazo 

ordinario de matrícula do mes de xuño que se estableza, en calquera caso antes do 30 de 

xuño de cada ano. 

• Para alumnos do grao elemental con dúas ou tres materias pendentes: no prazo 

extraordinario de matrícula do mes de setembro que se estableza, logo da realización e 

avaliación das probas extraordinarias correspondentes á convocatoria  de setembro; en 

calquera caso na primeira quincena do mes de setembro de cada ano. 

• Para alumnos do grao profesional con unha, dúas ou ningunha materia pendente: no prazo 

ordinario de matrícula do mes de xuño que se estableza, en calquera caso antes do 30 de 

xuño de cada ano. 

• Para alumnos do grao profesional con tres ou máis materias pendentes: no prazo 

extraordinario de matrícula do mes de setembro que se estableza, logo da realización e 

avaliación das probas extraordinarias correspondentes á convocatoria  de setembro; en 

calquera caso na primeira quincena do mes de setembro de cada ano. 

 

Procedemento  de solicitude de prazas para a convocatoria extraordinaria de setembro. 

Traslados de expediente 

Poderase acceder a calquera outro curso do grao elemental ou profesional distinto do 1º 

curso, sempre que o centro dispoña de prazas vacantes. 

O prazo de solicitude de praza e traslados de expediente estará comprendido dentro dos dez 

primeiros días do mes de xullo de cada ano.  

Logo da finalización do dito prazo, a Dirección do centro fará pública a relación de solicitudes 

admitidas para a realización das probas de acceso extraordinarias no mes de setembro. 

Estipularase polos órganos competentes, o calendario a seguir no mes de setembro que 

conterá os seguintes  pasos: 

• Matriculación do alumnado que desexe presentarse ás probas de acceso para prazas 

vacantes no prazo que se estableza. (primeiros días do mes de setembro) 
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• Publicación dos tribunais que han xulgar as probas de acceso; ( un ou dous días antes da 

celebración das probas de acceso.) 

• Celebración das probas de acceso; segundo o estipulado no calendario escolar de cada 

curso. 

• Publicación da listaxe de alumnos admitidos e, no seu caso, da lista de espera. 

• Prazo de reclamación das cualificacións das probas de acceso; cinco días dende á data de 

publicación da listaxe de admitidos e excluídos. 

• Matriculación no curso académico seguinte do alumnado que obtivese praza logo da 

superación das probas de acceso correspondentes, no prazo que se estableza. 

 

Unha vez rematados os prazos anteriormente citados, a Dirección do centro resolverá as 

solicitudes de traslado de expediente, de se-lo caso, así coma o prazo en que deberán realizar 

a matrícula para o curso académico. 

 

ACTIVIDADES 

Organización de actividades complementarias fixas 

Terán a consideración de actividades complementarias as organizadas durante o horario 

escolar polo Conservatorio, dacordo cos seus proxectos e programacións e que teñen un 

carácter diferenciado das actividades propiamente lectivas, polo momento, espacio ou 

recursos que utilizan. 

Son actividades complementarias fixas as seguintes: 

• Audicións 

• Concertos trimestrais e finais 

• Aqueloutras que así o determine o centro a traves dos órganos competentes. 

 

Para a realización destas actividades deberase ter en conta os seguintes aspectos: 

• Estipular as datas de realización das mesmas e proceder a súa aprobación polo Claustro 

de profesores. 

• Elección de datas e horarios por especialidade, departamento ou profesorado, segundo 

corresponda. 

• Coordinación cos pianistas acompañantes e co resto das actividades lectivas ás que poida 

afectar. Neste senso o profesorado facilitará á Xefatura de Estudos a relación do alumnado 
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participante na actividade, comentando as incidencias que poideran ter lugar, co obxectivo 

de coñecer as repercusións que poidan acontecer no resto das actividades lectivas ou 

complementarias do centro. 

 

No caso de que a actividade a desenvolver sexa complementaria, pero permanente ao longo 

do curso escolar (agrupacións, ensembles, etc...) o profesor que a propoña deberá presentar 

un Proxecto por escrito no que figuren, alo menos, os seguintes aspectos: 

• Persoa organizadora do proxecto que se responsabiliza do mesmo en todos os aspectos. 

• Denominación da actividade 

• Destinatarios (no caso de ter feito unha enquisa previa sobre a acollida que tería a 

proposta, achegar os resultados obtidos) 

• Temporalización 

• Obxectivos 

• Necesidades materiais, se as houbese 

• Necesidades relacionadas cos recursos humanos, se os houbese 

• Previsión de gastos e/ou ingresos se os houbese 

 

Organización de actividades extraescolares 

Terán a consideración de  actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura 

do centro ó seu entorno e á procura da formación integral do alumnado. As actividades 

extraescolares realizaránse, sempre que sexa posible,  fora do horario lectivo, terán carácter 

voluntario para o alumnado e buscarán a implicación activa de toda a comunidade educativa.  

Son actividades extraescolares as seguintes: 

• Os intercambios educativos/culturais con outros centros 

• As viaxes, excursións ou saídas culturais 

• Os cursos ou cursiños 
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• Aqueloutras que así o determine o centro a traves dos órganos competentes. 

As propostas para a elaboración de actividades extraordinarias conterán, alomenos, os 

seguintes apartados: 

• Persoa organizadora do proxecto que se responsabiliza do mesmo en todos os aspectos. 

• Denominación da actividade 

• Destinatarios (no caso de ter feito unha enquisa previa sobre a acollida que tería a 

proposta, achegar os resultados obtidos) 

• Temporalización 

• Obxectivos 

• Necesidades materiais, se as houbese 

• Necesidades relacionadas cos recursos humanos, se os houbese 

• Previsión de gastos e/ou ingresos se os houbese 

O equipo directivo do Conservatorio colaborará co profesorado na elaboración das propostas 

que esten desexen facer. 

 

 

Organización de cursos e cursiños 

O Conservatorio Profesional de Música poderá organizar outras actividades coma cursos o 

cursiños a proposta de calquera membro do claustro de profesores, mediante a presentación 

dunha proposta da actividade que conterá, alomenos, os seguintes apartados: 

• Denominación  e breve descrición da actividade 

• Persoa organizadora do proxecto que se responsabiliza do mesmo en todos os aspectos. 

• Obxectivos que se pretenden acadar 

• O profesorado que impartirá o curso ou cursiño 

• Temporalización 

• A quén vai dirixido (no caso de ter feito unha enquisa previa sobre a acollida que tería a 

proposta, achegar os resultados obtidos) 
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• Necesidades materiais 

• Necesidades relacionadas cos recursos humanos 

• Previsión de gastos e ingresos 

• Estipulación e tramitación, se é o caso, dos prezos públicos precisos 

 

O equipo directivo do Conservatorio colaborará co profesorado na elaboración das propostas 

que esten desexen facer. 

 

 

Outras actividades 

Poderanse organizar outras actividades no centro a proposta de calquera membro da 

comunidade educativa que sexan de interés tanto para o centro coma para os destinatarios 

aos que vai dirixida. En calquera caso as propostas doutras actividades deberán seguir os 

puntos enumerados anteriormente no apartado que corresponda. 

 
 
Asociación de pais e nais de alumnos 
 
No Conservatorio Profesional de Música existe a Asociación de nais e pais de alumnos do 

ensino musical de Vilagarcía de Arousa, tamén coñecida oficiosamente co alcume de "Atril�. 

Dita asociación inclúe entre os seus socios aos alumnos do conservatorio maiores de idade 

e aos pais dos alumnos da Escola Municipal de Música de Vilagarcía �Bernardo del Río�. 

 

As principais finalidades da asociación son promover e impulsar a participación e implicación 

dos pais e dos alumnos no funcionamento do centro, facilitando a súa representación no 

Consello Escolar, e tamén fomentar a colaboración e as boas relacións entre todos os 

membros da comunidade educativa do Concello. 

 

Asemade, promover a organización das actividades extraescolares que considere, que poidan 

mellorar non só a educación musical dos alumnos senón tamén a súa formación 

integral, e colaborar co equipo docente e a dirección do centro, nas actividades formativas, 

culturais e de estudo complementarias: masterclass, organización de concertos e certames 

musicais, saidas a concertos, etc.  
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Aprobado polo Claustro de Profesores de data 5 de febreiro de 2014 

Aprobado polo Consello Escolar de data 14 de febreiro de 2014 

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 4 de abril de 2014 

 


