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INTRODUCIÓN 
 

As ensinanzas artísticas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ten 
por finalidade promocionarlle ao alumnado unha formación artística de calidade, así como a 
de garantir a cualificación dos futuros profesionais da música. 

 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu artigo 6.2 atribúe ao Goberno fixar 
as ensinanzas mínimas, que constitúen os aspectos básicos do currículo, co fin de garantir 
unha formación común a todos os alumnos e a validez dos títulos correspondentes. Así 
mesmo, o artigo 6.4 determina que as administracións educativas competentes establecerán o 
currículo das distintas ensinanzas reguladas pola mesma, que deberá incluír os aspectos 
básicos relativos aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación que constitúen as 
ensinanzas mínimas. 

 

O Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, fixa os aspectos básicos do currículo das 
ensinanzas profesionais de música reguladas pola LOE. 

 

O Decreto 198/2007, do 27 de setembro, establece a ordenación do grao elemental das 
ensinanzas de réxime especial de música, e o seu currículo para o ámbito de competencia da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Neste decreto establécese que a finalidade do grao elemental das ensinanzas de réxime 
especial de música é promover a autonomía do alumnado para que a súa capacidade de 
expresión musical adquira a calidade artística necesaria que permita acceder ao grao 
profesional. 

 

O Decreto 203/2007, do 27 de setembro, establece o currículo das ensinanzas profesionais de 
réxime especial de música na Comunidade Autónoma de Galicia. Neste decreto establécese 
que a finalidade das ensinanzas profesionais de música é a de proporcionarlle ao alumnado 
unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da 
música, e ordénase en catro funcións básicas: formativa, orientadora, profesionalizadora e 
preparatoria para estudos posteriores. 

 

A presente programación da concreción aos anteriores decretos a nivel de centro, e será o 
documento polo que se desenvolvan os diversos parámetros do traballo de aula dos docentes 
deste departamento. 
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1. METODOLOXÍA 
 

Establécense os seguintes principios metodolóxicos:  

 Desenrolo da personalidade e sensibilidade propias do alumno. 

 Estímulo e crecemento da receptividade, creatividade e capacidade de resposta do alumno 
ante o feito artístico. 

  Aprendizaxes funcionais. 

 Interrelación entre distintos contidos dunha mesma área e entre contidos de distintas 
materias. 

 Orientación pedagóxica. 

 Traballo conxunto do corpo docente. 

 Proxecto curricular como reflexo da práctica docente. 

 Avaliación personalizada como punto de referencia para a actuación pedagóxica. 

 Avaliación e análise crítico dos procesos de ensino. 

 Impulso da autonomía do alumno e a súa implicación responsable. 

 Aplicación dun método de traballo na aula sobre repertorio das distintas épocas, que terá 
como referencia os seguintes aspectos: 

 Análise do traballo realizado polo alumno ao longo da semana. 

 Control da posición, dixitacións, afinación e realización de aspectos técnicos. 

 Exercicios para o desenvolvemento das capacidades rítmicas, sonoras e interpretativas do 
grupo. 

 Revisión e análise do material traballado, valorando o método de estudo. 

 Corrección e aprendizaxe das pezas mediante elementos illados. 

 Traballo de diferentes tipos de memoria. 

 Afondamento do traballo realizado mediante variacións dalgún elemento da obra 
(improvisación rítmica, harmónica, etc...). 

 Lectura a primeira vista. 

 Participación en audicións e concertos. 

 

Elaborarase unha relación de repertorio que sexa posible abarcar na súa totalidade por cada 
un deses membros. Desde xeito, o alumnado poderá poñer máis atención no tempo, na 
coordinación entre compañeiros e compañeiras sen que a partitura sexa dunha gran 
complexidade técnica e que ao mesmo tempo sexa motivadora. 

 

O alumnado integrarase en agrupacións de conxuntos de cámara, participando no grupo de 
acordo ao nivel técnico esixido e segundo as necesidades do mesmo ao criterio do profesor. 
Cada alumno será o responsable da súa organización e traballo nos ensaios, que serán 
dirixidos polo profesor. Isto refírese á preparación das clases, material, etc. O profesor, 
atendendo ás necesidades da interpretación ou da atención a unha voz ou corda concreta 
poderá decidir dedicar unha ou varias clases ao traballo dun destes aspectos concretos, 
podendo non ser necesaria a convocatoria de tódolos alumnos do grupo a clases concretas. O 
profesor informará debidamente ao alumno de producirse calquera incidencia deste tipo. 
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2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

A vía para o tratamento da diversidade é a adaptación curricular: conxunto de accións 
dirixidas a adecuar o currículo ás necesidades do/a alumno/a ou grupo determinado. 
Dependendo das circunstancias que se presenten na aula, o/a profesor/a poderá expor as 
seguintes estratexias: 

 Adaptación do material didáctico. 

 Variacións na metodoloxía, para adaptala ás necesidades de cada alumno/a. 

 Actividades de traballo diferenciadas. O/A profesor/a faría unha análise dos contidos da 
materia e preparía actividades con distinto nivel de dificultade que permitan tratar estes 
mesmos contidos con esixencias distintas. 

 Organizar o traballo de forma flexible e con ritmos distintos de aprendizaxe. 

 Acelerar ou frear o ritmo de introdución de novos contidos adaptándose individualmente 
ao/á alumno/a. 

 

A adaptación de obxectivos e contidos terá que respectar os mínimos exixibles fixados na 
programación. 

 

A falta de uniformidade no alumnado obriga ao profesorado a deseñar unha serie de 
estratexias con vistas a chegar a todos e cada un deles. Esta diversidade débese a factores de 
diversa índole: 

 De coñecementos, xa que non todos teñen a mesma formación inicial ou ben algúns están 
habituados a unha emprega máis cotiá da lectura ao pertencer, por exemplo, a agrupacións 
musicais coas que ensaia periodicamente. Para eles o profesorado poderá deseñar 
actividades de ampliación que lles permita practicar ou aumentar os seus coñecementos. 

 De aptitude, o que afecta á facilidade ante a lectura musical; terase en conta o grao de 
actitude do alumnado (detectado tras a avaliación inicial), valorando o esforzo dos que 
menos facilidade mostran, sen que por iso se penalice ás persoas que presentan maiores 
aptitudes. 

 De actitude, isto é, de interese, que ten que ser observado pola docencia día a día, a partir 
das prácticas feitas en cada sesión. 

 

2.1. Alumnado con necesidades especificas a o apoio educativo. 

A programación contempla un tratamento xeral do alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo, ben porque se trate de alumnado con incorporación tardía ao sistema 
educativo, alumnado con altas capacidades intelectuais ou alumnado que presenta 
necesidades educativas especiais. 

 

2.2. Alumnado con incorporación tardía ao sistema educativo. 

Os dous problemas máis destacados do tratamento do alumnado estranxeiro veñen dados 
pola comprensión do idioma e polas tradicións propias da súa cultura. En ocasións, o 
rexeitamento deste tipo de alumnado e certas actividades vén dado polos costumes da súa 
cultura (ou pola diferenza cos plans de estudo, nalgunhas zoas extremadamente ligados á 
práctica instrumental case exclusivamente). O principio de integración pasa por coidar as 
actividades presentadas, intentando aproveitar os seus coñecementos sobre determinados 
aspectos do currículo (por exemplo, os referidos a determinados elementos do ritmo, escalas 
ou sonoridades concretas, compositores do país…). No que se refire á comprensión do idioma, 
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e dado o carácter procedemental das novas ensinanzas, non supón un gran obstáculo. En 
todos os casos coidarase que o alumnado inmigrante participe cos seus compañeiros e 
compañeiras nas actividades propostas, de xeito que a súa integración se vexa favorecida. 

 

2.3. Alumnado con altas capacidades intelectuais. 

Defínese como persoa superdotada a aquela que posúe aptitudes excepcionais e, por tato, é 
capaz dun rendemento superior á media. O Real decreto 943/2003, polo que se regulan as 
condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para 
o alumnado superdotado intelectualmente, trata no seu artigo 9 sobre os criterios xerais para 
flexibilizar a duración dos diversos graos para o alumnado superdotado intelectualmente nas 
ensinanzas de réxime especial. Esta flexibilización consistirá na súa incorporación a un curso 
superior ao que lle corresponda por idade, sempre que a redución destes períodos non supere 
a metade do tempo establecido con carácter xeral. Non obstante, e ante casos excepcionais, as 
administracións educativas poderán adoptar medidas de flexibilización sen tal limitación; 
naturalmente, esta flexibilización incorporará medidas e programas de atención especifica a 
este alumnado. 

 

É preciso distinguir entre a superdotación intelectual e o talento. Unha persoa ten talento 
cando demostra aptitudes excepcionais para unha faceta artística ou cognoscitiva. Por tanto, 
xunto ás necesidades educativas dos superdotados cómpre engadir as de aqueles individuos 
do grupo que teñan talento musical, no sentido descrito de aceleración, ou ben elaborando 
actividades de ampliación (é dicir, de maior dificultade que as previstas para o curso), de xeito 
que podan render segundo as súas propias capacidades. 

 

2.4. Alumnado con necesidades educativas especiais. 

A atención á diversidade chega ao seu máximo expoñente ao tratar ao alumnado con 
necesidades educativas especiais. Este tipo de discentes son persoas que presentan algún tipo 
de discapacidade, polo que poden precisar dunha adaptación aos recursos materiais (tales 
como a necesidade de acondicionar a aula para eles), ou unha adecuación dos elementos do 
currículo (reformulación dos obxectivos, co que supón de adaptación dos contidos e os 
criterios de avaliación. 

 

É evidente que a aptitude da persoa non está en relación coa discapacidade que sufra (son 
coñecidos numerosos exemplos de compositores ou interpretes discapacitados), pero si é 
habitual que se considere, erradamente, que o suxeito é igual que o individuo plenamente 
capacitado. Nada máis lonxe da realidade, xa que, como facultade humana, a música provoca 
na persoa unha resposta gratificante, debido á sensibilidade. Pero, ademais, no alumnado 
discapacitado, a música pode ter outros importantes significados, xa que pode paliar esa 
discapacidade axudando no proceso de integración, comunicación, estimulación (ou 
autoestima).  
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3. TEMAS TRANSVERSAIS 
 

3.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

O desenvolvemento integral do/a alumno/a non debe estar limitado á adquisición de 
conceptos e coñecementos académicos vinculados exclusivamente a cada unha das súas áreas, 
senón que debe formar aos alumnos para integrarse na sociedade actual, sabendo responder 
de maneira adecuada aos problemas que esta sociedade implica. 

 

Esta formación, que non está definida en ningunha das áreas, debe estar presente na aula de 
forma permanente, e maniféstase a través do que coñecemos como temas transversais. 

 

A forma na que entendemos o tratamento destes temas transversais fica reflectida nos 
obxectivos seguintes: 

 Educación para a paz. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar. 

 Educación moral e cívica. 

- Participar en tarefas comúns, mostrando actitudes de colaboración e respecto polas 
opinións e propostas alleas. 

- O respecto pola autonomía dos demais. 

 Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade. 

- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na 
linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc. 

 Educación para a saúde, postural e auditiva. 

- Proporcionar un contexto adecuado para realizar unha valoración crítica de determinados 
hábitos relacionados coa saúde. 

 Educación para o consumidor. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsábel que se sitúa criticamente ante o 
consumismo e a publicidade. 

 

Desde a música, moitos destes temas poden tratarse propoñendo actividades que se 
desenvolvan en grupo, xa que estas actividades favorecen a comunicación do alumnado e 
fomentan actitudes de convivencia. 

Ademais, na música pódense tratar contidos relacionados directamente coa saúde. O uso 
adecuado do corpo á hora de tocar o instrumento precisa dun coñecemento e coidado do 
mesmo, especialmente ante problemas habituais na adolescencia. Tratar temas que 
relacionados directamente coa paz (o coñecemento da música de outras culturas aumenta o 
respecto cara estas, comprendendo que o mundo non é só a música e culturas occidentais, nin 
as súas visións). Tratar temas relacionados coa educación para o consumidor, onde se pode 
analizar o mercado musical, os prezos dos cd’s, o pirateo, a vulneración dos dereitos de 
propiedade intelectual. Tratar o uso da música nas publicidades, nos grandes almacéns, así 
como o efecto que pode producir no consumidor, cara quen vai dirixido. 
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3.2. TRATAMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
(TIC´S) 

As TICs (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) enténdense como aquelas 
ferramentas baseadas na tecnoloxía dixital que permiten almacenar, procesar, recuperar, 
transmitir e presentar información. 

Inclúen as aplicacións utilizadas polos ordenadores ou dispositivos similares para facilitar e 
xestionar información (software, bases de datos, multimedia, etc.), así como as novas 
tecnoloxías arredor de Internet. 

Por outra banda, enténdese por material dixital ou software, programas ou aplicacións 
utilizadas polos ordenadores ou dispositivos similares para facilitar e xestionar información. 
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4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS 
 

Unha actividade pedagóxica moderna non pode quedar reducida ao ámbito da aula, aínda 
sendo este o espazo central do proceso educativo. Este traballo pode verse complementado 
por outras tarefas realizadas noutros espazos do propio centro ou doutras entidades 
colaboradoras. 

Estas actividades están orientadas a superar o marco tradicional das clases de instrumento, 
complementándoas con actividades o máis variadas posibles que poñan en contacto os nosos 
alumnos coa realidade musical nun senso máis amplo, permitíndolles conectar esta realidade 
coa sociedade e a cultura do noso tempo. 

Para que estas actividades teñan o máximo proveito, deben relacionarse co proceso xeral de 
aprendizaxe en resposta a unha adecuada planificación. 

 

Clasificación das actividades: 

 Organizadas polo departamento: 

- Audicións do alumnado dos distintos profesores do departamento seguidas de 
comentarios colectivos de profesores e alumnos sobre as mesmas. Fomentarase a crítica 
construtiva e evitaranse comentarios de mal gusto. O obxectivo será aprender 
colectivamente dos erros e das virtudes do alumnado e ao mesmo tempo servirá como 
exemplo de colaboración entre os profesores do departamento para compartir ideas e 
achegar solucións conxuntas aos problemas que tiveron os alumnos nas súas actuacións. 

- Asistencia a concertos ou ensaios de agrupacións de música, concertos tanto dentro como 
fora do centro.  

- Cursos ou Master class organizados polo departamento, co obxectivo de ter contacto con 
outros profesores e ver distintos puntos de vista de cómo afrontar e superar os problemas 
que poidan ter os alumnos ao executar fragmentos musicais. 

 

Nestas actividades organizadas para promover que o alumnado mellore as súas capacidades, 
farase fincapé tamén nos valores de respecto e convivencia entre outros.  
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5. SECUENCIACIÓN DO CURSO 
 

5.1.  CURSO: 1º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.1.1. Obxectivos 

 Afondar no coñecemento dos estilos e dos recursos interpretativos de cada un deles. 

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

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

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

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

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista.  

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento. 

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

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

 

5.1.2. Contidos 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, fraseo, etc. 

 Agóxico e dinámico. 

 Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 

 Equilibrio sonoro e de planos. 

 Control permanente da afinación. 

 Desenvolvemento da igualdade de ataques. 

 Análise e interpretación de obras do repertorio. 

 Práctica de conxunto da agrupación correspondente. 

 Traballo gradual do repertorio básico máis salientable da agrupación correspondente. 

 Valoración do sistema como marco da interpretación. 

 Audicións comparadas de interpretacións de conxuntos, para analizar de maneira crítica as 
características das versións. 

 

5.1.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Interpretar obras do repertorio propio da agrupación correspondente. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre tódalos 
componentes do grupo, e do equilibrio sonoro entre as partes.  

 Actuar como responsable do grupo, dirixindo a interpretación colectiva mentres realiza a 
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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 concertación. 
Ademais, pódense valorar o seus criterios sobre unificación do son, timbre, vibrato, afinación, 
fraseo, etc. 

 Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que corresponda. Este 
criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con autonomía 
na lectura dun texto, así como o seu grao de fluidez na lectura e comprensión da obra. 

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

 Interpretar en público obras do repertorio para conxunto. 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 ao 
estilo da música interpretada. 

 

Valorarase 

A correcta interpretación dos seguintes aspectos: 

 Dominio da obra. 

 Corrección na articulación, agóxica, dinámica, fraseo, equilibrio dos distintos planos 
sonoros. 

 Adaptación ao conxunto, estilo apropiado. 

 O traballo de cada alumno/a en canto ao estudo persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 A asistencia continuada á clase como único medio para lograr os obxectivos previstos e 
poder permitir o progreso do traballo en grupo. 

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

 

Mínimos esixibles 

Para obter unha cualificación positiva no primeiro curso de conxunto de grao profesional o 
departamento establece os seguintes requisitos mínimos: 

Interpretar un mínimo de dúas obras de estilos diferentes en pequenas formacións, con 
corrección desde o punto de vista técnico e musical, incluíndo: 

 Unha correcta dixitación e velocidade. 

 Desenvolvemento de dinámicas e agóxicas correctas. 

 Unha boa articulación e calidade no son de punto. 

 Un estilo axeitado á obra. 

 Un fraseo e métrica correctos e unha ornamentación axeitada. 

O alumno debe demostrar a través das actuacións a súa capacidade para formar parte dunha 
agrupación, tanto a nivel persoal como musical. 

Ademais dos criterios xerais establecidos dentro do grao profesional, será necesario para 
promover ao curso seguinte completar o programa estabelecido para o curso e acadar 
satisfactoriamente os obxectivos mínimos esixibles para cada avaliación. Dado o carácter da 
avaliación continua, so se promoverá ao curso seguinte na materia se ao final do curso se 
acadaron tódolos obxectivos antes mencionados. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 O traballo desenvolto polo alumnado nas clases e nas audicións realizadas. Ademais da 
interpretación do repertorio contará o traballo persoal diario, traballo en grupo e actitudes 
cara a materia (curiosidade, creatividade, constancia, reflexión sobre as actuacións…). 

Dado o carácter colectivo desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente a aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenvolvemento da 
agrupación. Estes aspectos son os que aparecen nos criterios de cualificación que aparecen na 
sección anterior e na seguinte. 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación é o resultado global da avaliación continua e os procedementos de avaliación 
segundo o rendemento integral do alumno, a súa responsabilidade como membro dun grupo e 
a asistencia regular a ensaios e clases maxistrais.Alcanzarase un ha cualificaciónpositiva en 
cada unha das avaliacións e na final,se o alumno consegue superar os criterios de avaliación 
establecidos nesta programación. As notas de cada avaliacións establecense empregando o 
seguinte baremo: 

 Interpretación correcta do repertorio programado 60%. 

 Actitude responsable no cumprimento das normas establecidas 20%. 

 Lectura a vista 10%. 

 Actuacións en público organizadas polo Departamento de Conxunto de Acordeón ou a 
dirección do centro 10%. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o/a alumno/a supere 
os obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado/a, e que o/a 
profesor/a considere que pode superar os do seguinte curso. O/A profesor/a titor/a emitirá 
un informe coas calificacións de cada un dos profesores que imparten a ensinanza ao/á 
alumno/a que vai promover de curso. 

A ampliación de matrícula debe de ser aprobada polo Consello Escolar.  
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5.1.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, 
unha observación das actividades cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar 
problemas e establecer medidas para solucionalos. 

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo.  

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos cuxa cualificación final non supere o 5 na avaliación final poderán presentarse á 
convocatoria extraordinaria de xuño. Esta proba será examinada polo tribunal designado para 
a proba e determinará a cualificación final do curso.  

A proba da convocatoria de setembro consistirá na presentación do programa ou repertorio 
básico acordado co profesor ao longo do curso para a agrupación correspondente.  

O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación dos demais membros 
do grupo. De non ser así, o Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso de 
achegar músicos acompañantes para o examinado. Así mesmo, a non participación das 
actuacións en directo ou audicións poden supor unha mingua considerable na cualificación 
final do examinado. Calquera variación no programa do examinado deberá ser comunicada 
coa debida antelación ao profesor da materia e de acordo con este. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa acordado entre profesor e alumno. 

 

5.1.5. Recursos didácticos 

Os materiais didácticos consisten en material curricular (partitura), repertorio, material 
audiovisual. O profesorado informará ó alumnado dos materiais didácticos necesarios para o 
proceso de aprendizaxe. 

Poderanse audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos formatos, así como 
revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en música de cámara, e un banco de actividades 
ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

Tamén se destacan as tecnoloxías da información con fins didácticos para o conxunto. Como 
recursos usados para a aula, o alumno disporá de recursos audiovisuais, equipo de son, 
lector de DVD, e conexión WIFI no centro. 

Proponse ademais unha listaxe de obras que se axeitan ao nivel do curso e poden servir de 
referencia ao alumno. 

 

5.1.5.1. Listado de repertorio orientativo 

 Manhattan Boogie – Mohn, Gerhard  

 Peer Gynt – Grieg, Edvard 

 Suite Latin – Herold, Helmuth 

 Adiós Nonino – Piazzola, A. 

 Encuentro con Gershwin – Bui, R. 

 Acquarelli cubani – Fancelli, L. 

 Kleine Musik für drei Akkordeons – Degen, Helmut 

 Boogie-Woogie-fever – Bui, Renato 

 Minouche – Schneiders, Hardy 
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 Fideli Terzen – Münch, Wili 

 O sole mio – Lindemann, Wilhelm 

 Picolo Concerto – Bui, Renato 
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5.2.  CURSO: 2º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.2.1. Obxectivos 

 Afondar no coñecemento dos estilos e dos recursos interpretativos de cada un deles. 

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

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

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

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

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento. 

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

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

 

5.2.2. Contidos 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, fraseo, etc. 

 Agóxico e dinámico. 

 Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 

 Equilibrio sonoro e de planos. 

 Control permanente da afinación. 

 Desenvolvemento da igualdade de ataques. 

 Análise e interpretación de obras do repertorio. 

 Práctica de conxunto da agrupación correspondente. 

 Traballo gradual do repertorio básico máis salientable da agrupación correspondente. 

 Valoración do sistema como marco da interpretación. 

 Audicións comparadas de interpretacións de conxuntos, para analizar de maneira crítica as 
características das versións. 

 

5.2.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Interpretar obras do repertorio propio da agrupación correspondente. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre tódalos 
componentes do grupo, e do equilibrio sonoro entre as partes.  

 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 concertación. 
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Ademais, pódense valorar o seus criterios sobre unificación do son, timbre, vibrato, afinación, 
fraseo, etc. 

 Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que corresponda. Este 
criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con autonomía 
na lectura dun texto, así como o seu grao de fluidez na lectura e comprensión da obra. 

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

 Interpretar en público obras do repertorio para conxunto. 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 ao 
estilo da música interpretada. 

 

Valorarase 

A correcta interpretación dos seguintes aspectos: 

 Dominio da obra. 

 Corrección na articulación, agóxica, dinámica, fraseo, equilibrio dos distintos planos 
sonoros. 

 Adaptación ao conxunto, estilo apropiado. 

 O traballo de cada alumno/a en canto ao estudo persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 A asistencia continuada a clase como único medio para lograr os obxectivos. 

 A actitude apropiada ante o público permitindo unha interpretación axeitada nos aspectos 
xa citados previstos e poder permitir o progreso do traballo en grupo.  

 

Mínimos esixibles 

Para obter unha cualificación positiva no segundo curso de grao profesional o departamento 
establece os seguintes requisitos mínimos: 

Interpretar un mínimo de dúas obras de estilos diferentes en pequenas formacións, con 
corrección desde o punto de vista técnico e musical, incluíndo: 

 Unha correcta dixitación e velocidade. 

 Desenvolvemento de dinámicas e agóxicas correctas. 

 Unha boa articulación e calidade no son. 

 Un estilo axeitado á obra. 

 Un fraseo e métrica correctos e unha ornamentación axeitada. 

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

O alumno debe demostrar a través das actuacións a súa capacidade para formar parte dunha 
agrupación, tanto a nivel persoal como musical. 

Ademais dos criterios xerais establecidos dentro do grao profesional, será necesario para 
promover ao curso seguinte completar o programa estabelecido para o curso e acadar 
satisfactoriamente os obxectivos mínimos esixibles para cada avaliación. Dado o carácter da 
avaliación continua, só se promoverá ao curso seguinte na materia se ao final do curso se 
acadaron tódolos obxectivos antes mencionados. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 O traballo desenvolto polo alumnado nas clases e nas audicións realizadas. Ademais da 
interpretación do repertorio contará o traballo persoal diario, traballo en grupo e actitudes 
cara a materia (curiosidade, creatividade, constancia, reflexión sobre as actuacións…). 

Dado o carácter colectivo desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente a aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenvolvemento da 
agrupación. Estes aspectos son os que aparecen nos criterios de cualificación que aparecen na 
sección anterior e na seguinte. 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación é o resultado global da avaliación continua e os procedementos de avaliación 
segundo o rendemento integral do alumno, a súa responsabilidade como membro dun grupo e 
a asistencia regular a ensaios e clases maxistrais. Alcanzarase unha cualificación positiva en 
cada unha das avaliacións e na final, se o alumno consegue superar os criterios de avaliación 
establecidos nesta programación. As notas de cada avaliacións establecense empregando o 
seguinte baremo: 

 Interpretación correcta do repertorio programado 60%. 

 Actitude responsable no cumprimento das normas establecidas 20%. 

 Lectura a vista 10%. 

 Actuacións en público organizadas polo Departamento de Conxunto de Acordeón ou a 
dirección do centro 10%. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o/a alumno/a supere 
os obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado/a, e que o/a 
profesor/a considere que pode superar os do seguinte curso. O/A profesor/a titor/a emitirá 
un informe coas calificacións de cada un dos profesores que imparten a ensinanza ao/á 
alumno/a que vai promover de curso. 

A ampliación de matrícula debe de ser aprobada polo Consello Escolar.  
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5.2.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, 
unha observación das actividades cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar 
problemas e establecer medidas para solucionalos. 

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo.  

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos cuxa cualificación final non supere o 5 na avaliación final poderán presentarse á 
convocatoria extraordinaria de xuño. Esta proba será examinada polo tribunal designado para 
a proba e determinará a cualificación final do curso.  

A proba da convocatoria de setembro consistirá na presentación do programa ou repertorio 
básico acordado co profesor ao longo do curso para a agrupación correspondente.  

O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación dos demais membros 
do grupo. De non ser así, o Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso de 
achegar músicos acompañantes para o examinado. Así mesmo, a non participación das 
actuacións en directo ou audicións poden supor unha mingua considerable na cualificación 
final do examinado. Calquera variación no programa do examinado deberá ser comunicada 
coa debida antelación ao profesor da materia e de acordo con este. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa acordado entre profesor e alumno. 

 

5.2.5. Recursos didácticos 

Os materiais didácticos consisten en material curricular (partitura), repertorio, material 
audiovisual. O profesorado informará ó alumnado dos materiais didácticos necesarios para o 
proceso de aprendizaxe. 

Poderanse audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos formatos, así como 
revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en música de cámara, e un banco de actividades 
ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

Tamén se destacan as tecnoloxías da información con fins didácticos para o conxunto. Como 
recursos usados para a aula, o alumno disporá de recursos audiovisuais, equipo de son, 
lector de DVD, e conexión WIFI no centro. 

Proponse ademais unha listaxe de obras que se axeitan ao nivel do curso e poden servir de 
referencia ao alumno. 

 

5.2.5.1. Listado de repertorio orientativo 

 Manhattan Boogie – Mohn, Gerhard  

 Peer Gynt – Grieg, Edvard 

 Suite Latin – Herold, Helmuth 

 Adiós Nonino – Piazzola, A. 

 Encuentro con Gershwin – Bui, R. 

 Acquarelli cubani – Fancelli, L. 

 Kleine Musik für drei Akkordeons – Degen, Helmut 

 Boogie-Woogie-fever – Bui, Renato 

 Minouche – Schneiders, Hardy 
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 Fideli Terzen – Münch, Wili 

 O sole mio – Lindemann, Wilhelm 

 Picolo Concerto – Bui, Renato 
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5.3.  CURSO: 3º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.3.1. Obxectivos 

 Afondar no coñecemento dos estilos e dos recursos interpretativos de cada un deles. 

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

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

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

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

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento. 

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

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

 

5.3.2. Contidos 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, fraseo, etc. 

 Agóxico e dinámico. 

 Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 

 Equilibrio sonoro e de planos. 

 Control permanente da afinación. 

 Desenvolvemento da igualdade de ataques. 

 Análise e interpretación de obras do repertorio. 

 Práctica de conxunto da agrupación correspondente. 

 Traballo gradual do repertorio básico máis salientable da agrupación correspondente. 

 Valoración do sistema como marco da interpretación. 

 Audicións comparadas de interpretacións de conxuntos, para analizar de maneira crítica as 
características das versións. 

 

5.3.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Interpretar obras do repertorio propio da agrupación correspondente. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre tódalos 
componentes do grupo, e do equilibrio sonoro entre as partes.  

 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 concertación. 
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Ademais, pódense valorar o seus criterios sobre unificación do son, timbre, vibrato, afinación, 
fraseo, etc. 

 Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que corresponda. Este 
criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con autonomía 
na lectura dun texto, así como o seu grao de fluidez na lectura e comprensión da obra. 

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

 Interpretar en público obras do repertorio para conxunto. 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 ao 
estilo da música interpretada. 

 

Valorarase 

A correcta interpretación dos seguintes aspectos: 

 Dominio da obra. 

 Corrección na articulación, agóxica, dinámica, fraseo, equilibrio dos distintos planos 
sonoros. 

 Adaptación ao conxunto, estilo apropiado. 

 O traballo de cada alumno/a en canto ao estudo persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 A asistencia continuada a clase como único medio para lograr os obxectivos. 

 A actitude apropiada ante o público permitindo unha interpretación axeitada nos aspectos 
xa citados previstos e poder permitir o progreso do traballo en grupo.  

 

Mínimos esixibles 

Para obter unha cualificación positiva no segundo curso de grao profesional o departamento 
establece os seguintes requisitos mínimos: 

Interpretar un mínimo de dúas obras de estilos diferentes en pequenas formacións, con 
corrección desde o punto de vista técnico e musical, incluíndo: 

 Unha correcta dixitación e velocidade. 

 Desenvolvemento de dinámicas e agóxicas correctas. 

 Unha boa articulación e calidade no son. 

 Un estilo axeitado á obra. 

 Un fraseo e métrica correctos e unha ornamentación axeitada. 

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

O alumno debe demostrar a través das actuacións a súa capacidade para formar parte dunha 
agrupación, tanto a nivel persoal como musical. 

Ademais dos criterios xerais establecidos dentro do grao profesional, será necesario para 
promover ao curso seguinte completar o programa estabelecido para o curso e acadar 
satisfactoriamente os obxectivos mínimos esixibles para cada avaliación. Dado o carácter da 
avaliación continua, só se promoverá ao curso seguinte na materia se ao final do curso se 
acadaron tódolos obxectivos antes mencionados. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 O traballo desenvolto polo alumnado nas clases e nas audicións realizadas. Ademais da 
interpretación do repertorio contará o traballo persoal diario, traballo en grupo e actitudes 
cara a materia (curiosidade, creatividade, constancia, reflexión sobre as actuacións…). 

Dado o carácter colectivo desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente a aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenvolvemento da 
agrupación. Estes aspectos son os que aparecen nos criterios de cualificación que aparecen na 
sección anterior e na seguinte. 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación é o resultado global da avaliación continua e os procedementos de avaliación 
segundo o rendemento integral do alumno, a súa responsabilidade como membro dun grupo e 
a asistencia regular a ensaios e clases maxistrais. Alcanzarase unha cualificación positiva en 
cada unha das avaliacións e na final, se o alumno consegue superar os criterios de avaliación 
establecidos nesta programación. As notas de cada avaliacións establecense empregando o 
seguinte baremo: 

 Interpretación correcta do repertorio programado 60%. 

 Actitude responsable no cumprimento das normas establecidas 20%. 

 Lectura a vista 10%. 

 Actuacións en público organizadas polo Departamento de Conxunto de Acordeón ou a 
dirección do centro 10%. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o/a alumno/a supere 
os obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado/a, e que o/a 
profesor/a considere que pode superar os do seguinte curso. O/A profesor/a titor/a emitirá 
un informe coas calificacións de cada un dos profesores que imparten a ensinanza ao/á 
alumno/a que vai promover de curso. 

A ampliación de matrícula debe de ser aprobada polo Consello Escolar.  
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5.3.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, 
unha observación das actividades cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar 
problemas e establecer medidas para solucionalos. 

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo.  

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos cuxa cualificación final non supere o 5 na avaliación final poderán presentarse á 
convocatoria extraordinaria de xuño. Esta proba será examinada polo tribunal designado para 
a proba e determinará a cualificación final do curso.  

A proba da convocatoria de setembro consistirá na presentación do programa ou repertorio 
básico acordado co profesor ao longo do curso para a agrupación correspondente.  

O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación dos demais membros 
do grupo. De non ser así, o Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso de 
achegar músicos acompañantes para o examinado. Así mesmo, a non participación das 
actuacións en directo ou audicións poden supor unha mingua considerable na cualificación 
final do examinado. Calquera variación no programa do examinado deberá ser comunicada 
coa debida antelación ao profesor da materia e de acordo con este. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa acordado entre profesor e alumno. 

 

5.3.5. Recursos didácticos 

Os materiais didácticos consisten en material curricular (partitura), repertorio, material 
audiovisual. O profesorado informará ó alumnado dos materiais didácticos necesarios para o 
proceso de aprendizaxe. 

Poderanse audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos formatos, así como 
revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en música de cámara, e un banco de actividades 
ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

Tamén se destacan as tecnoloxías da información con fins didácticos para o conxunto. Como 
recursos usados para a aula, o alumno disporá de recursos audiovisuais, equipo de son, 
lector de DVD, e conexión WIFI no centro. 

Proponse ademais unha listaxe de obras que se axeitan ao nivel do curso e poden servir de 
referencia ao alumno. 

 

5.3.5.1. Listado de repertorio orientativo 

 Manhattan Boogie – Mohn, Gerhard  

 Peer Gynt – Grieg, Edvard 

 Suite Latin – Herold, Helmuth 

 Adiós Nonino – Piazzola, A. 

 Encuentro con Gershwin – Bui, R. 

 Acquarelli cubani – Fancelli, L. 

 Kleine Musik für drei Akkordeons – Degen, Helmut 

 Boogie-Woogie-fever – Bui, Renato 

 Minouche – Schneiders, Hardy 
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 Fideli Terzen – Münch, Wili 

 O sole mio – Lindemann, Wilhelm 

 Picolo Concerto – Bui, Renato 
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5.4.  CURSO: 4º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.4.1. Obxectivos 

 Afondar no coñecemento dos estilos e dos recursos interpretativos de cada un deles. 

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

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

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

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

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

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 

 Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento. 

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

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

 

5.4.2. Contidos 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, fraseo, etc. 

 Agóxico e dinámico. 

 Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 

 Equilibrio sonoro e de planos. 

 Control permanente da afinación. 

 Desenvolvemento da igualdade de ataques. 

 Análise e interpretación de obras do repertorio. 

 Práctica de conxunto da agrupación correspondente. 

 Traballo gradual do repertorio básico máis salientable da agrupación correspondente. 

 Valoración do sistema como marco da interpretación. 

 Audicións comparadas de interpretacións de conxuntos, para analizar de maneira crítica as 
características das versións. 

 

5.4.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Interpretar obras do repertorio propio da agrupación correspondente. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre tódalos 
componentes do grupo, e do equilibrio sonoro entre as partes.  

 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 concertación. 
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Ademais, pódense valorar o seus criterios sobre unificación do son, timbre, vibrato, afinación, 
fraseo, etc. 

 Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que corresponda. Este 
criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con autonomía 
na lectura dun texto, así como o seu grao de fluidez na lectura e comprensión da obra. 

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

 Interpretar en público obras do repertorio para conxunto. 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 ao 
estilo da música interpretada. 

 

Valorarase 

A correcta interpretación dos seguintes aspectos: 

 Dominio da obra. 

 Corrección na articulación, agóxica, dinámica, fraseo, equilibrio dos distintos planos 
sonoros. 

 Adaptación ao conxunto, estilo apropiado. 

 O traballo de cada alumno/a en canto ao estudo persoal e de conxunto, valorando a súa 
responsabilidade como parte integrante dun grupo. 

 A asistencia continuada a clase como único medio para lograr os obxectivos. 

 A actitude apropiada ante o público permitindo unha interpretación axeitada nos aspectos 
xa citados previstos e poder permitir o progreso do traballo en grupo.  

 

Mínimos esixibles 

Para obter unha cualificación positiva no segundo curso de grao profesional o departamento 
establece os seguintes requisitos mínimos: 

Interpretar un mínimo de dúas obras de estilos diferentes en pequenas formacións, con 
corrección desde o punto de vista técnico e musical, incluíndo: 

 Unha correcta dixitación e velocidade. 

 Desenvolvemento de dinámicas e agóxicas correctas. 

 Unha boa articulación e calidade no son. 

 Un estilo axeitado á obra. 

 Un fraseo e métrica correctos e unha ornamentación axeitada. 

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

O alumno debe demostrar a través das actuacións a súa capacidade para formar parte dunha 
agrupación, tanto a nivel persoal como musical. 

Ademais dos criterios xerais establecidos dentro do grao profesional, será necesario para 
promover ao curso seguinte completar o programa estabelecido para o curso e acadar 
satisfactoriamente os obxectivos mínimos esixibles para cada avaliación. Dado o carácter da 
avaliación continua, só se promoverá ao curso seguinte na materia se ao final do curso se 
acadaron tódolos obxectivos antes mencionados. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 O traballo desenvolto polo alumnado nas clases e nas audicións realizadas. Ademais da 
interpretación do repertorio contará o traballo persoal diario, traballo en grupo e actitudes 
cara a materia (curiosidade, creatividade, constancia, reflexión sobre as actuacións…). 

Dado o carácter colectivo desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente a aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenvolvemento da 
agrupación. Estes aspectos son os que aparecen nos criterios de cualificación que aparecen na 
sección anterior e na seguinte. 

 

Criterios de cualificación 

A cualificación é o resultado global da avaliación continua e os procedementos de avaliación 
segundo o rendemento integral do alumno, a súa responsabilidade como membro dun grupo e 
a asistencia regular a ensaios e clases maxistrais. Alcanzarase unha cualificación positiva en 
cada unha das avaliacións e na final, se o alumno consegue superar os criterios de avaliación 
establecidos nesta programación. As notas de cada avaliacións establecense empregando o 
seguinte baremo: 

 Interpretación correcta do repertorio programado 60%. 

 Actitude responsable no cumprimento das normas establecidas 20%. 

 Lectura a vista 10%. 

 Actuacións en público organizadas polo Departamento de Conxunto de Acordeón ou a 
dirección do centro 10%. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o/a alumno/a supere 
os obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado/a, e que o/a 
profesor/a considere que pode superar os do seguinte curso. O/A profesor/a titor/a emitirá 
un informe coas calificacións de cada un dos profesores que imparten a ensinanza ao/á 
alumno/a que vai promover de curso. 

A ampliación de matrícula debe de ser aprobada polo Consello Escolar.  
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5.4.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, 
unha observación das actividades cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar 
problemas e establecer medidas para solucionalos. 

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo.  

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos cuxa cualificación final non supere o 5 na avaliación final poderán presentarse á 
convocatoria extraordinaria de xuño. Esta proba será examinada polo tribunal designado para 
a proba e determinará a cualificación final do curso.  

A proba da convocatoria de setembro consistirá na presentación do programa ou repertorio 
básico acordado co profesor ao longo do curso para a agrupación correspondente.  

O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación dos demais membros 
do grupo. De non ser así, o Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso de 
achegar músicos acompañantes para o examinado. Así mesmo, a non participación das 
actuacións en directo ou audicións poden supor unha mingua considerable na cualificación 
final do examinado. Calquera variación no programa do examinado deberá ser comunicada 
coa debida antelación ao profesor da materia e de acordo con este. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa acordado entre profesor e alumno. 

 

5.4.5. Recursos didácticos 

Os materiais didácticos consisten en material curricular (partitura), repertorio, material 
audiovisual. O profesorado informará ó alumnado dos materiais didácticos necesarios para o 
proceso de aprendizaxe. 

Poderanse audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos formatos, así como 
revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en música de cámara, e un banco de actividades 
ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

Tamén se destacan as tecnoloxías da información con fins didácticos para o conxunto. Como 
recursos usados para a aula, o alumno disporá de recursos audiovisuais, equipo de son, 
lector de DVD, e conexión WIFI no centro. 

Proponse ademais unha listaxe de obras que se axeitan ao nivel do curso e poden servir de 
referencia ao alumno. 

 

5.4.5.1. Listado de repertorio orientativo 

 Manhattan Boogie – Mohn, Gerhard  

 Peer Gynt – Grieg, Edvard 

 Suite Latin – Herold, Helmuth 

 Adiós Nonino – Piazzola, A. 

 Encuentro con Gershwin – Bui, R. 

 Acquarelli cubani – Fancelli, L. 

 Kleine Musik für drei Akkordeons – Degen, Helmut 

 Boogie-Woogie-fever – Bui, Renato 

 Minouche – Schneiders, Hardy 
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 Fideli Terzen – Münch, Wili 

 O sole mio – Lindemann, Wilhelm 

 Picolo Concerto – Bui, Renato 
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6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

Durante o desenvolvemento das actividades da programación avaliaremos o proceso de 
aprendizaxe do alumnado para detectar os seus progresos e dificultades. 

Teremos en conta: 

 O grao de conexión das actividades propostas cos intereses do alumnado. 

 As dificultades de cada alumno e alumna na resolución de problemas. 

 A adecuación dos recursos empregados, temporización e metodoloxía. 

 Compenetración da selección de contidos e da súa secuenciación. 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto valorar tanto as aprendizaxes do alumno como 
os procesos mesmos da  ensinanza, e deben servir como referencia para a actuación 
pedagóxica e a posibilidade de reaxustes oportunos, mellorando a calidade das actividades 
propostas. 
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7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 

 

As reunións do profesorado son o foro onde se realiza a avaliación interna das estratexias 
metodolóxicos do departamento, valorando o grao de cumprimento da programación. 

Temos en conta que una avaliación do alumnado tamén e unha proba do persoal do 
departamento e o grao de conexión con eles. Polo tanto avaliamos as respostas do alumnado e 
os resultados obtidos nas probas de cada semestre coa finalidade de valorar  o nivel 
alcanzado e suxerir melloras. Tense en conta ademais as impresións obtidas do contacto e 
compenetración diario cos alumnos. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. PROBAS DE ACCESO  

 

 PROBA DE ACCESO A 2º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE CONXUNTO DE 
ACORDEÓN 

 
Interpretación de tres obras de estilos diferentes dun nivel de dificultade técnica non inferior ao 

curso anterior ao que se presenta, escritas e/ou adaptadas para a agrupación. 

 

 Contidos 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, articulación, ritmo, fraseo, etc. 

 Agóxico e dinámico. 

 Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 

 Equilibrio sonoro e de planos. 

 Desenvolvemento da igualdade de ataques. 

 

 Criterios de avaliación 

1) Interpretar obras do repertorio propio da agrupación. 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. 

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 concertación. 
Ademáis, pódense valorar os seus criterios sobre unificación do son, timbre, vibrato, fraseo, 
etc. 

 

 Listado de repertorio orientativo 

 Manhattan Boogie – Mohn, Gerhard  

 Peer Gynt – Grieg, Edvard 

 Suite Latin – Herold, Helmuth 

 Adiós Nonino – Piazzola, A. 

 Encuentro con Gershwin – Bui, R. 

 Acquarelli cubani – Fancelli, L. 

 Kleine Musik für drei Akkordeons – Degen, Helmut 

 Boogie-Woogie-fever – Bui, Renato 

 Minouche – Schneiders, Hardy 

 Fideli Terzen – Münch, Wili 

 O sole mio – Lindemann, Wilhelm 

 Picolo Concerto – Bui, Renato 
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 PROBA DE ACCESO AOS CURSOS 3º, 4º E 5º DE GRAO PROFESIONAL DE 
CONXUNTO DE ACORDEÓN 

 
Interpretación de tres obras de estilos diferentes dun nivel de dificultade técnica non inferior ao 

curso anterior ao que se presenta, escritas e/ou adaptadas para a agrupación. 

 

 Contidos 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, articulación, ritmo, fraseo, etc. 

 Agóxico e dinámico. 

 Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 

 Equilibrio sonoro e de planos. 

 Desenvolvemento da igualdade de ataques. 
 

 Criterios de avaliación 

1) Interpretar obras do repertorio propio da agrupación correspondente. 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. 

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 concertación. 
Ademáis, pódense valorar os seus criterios sobre unificación do son, timbre, vibrato, 
afinación, fraseo, etc. 

3) Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que corresponda. 
Este criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con 
autonomía na lectura dun texto, así como o seu grao de fluidez na lectura e comprensión da 
obra. 

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

  

 Listado de repertorio orientativo 

 Manhattan Boogie – Mohn, Gerhard  

 Peer Gynt – Grieg, Edvard 

 Suite Latin – Herold, Helmuth 

 Adiós Nonino – Piazzola, A. 

 Encuentro con Gershwin – Bui, R. 

 Acquarelli cubani – Fancelli, L. 

 Kleine Musik für drei Akkordeons – Degen, Helmut 

 Boogie-Woogie-fever – Bui, Renato 

 Minouche – Schneiders, Hardy 

 Fideli Terzen – Münch, Wili 

 O sole mio – Lindemann, Wilhelm 

 Picolo Concerto – Bui, Renato 


