
 

CMUS Profesional de Viveiro 
 

 
 

CONCELLO DE VIVEIRO 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 

 

SAXOFÓN 
 
 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

2 

ÍNDICE 

 

INTRODUCIÓN ...................................................................................................................................... 6 

1. METODOLOXÍA ............................................................................................................................. 7 

2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE .......................................................................................................... 8 

3. TEMAS TRANSVERSAIS ................................................................................................................. 9 

3.1. EDUCACIÓN EN VALORES ..................................................................................................... 9 

3.2. TRATAMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC´S) ........ 10 

4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS ............................................... 11 

5. SECUENCIACIÓN DO CURSO....................................................................................................... 12 

5.1.  CURSO: 1º DE GRAO ELEMENTAL .................................................................................... 12 

5.1.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 12 

5.1.2. Contidos.......................................................................................................................... 12 

5.1.3. Avaliación ....................................................................................................................... 12 

5.1.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 14 

5.1.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 14 

5.2.  CURSO: 2º DE GRAO ELEMENTAL .................................................................................... 15 

5.2.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 15 

5.2.2. Contidos.......................................................................................................................... 15 

5.2.3. Avaliación ....................................................................................................................... 15 

5.2.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 17 

5.2.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 18 

5.3.  CURSO: 3º DE GRAO ELEMENTAL .................................................................................... 19 

5.3.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 19 

5.3.2. Contidos.......................................................................................................................... 19 

5.3.3. Avaliación ....................................................................................................................... 19 

5.3.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 21 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

3 

5.3.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 22 

5.4.  CURSO: 4º DE GRAO ELEMENTAL .................................................................................... 23 

5.4.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 23 

5.4.2. Contidos.......................................................................................................................... 23 

5.4.3. Avaliación ....................................................................................................................... 23 

5.4.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 25 

5.4.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 26 

5.5.  CURSO: 1º DE GRAO PROFESIONAL ................................................................................ 27 

5.5.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 27 

5.5.2. Contidos.......................................................................................................................... 27 

5.5.3. Avaliación ....................................................................................................................... 27 

5.5.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 29 

5.5.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 30 

5.6.  CURSO: 2º DE GRAO PROFESIONAL ................................................................................ 31 

5.6.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 31 

5.6.2. Contidos.......................................................................................................................... 31 

5.6.3. Avaliación ....................................................................................................................... 31 

5.6.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 33 

5.6.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 34 

5.7.  CURSO: 3º DE GRAO PROFESIONAL ................................................................................ 35 

5.7.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 35 

5.7.2. Contidos.......................................................................................................................... 35 

5.7.3. Avaliación ....................................................................................................................... 36 

5.7.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 37 

5.7.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 38 

5.8.  CURSO: 4º DE GRAO PROFESIONAL ................................................................................ 39 

5.8.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 39 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

4 

5.8.2. Contidos.......................................................................................................................... 39 

5.8.3. Avaliación ....................................................................................................................... 40 

5.8.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 41 

5.8.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 42 

5.9.  CURSO: 5º DE GRAO PROFESIONAL ................................................................................ 43 

5.9.1. Obxectivos ...................................................................................................................... 43 

5.9.2. Contidos.......................................................................................................................... 43 

5.9.3. Avaliación ....................................................................................................................... 44 

5.9.4. Medidas de recuperación ............................................................................................... 45 

5.9.5. Recursos didácticos ........................................................................................................ 46 

5.10.  CURSO: 6º DE GRAO PROFESIONAL ................................................................................ 47 

5.10.1. Obxectivos .................................................................................................................. 47 

5.10.2. Contidos...................................................................................................................... 47 

5.10.3. Avaliación ................................................................................................................... 48 

5.10.4. Medidas de recuperación ........................................................................................... 49 

5.10.5. Recursos didácticos .................................................................................................... 50 

6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ............ 51 

7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO DEPARTAMENTO ................. 52 

8. ANEXOS ...................................................................................................................................... 53 

8.1. CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DOS PREMIOS FIN DE GRAO ............................................. 53 

8.2. PROBAS DE ACCESO ............................................................................................................ 54 

8.2.1. PROBAS DE ACCESO AO GRAO ELEMENTAL ................................................................... 54 

 ACCESO A 2º CURSO DO GRAO ELEMENTAL .............................................................. 54 

 ACCESO A 3º CURSO DO GRAO ELEMENTAL .............................................................. 54 

 ACCESO A 4º CURSO DO GRAO ELEMENTAL .............................................................. 54 

8.2.2. PROBAS DE ACCESO AO GRAO PROFESIONAL ............................................................... 55 

 ACCESO A 1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL .......................................................... 55 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

5 

 ACCESO A 2º CURSO DO GRAO PROFESIONAL .......................................................... 55 

 ACCESO A 3º CURSO DO GRAO PROFESIONAL .......................................................... 55 

 ACCESO A 4º CURSO DO GRAO PROFESIONAL .......................................................... 56 

 ACCESO A 5º CURSO DO GRAO PROFESIONAL .......................................................... 56 

 ACCESO A 6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL .......................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

6 

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 
 

O traballo metodolóxico estará fundamentado nos principios de globalización e 
interdisciplinariedade, tomando como punto de partida os coñecementos previos do 
alumno/a, de tal xeito que o avance individualizado e flexible do alumnado sexa guiado polo 
mestre en todo momento.  

 

A aplicación da metodoloxía consistirá na observación do traballo semanal exposto polo 
alumnado, onde se procederá o analise dos estudos e obras, solventando as dificultades a 
través do estudo da técnica do saxofón que surdíu en consecuencia das diferentes escolas do 
saxofón.  

 

A motivación, por medio da captación do interese do alumnado, será un dos pilares a amosar 
o longo das clases, fomentando a superación das dificultades e tratando de lograr os obxetivos 
da programación. Todo elo co fin de acadar a musicalidade e soltura necesaria dunha 
formación musical óptima. 

 

O traballo do profesor como guía, terá que escoller os métodos, obras e técnica a traballar que 
lle resulte máis axeitada o alumnado en cada momento. Revisando ademáis a hixiene postural, 
o traballo da memoria e lectura a vista, e na creación de concertos nos que o alumnado poda 
reflexar o traballo realizado e adquirir novas competencias da súa formación.  
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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 dun alumno/a ou grupo determinado. 
Dependendo das circunstancias que se presenten no aula, o mestre/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 profesor/a faría unha análise dos contidos da 
materia e prepara 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 
alumno. 

 

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

3.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

O desenvolvemento integral do alumno 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/as 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 favorecen a comunicación dos alumnos 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) 

 

O avance da sociedade leva consigo o avance das novas tecnoloxías e como parte da mesma a 
música tamén está influenciada. O Centro conta cunha red wifi que permite a conexión a 
intertenet tendo acceso a multiples recursos educativos. 

 

O uso das TIC abre un gran abanico de posibilidades na comunicación entre o profesor/a e o 
alumnado, permitindo a grabación das audicións e pequenos exercicios realizados na aula 
para o seu posterior análise. 

 

A visualiación de videos que permita o analise das obras interpretada por diferentes artistas; 
a escoita de audios de diversos instrumentos que podan permitir enfoque distinto no análise 
das obras.  

O uso de canles de comunicación como o correo electrónico ou a videochamada estimulan o 
interese do alumnado e permiten unha transferencia de contidos moi rica e diversa, ademáis 
de ofrecer a posibilidade de facer proxectos en liña. 

Programas informáticos como os editores de partituras ou editores de video permiten a 
maquetación de composición feitas polo propio alumnado, abordando contidos transversais 
doutras materias como harmonía e analise musical.  

 

Outro canle informático como pode ser a web do Centro, permite unha conexión directa con 
todas aquelas persoas interesadas nas novidades e funcionamento do sistema educativo, 
ofrecendo o asceso a aula virtual, as programacións, números de contacto, actividades 
realizadas con outros Centros, programa dos concertos das diferentes especialidades, etc. 
Todo elo fomentando a conexión ca sociedad que o rodea e tratando de ofrecer unha cultura 
musical diversa e sana. 
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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 có proceso xeral de 
aprendizaxe en resposta a unha adecuada planificación. 

 

Clasificación das actividades: 

 

 Complementarias: 

- Audicións de alumnos 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 dos alumnos 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 proxeccións ou conferencias de carácter musical. Tendo como obxectivo o 
aprendizaxe de novos contidos que máis tarde se comentaran dentro da aula, facendo 
unha reflexión do aprendido. 

- Participación de cursos específicos da especialidade ou doutras materias, organizados polo 
Centro. Animando a participación de alumnos/as membros e fora do Centro, co fin de 
lograr unha visión global do nivel musical, compartir experiencias, vivenzas e formarse co 
profesor/a convidado.  

 

 Extraescolares: 

- Actividades realizadas fora do horario lectivo como por exemplo visitando museos, 
acudindo a concertos ou outros centros. Incentivando tamén a participación en cursos de 
saxofón que perfeccionen a súa formación musical. 

- Animar a participación de concursos de solista tanto a nivel comarcal como nacional que 
favorezan a visión e experiencia do alumno/a que participe, coñecendo un panorama 
musical máis extenso e a creación de novos enlaces sociáis co resto de participantes.  
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5. SECUENCIACIÓN DO CURSO 
 

5.1.  CURSO: 1º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.1.1. Obxectivos 

 Mostrar os fundamentos dunha posición corporal correcta controlando un ton muscular 
axeitado do tronco e das extremidades tanto nunha posición erguida coma sentada. 

 Adquirir os fundamentos dunha boa técnica respiratoria, embocadura e emisión. 

 Iniciar ao alumno no sentido da afinación a través da práctica na clase colectiva. 

 Reter e madurar os coñecementos adquiridos nas clases individuais e colectivas. 

 Memorizar pequenos fragmentos musicais para o desarrollo da memoria e a riqueza 
interpretativa. 

 Coñecer as indicacións de medida, ritmo, dinámica e articulación que se atopan nos textos 
musicais propostos neste curso. 

 Adquirir hábitos de estudo correctos onde se inclúan o estudo continuo e a escoita de 
música.  

 Coñecer o Saxofón como instrumento musical: partes que o compoñen, nome das chaves, 
mantemento e hixiene. 

 

5.1.2. Contidos 

 Control, dominio e rectificación da posición corporal do alumno e do instrumento coa axuda 
dun espello. 

 Realización da montaxe, desmontaxe e limpeza do Saxofón correctamente sen forzar 
ningunha das partes. 

 Exercicios de respiración con e sen instrumento para fortalecer a columna de aire e coñecer 
cada un dos elementos que interveñen na mesa. 

 Exercicios de embocadura e emisión cun son de calidade o longo do rexistro tradicional do 
saxofón. 

 Práctica de exercicios co mestre para traballar a afinación. 

 Exercicios de memorización e de interpretación. 

 Práctica das escalas maiores e menores a velocidad metronómica de 80 a negra, picadas e 
ligadas. 

 Estudo dos exercicios e obras propostos polo mestre, acordes ao nivel do curso.  

 Participar nas diferentes audicións. 

 

5.1.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Coñecer as partes polas que se compón o saxofón e a súa familia. 

 Mostrar nos estudos a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, 
esforzo, interese...). 

 Demostrar que se asimila unha correcta posición corporal. 

 Interpretar os estudos para o curso utilizando os elementos básicos da interpretación: 
tempo, articulación, dinámica e estilo, acordes coa dificultade do curso. 
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 Memorizar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseos axeitados ao nivel. 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión. 

 Demostrar a adquisición de hábitos correctos de estudo. 

 Tocar a escalas maiores e menores ata unha alteración con soltura, picadas e ligadas. 

 

Mínimos esixibles 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Montar e desmontar o saxofón dunha forma adecuada e demostrar un cuidado da hixiene.  

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta das pezas e exercicios programados. 

 Interpretar unha  obra aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  
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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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 

 

5.1.5. Recursos didácticos 

 

MÉTODOS DE ESTUDO 

 Escuchar, leer & tocar 1 (M. Oldenkam) 

 L'alphabet du saxophoniste (H. Prati) 

 El saxofón y yo (A L. De la Rosa / J. J. Librado) 

 Saxoforever Vol 1 (J. Naulais) 

 29 études progressives (H. Prati) 

 L'ecole Française du Saxophone Vol. 1 (R. Druet) 

 

OBRAS 

 Geneviève (A. Ameller) 

 Seven easy dances (P. Harris) 

 Deux mini romances (P. M. Dubois) 

 Bagatelle (M. Perrin) 

 Côté jardin (J. Naulais) 

 La sauge (A. Ameller) (Sib) 
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5.2.  CURSO: 2º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.2.1. Obxectivos 

 Desenvolver os fundamentos dunha posición corporal correcta do instrumento e do 
instrumentista. 

 Afianzar o proceso da inspiración, retención e expulsión do aire. 

 Iniciar ao alumno no control necesario dos músculos que conforman a embocadura 
permitindo unha boa calidade sonora en tódolos rexistros. 

 Diferenciar e empregar os diferentes tipos de articulacións básicas: legato, stacatto e 
picado-ligado. 

 Mellorar progresivamente o sentido da afinación relativa (clase individual e colectiva) e de 
conxunto (clase colectiva). 

 Elaborar coa axuda do profesor un sistema de traballo individual aplicable ao estudo diario 
para adquirir hábitos de estudo correctos.  

 Memorizar fragmentos musicais. 

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento. 

 Empregar as indicacións de medida, ritmo, dinámica e articulación dos textos musicais 
propostos neste curso. 

 Traballar a música de conxunto en diferentes formacións durante a clase colectiva (dúos, 
tríos, cuartetos...). 

 

5.2.2. Contidos 

 Consolidar os coñecemos logrados o longo do curso anterior. 

 Control e dominio progresivo da posición do saxofón e do saxofonista. 

 Exercicios de respiración con e sen instrumento e lograr un control da columna de aire para 
lograr o uso das dinámicas forte e piano. 

 Exercicios de embocadura e emisión, logrando un sonido de calidade. 

 Práctica de exercicios co mestre para traballar a afinación. 

 Exercicios para desenvolver a flexibilidade nos saltos e articulacións. 

 Interpretación e memorización dos textos musicais a nivel individual e de conxunto. 

 Traballo das escalas maiores e menores ata dúas alteracións a velocidade de 80 a negra, 
ligadas e picadas.  

 Estudo dos exercicios e obras propostos polo mestre, acordes ao nivel do curso.  

 Participar nas audicións da especialidade.   

 

5.2.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar nos estudos a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, 
esforzo, interese...). 

 Interpretar os estudos para o curso utilizando os elementos básicos da interpretación: 
tempo, articulación, dinámica e estilo, acordes coa dificultade do curso. 

 Memorizar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseos axeitados co nivel. 
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 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión. 

 Capacidade de adaptación á música colectiva. 

 Demostrar a adquisición de hábitos correctos de estudo. 

 Tocar as escalas maiores e menores a velocidade de 80 a negra, picadas e ligadas nunha 
intensidade forte e piano.  

 Recoñecer cando unha cana está en mal e necesita ser axustada ou sustituida.  

 

Mínimos esixibles 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta das pezas e exercicios tocando o 
50% dos estudos programados. 

 Interpretar unha obra aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as dinámicas forte e piano.  

 Tocar as escalas maiores e menores cun ritmo estable, picadas e ligadas e intensidade forte e 
piano.  

 Tocar o rexistro tradicional do saxofón con calidade.  

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  
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Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 
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5.2.5. Recursos didácticos 

 

MÉTODOS DE ESTUDO 

 Precis pour L´Étude des Gammes (G. Lacour) 

 29 études progressives (H. Prati) 

 24 études faciles pour tous les saxophonesd'apres A.Samie (M. Mule) 

 L'ecole Française du Saxophone Vol. 1 (R. Druet) 

 50 études faciles et progressives Vol 1. (G. Lacour) 

 

OBRAS 

 Chanson a bercer (E. Bozza) 

 Pièces classiques célèbres 1º recueil (M. Mule) 

 Cinq pièces faciles (J. Absil) 

 Choral et Ballet (P. Rougeron) 

 Kansas city ( J. Naulais) 

 Tableaux Aquitains (J.M.Londeix) 

 Parade des Petits Soldats (E. Bozza) 

 Le berger rêve (F. Antonini) (Mib/Sib) 

 Choral et Ballet (P. Rougeron) (Sib) 

 La Memoire de l'onde (J. Sichler) (Sib) 
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5.3.  CURSO: 3º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.3.1. Obxectivos 

 Desenvolver os fundamentos dunha posición corporal correcta do instrumento e do 
instrumentista. 

 Coñecer e valorar a importancia da respiración abdómino-diafragmática como medio para 
posibilitar un son estable e centrado. 

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do instrumento. 

 Mellorar o dominio da embocadura permitindo unha boa calidade sonora en tódolos 
rexistros. 

 Desenvolver o uso das articulacións básicas para acadar unha maior axilidade e flexibilidade 
nas propostas musicais do curso. 

 Iniciar ao alumno no emprego dos reflexos necesarios para corrixir de forma consciente a 
afinación das notas e a calidade do son relacionándoo coa respiración e a embocadura. 

 Adquirir hábitos de estudo correctos. 

 Consolidar e perfeccionar os elementos técnicos. 

 Desenvolver por si mesmo un sistema de traballo individual que rendibilice o tempo 
empregado no estudo diario. 

 Memorizar un estudo ou tempo dunha obra proposta neste curso. 

 

5.3.2. Contidos 

 Consolidar os coñecemos logrados o longo do curso anterior. 

 Control e dominio progresivo da posición do saxofón e do saxofonista. 

 Práctica de exercicios con e sen instrumento para iniciar ao alumno na respiración 
abdómino-diafragmática. 

 Exercicios de embocadura e emisión: notas sostidas (notas longas) en diferentes dinámicas 
(ff, mf, p, pp, crescendo, diminuendo, crescendo-diminuendo). 

 Traballar todas as escalas maiores e menores usando a memoria, cunha velocidade 
metronómica de 80 a negra.   

 Exercicios para desenvolver a flexibilidade nos saltos e articulacións. 

 Exercicios de afinación. 

 Interpretación e memorización dos textos musicais a nivel individual e de conxunto. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Participar nas audicións da especialidade.  

 

5.3.3. Avaliación 

Criterios de avaliación 

 Mostrar nos estudos a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, 
esforzo, interese…). 

 Valoración das capacidades auditivas, rítmicas e da actitude diante do estudo. 

 Interpretar os estudos e obras programadas para o curso utilizando os elementos básicos da 
interpretación: tempo, articulación, dinámica e estilo, acordes coa dificultade do curso. 

 Memorizar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseos axeitados ao nivel. 

 Tocar as escalas maiores e menores a 80 a negra con diferentes articulaciónes e dinámicas. 
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 Demostrar a adquisición dunha correcta calidade do son e da afinación. 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión. 

 Capacidade de adaptación á música colectiva. 

 Demostrar a adquisición de hábitos correctos de estudo. 

 

Mínimos esixibles 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Tocar as dinámicas forte e piano.  

 Tocar as escalas maiores e menores cun ritmo estable, picadas e ligadas e intensidade forte e 
piano.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Interpretar unha das obras aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 Tocar o rexistro tradicional do saxofón cun son de calidade e con diferentes intensidades.  

 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  
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Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

22 

5.3.5. Recursos didácticos 

 

MÉTODOS DE ESTUDO 

 Precis pour L´Étude des Gammes (g. Lacour) 

 48 études faciles et progressives Vol 1. (P. M. Dubois) 

 50 études faciles et progressives Vol 2. (G. Lacour) 

 24 études faciles pour tous les saxophonesd'apres A.Samie (M. Mule) 

 L'ecole Française du Saxophone Vol. 2 (R. Druet) 

 17 études faciles et progressives (H. Prati) 

 

OBRAS 

 Saxophonissimo (A.J. Dervaux) 

 Sonatine (R. Guillou) 

 Chant corse (H. Tomasi) 

 Baie-comeau (A. Ameller) 

 Pièces classiques célèbres 1º recueil (M. Mule) 

 Vacances (J. M. Damase) 

 Aria (J. Ibert) 

 Gavotte des Damoiselles (E. Bozza) 

  Baie-comeau (A. Ameller) (Sib) 

 Concertino Nº 25 (J. Porret) (Sib) 

 Melopee (J. Ibert) (Sib) 
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5.4.  CURSO: 4º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.4.1. Obxectivos 

 Adoptar unha posición corporal que permita respirar con naturalidade e que favoreza a 
correcta colocación do instrumento así como a coordinación entre ambas mans. 

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática e músculos que interveñen na 
embocadura de maneira que posibiliten unha correcta emisión, afinación, articulación e 
flexibilidade do son. 

 Saber empregar con precisión os reflexos necesarios para corrixir a afinación das notas e a 
calidade do son. 

 Adquirir hábitos e técnicas de estudo rendibles que posibiliten a consecución dos obxectivos 
do curso. 

 Consolidar e perfeccionar os elementos técnicos co traballo das escalas maiores e menoresa 
a velocidade de 80 a negra, con diferentes articulacións e intensidades.  

 Memorizar completamente unha das obras propostas no curso. 

 Coñecer as características e posibilidades sonoras do saxofón e saber empregalas tanto na 
interpretación individual como de conxunto. 

 Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha 
dificultade acorde a este nivel. 

 Coñecer unha breve descrición histórica do saxofón, dende a súa aparición ata os nosos días. 

 Tocar en público nas audicións da especialidade. 

 

5.4.2. Contidos 

 Consolidar os coñecemos logrados o longo do curso anterior. 

 Control e dominio progresivo da posición do saxofón e do saxofonista. 

 Práctica de exercicios con e sen instrumento para desenvolver a capacidade pulmonar do 
alumno na respiración abdómino-diafragmática. 

 Exercicios de embocadura e emisión: notas sostidas en diferentes dinámicas (ff, mf, p, pp, 
crescendo, diminuendo, crescendo-diminuendo). 

 Inicio ao estudo dos trilos e vibrato. 

 Iniciación á compresión das estruturas musicais nos distintos niveis, para chegar a través 
delas a unha interpretación consciente e non meramente intuitiva. 

 Traballo da afinación e memorización de fragmentos musicais con diferentes exercicios 
propostos polo mestre.  

 Traballo das escalas maiores e menores a velocidade de 80 a negra con diferentes 
articulacións e intensidades. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Coñecemento das características acústicas e dos feitos históricos propios do saxofón e dos 
instrumentos da súa familia. 

 

5.4.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Valoración das aptitudes do alumno e da súa actitude diante da materia. 

 Mostrar nos estudos a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, 
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esforzo, interese...). 

 Valoración das capacidades auditivas, rítmicas e da actitude diante do estudo. 

 Interpretar os estudos e obras programadas para o curso utilizando os elementos básicos da 
interpretación: tempo, articulación, dinámica e estilo, acordes coa dificultade do curso. 

 Demostrar a adquisición dunha correcta calidade do son e da afinación. 

 Memorizar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseos axeitados ao nivel. 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión. 

 Capacidade de adaptación tocando en público e con agrupacións colectivas. 

 Demostrar a adquisición de hábitos correctos de estudo. 

 Demostrar a capacidade de autocrítica. 

 

Mínimos esixibles 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta das pezas e exercicios programados. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores e menores cun ritmo estable, picadas e ligadas e diferentes 
intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón.  

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
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actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 
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5.4.5. Recursos didácticos 

 

MÉTODOS DE ESTUDO 

 Precis pour L´Étude des Gammes (G. Lacour) 

 48 études faciles et progressives Vol 2. (P. M. Dubois) 

 Techni-Sax (G. Senon) 

 Quinze petits pieces en forme d'etudes (M. Meriot) 

 50 études faciles et progressives Vol 2. (G. Lacour) 

 L'ecole Française du Saxophone Vol. 2 (R. Druet) 

 

OBRAS 

 Sonata (G.P. Telemann) 

 Pièces classiques célèbres 2º recueil (M. Mule) 

 Aria (E. Bozza) 

 Chanson et Passepied (J. Rueff) 

 Croquembouches (C. Delvincourt) 

 Dance (D. Milhaud) 

 Sarabande et Allegro (G. Grovlez) 

 Humoresque (H. Loche) 

 Allegro Spiritoso (J.B. Senaillé) (Sib) 

 4º solo de concert (J.B. Singelée) (Sib) 

 Sérénade (J. Strimer) (Sib) 

 Sonate en Sol mineur (G.F. Haendel) (Sib) 
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5.5.  CURSO: 1º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.5.1. Obxectivos 

 Perfeccionar a técnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación. 

 Mostrar dominio do corpo en función á práctica do saxofón. Recoñecementos sensoriais 
internos. 

 Coñecer as principais características que determinan a música nas diferentes épocas. 

 Demostrar suficiente autonomía técnico-práctica para abordar todas e cada unha das 
dificultades que poidan aparecer nas interpretacións que se aborden durante o curso. 

 Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos. 

 Practicar música de conxunto, en formacións de diversas configuracións fomentando o 
sentido da interdependencia. 

 Memorizar textos musicais. 

 Perfeccionar a afinación e coñecer as dixitacións auxiliares. 

 Adquirir fluidez na lectura a primeira vista. 

 Adquirir unha técnica de estudo rendible. 

 Perfeccionar o vibrato e iniciarse no estudo do rexistro armónico. 

 Tocar en concertos e asistir a diferentes cursos de perfeccionamento.  

 

5.5.2. Contidos 

 Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación. 

 Traballo auditivo (oído interno), para recoñecer conceptos tais como: afinación, timbre e 
intensidade, coa posibilidade de modificalos. Perfeccionamento da interválica afinada. 

 Perfeccionamento do control postural do corpo, buscando a mellor funcionalidade sonora. 

 Práctica das escalas maiores, menores e a escala cromática a velocidade de 90 a negra, con 
distintas articulacións e intensidades. 

 Práctica da interválica das 3ª a velocidade de 70 a negra.  

 Traballo de diferentes acentuacións e articulacións que axuden a adaptación de estilos 
musicais. 

 Exercicios de vibrato e armónicos que axuden a interpretación. 

 Práctica interpretativa en grupo, buscando escoitar aos demais sen perder as referencias do 
son propias. 

 Adestramento da memoria. 

 Exercicios de lectura a primeira vista. 

 Coñecemento dalgúns feitos acústicos e históricos do saxofón. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Participar nas audicións da especialidade.  

 

5.5.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, esforzo, interese…). 

 Demostrar que se utiliza un esforzo muscular e unha respiración axeitados ás esixencias da 
execución musical. 
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 Demostrar o dominio na execución dos estudos e das obras sen desligar os aspectos técnicos 
dos musicais. 

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

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

 Memorizar e ler a primeira vista textos musicais acordes co nivel no que se encontra o 
alumno. 

 

Mínimos esixibles 

 Presentarse aos exames, probas ou audicións propostas. 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores, menores, cromática e interválica cun ritmo estable, picadas e 
ligadas e diferentes intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón.  

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  
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Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.5.4. 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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 
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5.5.5. Recursos didácticos 

 

MÉTODOS 

 Les Games conjointes et en intervalles (J. M. Londeix) 

 Los armónicos en el saxofón (P. Iturralde) 

 Top Tones (S. Rascher) 

 

ESTUDOS 

 Quinze études chantantes (Hyacinthe Klosé) 

 35 études techniques (René Decouais) 

 

OBRAS 

 Introducción y Danza (R. Taléns) 

 Fantaisie – Impromptu (A. Jolivet) 

 Adage et Arabesque (R. Berthelot) 

 Tres preludios ( E. Lejet)  

 Histoires (J. Ibert) 

 4º solo de concert (J. B. Singelée) (Sib) 

 Sonata Nº 1 (G. F. Haendel) (Sib) 

 Sous les Sapins (L. Blémant) (Sib) 
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5.6.  CURSO: 2º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.6.1. Obxectivos 

 Perfeccionar a técnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación. 

 Mostrar dominio do corpo na práctica do saxofón. Recoñecementos sensoriais internos. 

 Controlar e coñecer cada vez máis o seu instrumento. 

 Coñecer as principais características que determinan a música nas diferentes épocas. 

 Demostrar suficiente autonomía técnico-práctica para abordar todas e cada unha das 
dificultades que poidan aparecer nas interpretacións que se aborden durante o curso. 

 Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos. 

 Practicar música de conxunto, en formacións de diversas configuracións fomentando o 
sentido da interdependencia. 

 Memorizar textos musicais. 

 Adquirir fluidez na lectura a primeira vista. 

 Adquirir unha técnica de estudo rendible. 

 Perfeccionar o estudo do vibrato e rexistro armónico con aplicación practica nos estudos e 
obras. 

 Tocar nas audicións propias da especialidade. 

 

5.6.2. Contidos 

 Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación. 

 Traballo auditivo (oído interno) para recoñecer conceptos como: afinación, timbre e 
intensidade, coa posibilidade de modificalos. Perfeccionamento da interválica afinada. 

 Perfeccionamento do control postural do corpo, buscando a mellor funcionalidade sonora. 

 Práctica das escalas maiores, menores e a escala cromática a velocidade de 90 a negra, con 
distintas articulacións e intensidades. 

 Práctica da interválica das 3ª e 4ª a velocidade de 70 a negra.  

 Traballo de diferentes acentuacións e articulacións que axuden a adaptación de estilos 
musicais. 

 Exercicios de vibrato e armónicos que axuden a interpretación. 

 Práctica interpretativa en grupo, buscando escoitar aos demais sen perder as referencias do 
propio son. 

 Adestramento da memoria. 

 Técnicas de estudo e exercicios de lectura a primeira vista. 

 Coñecemento dalgúns feitos acústicos e históricos do saxofón. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Participar nas audicións da especialidade.  

 

5.6.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresiva individual (dedicación, esforzo, interese...). 

 Demostrar que se utiliza un esforzo muscular e unha respiración axeitados ás esixencias da 
execución musical. 
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 Demostrar dominio na execución dos estudos e das obras sen separar os aspectos técnicos 
dos musicais. 

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

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

 Memorizar e ler a primeira vista textos musicais acordes co nivel no que se encontra o 
alumno. 

 

Mínimos esixibles 

 Presentarse aos exames, probas ou audicións propostas. 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores, menores, cromática e interválica cun ritmo estable, picadas e 
ligadas e diferentes intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón.  

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  
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Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.6.4. 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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 
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5.6.5. Recursos didácticos 

 

MÉTODOS 

 Les Games conjointes et en intervalles (J. M. Londeix) 

 Los armónicos en el saxofón (P. Iturralde) 

 Top Tones (S. Rascher) 

 

ESTUDOS 

 60 études (Ferling / Mule) (1-24) 

 35 études techniques (R. Decouais) 

 Dix Huit Exercicies ou etudes d'après Berbiguier (M. Mule) 

 

OBRAS 

 Petit suite latine (J. Naulais) 

 Dix figures a danser (P. M. Dubois) 

 Pulcinella (E. Bozza) 

 Saxolo (Arnaud, Marwys, Adam) 

 Cantilene et Danse (D. Joly) 

 Sonata en Sol m (G. F. Haendel) Sib 

 Sonatina (W. Skolnik) (Sib) 
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5.7.  CURSO: 3º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.7.1. Obxectivos 

 Perfeccionar a técnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación. 

 Dominar o corpo en función da práctica do saxofón. Recoñecementos sensoriais internos. 

 Controlar e coñecer cada vez máis o seu propio instrumento. 

 Coñecer as principais características que determinan a música nas diferentes épocas. 

 Demostrar suficiente autonomía técnico-práctica para abordar todas e cada unha das 
dificultades que poidan aparecer nas interpretacións que se aborden durante o curso, 
detectando concretamente os erros e problemas técnicos, intentando deseñar exercicios para 
superar as dificultades. 

 Evolucionar na velocidade de dixitación, sen perder os parámetros de calidade e control 
adquiridos ata o momento. 

 Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos. 

 Practicar música de conxunto, en formacións de diversas configuracións fomentando o 
sentido da interdependencia. 

 Memorizar textos musicais. 

 Adquirir fluidez na lectura a primeira vista. 

 Adquirir unha técnica de estudo rendible. 

 Perfeccionar o estudo do vibrato e rexistro armónico con aplicación practica nos estudos e 
obras. 

 Participar nas audicións da especialidade. 

 

5.7.2. Contidos 

 Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación. 

 Traballo auditivo (oído interno) para recoñecer conceptos como: afinación, timbre e 
intensidade, coa posibilidade de modificalos. Perfeccionamento da interválica afinada. 

 Perfeccionamento do control postural do corpo, buscando a mellor funcionalidade sonora. 

 Exercicios técnicos específicos incrementados en velocidade, que propicien a 
interdependencia de acción dos órganos corporais. 

 Práctica das escalas maiores, menores e a escala cromática a velocidade de 120 a negra, con 
distintas articulacións e intensidades. 

 Práctica da interválica das 3ª a 100 a negra e 4ª e 5ª a velocidade de 70 a negra.  

 Traballo de diferentes acentuacións e articulacións que axuden a adaptación de estilos 
musicais. 

 Exercicios de vibrato e armónicos que axuden a interpretación. 

 Práctica interpretativa en grupo, buscando escoitar aos demais sen perder as referencias 
propias do son. 

 Adestramento da memoria. 

 Técnicas de estudo e exercicios de lectura a primeira vista. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Participar nas audicións da especialidade.  
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5.7.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, esforzo, interese...). 

 Demostrar que se utiliza un esforzo muscular e unha respiración axeitados ás esixencias da 
execución musical. 

 Demostrar o dominio na execución dos estudos e das obras sen separar os aspectos técnicos 
dos musicais. 

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

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

 Memorizar e ler a primeira vista textos musicais acordes co nivel no que se encontra o 
alumno. 

 Nivel técnico asimilado e velocidade de execución. 

 

Mínimos esixibles 

 Presentarse aos exames, probas ou audicións propostas. 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores, menores, cromática e interválica cun ritmo estable, picadas e 
ligadas e diferentes intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón. 

 Producir os armónicos artificiais en pasaxes lentos. 

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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 
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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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.7.4. 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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 
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Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 

 

5.7.5. Recursos didácticos 

MÉTODOS 

 Les Games conjointes et en intervalles (J. M. Londeix) 

 Los armónicos en el saxofón (P. Iturralde) 

 Top Tones (S. Rascher) 

 

ESTUDOS 

 60 études (Ferling / Mule) (25-48) 

 16 études rythmico techniques (G. Senon) 

 Dix Huit Exercicies ou etudes d'après Berbiguier (M. Mule) 

 24 petites études op. 33 (J. Andersen) 

 

OBRAS 

 Rhapsodie (C. Debussy) 

 Pequeña Czarda (P. Iturralde) 

 Concerto (R. Binge) 

 Intermède Champêtre (P. Gaubert) 

 2º solo de concurso (F. R. Escobés) (Sib) 

 Concerto op. 57 (G. B. Singelée) (Sib) 

 Petite Suite (M. Quérat) (Sib) 
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5.8.  CURSO: 4º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.8.1. Obxectivos 

 Perfeccionar a técnica respiratoria, embocadura, emisión e afinación. 

 Mostrar dominio do corpo en función da práctica do saxofón. Recoñecementos sensoriais 
internos. 

 Controlar e coñecer cada vez máis o seu propio instrumento. 

 Coñecer as principais características que determinan a música nas diferentes épocas. 

 Demostrar suficiente autonomía técnico-práctica para abordar todas e cada unha das 
dificultades que poidan aparecer nas interpretacións que se aborden durante o curso, 
detectando concretamente os erros e problemas técnicos, intentando deseñar exercicios para 
superar as dificultades. 

 Evolucionar na velocidade de dixitación, sen perder os parámetros de calidade e control 
adquiridos ata o momento. 

 Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos. 

 Practicar música de conxunto, en formacións de diversas configuracións fomentando o 
sentido da interdependencia. 

 Memorizar textos musicais. 

 Adquirir fluidez na lectura a primeira vista. 

 Adquirir unha técnica de estudo rendible. 

 Perfeccionar o estudo do vibrato e rexistro armónico con aplicación practica nos estudos e 
obras. 

 Participar nas audicións da especialidade. 

 

5.8.2. Contidos 

 Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación. 

 Traballo auditivo (oído interno) para recoñecer conceptos como: afinación, timbre e 
intensidade, coa posibilidade de modificalos. Perfeccionamento da interválica afinada. 

 Perfeccionamento do control postural do corpo, buscando a mellor funcionalidade sonora. 

 Exercicios técnicos específicos incrementados en velocidade, que propicien a 
interdependencia de acción dos órganos corporais. 

 Práctica das escalas maiores, menores e a escala cromática a velocidade de 120 a negra, con 
distintas articulacións e intensidades. 

 Práctica da interválica das 3ª a 100 a negra e 4ª, 5ª, 6ª a velocidade de 70 a negra.  

 Traballo de diferentes acentuacións e articulacións que axuden a adaptación de estilos 
musicais. 

 Exercicios de vibrato e armónicos que axuden a interpretación. 

 Práctica interpretativa en grupo, buscando escoitar aos demais sen perder as referencias do 
propio son. 

 Adestramento da memoria. 

 Técnicas de estudo e exercicios de lectura a primeira vista. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Participar nas audicións da especialidade.  
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5.8.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, esforzo, interese…). 

 Demostrar que se utiliza un esforzo muscular e unha respiración axeitados ás esixencias da 
execución musical. 

 Demostrar o dominio na execución dos estudos e das obras sen separar os aspectos técnicos 
dos musicais. 

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

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

 Memorizar e ler a primeira vista textos musicais acordes co nivel no que se encontra o 
alumno. 

 Nivel técnico asimilado e velocidade de execución. 

 

Mínimos esixibles 

 Presentarse aos exames, probas ou audicións propostas 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores, menores, cromática e interválica cun ritmo estable, picadas e 
ligadas e diferentes intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón. 

 Producir os armónicos artificiais en pasaxes lentos. 

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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 
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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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.8.4. 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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 
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Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 

 

5.8.5. Recursos didácticos 

MÉTODOS 

 Les Games conjointes et en intervalles (J. M. Londeix) 

 324 escalas para el Jazz (P. Iturralde) 

 Top Tones (S. Rascher) 

 

ESTUDOS 

 Vingt Grandes études Vol 1 (F. Capelle) 

 16 études rythmico techniques (G. Senon) 

 Cinquante-trois études Vol 1 (M. Mule) 

 Exercices Journaliers (M. Mule) 

 

OBRAS 

 Ballade (H. Tomasi) 

 Introductión, dance et furioso (H. Couf) 

 Fantaisie (J. Demersseman) 

 Scaramouch (D. Milhaud) 

 Dyptique (E. Bozza) 

 Suite Nº 1 (J.S. Bach) 

 Suite Hellenique (P. Iturralde) (Mib/Sib) 

 Concerto in G minor (D. Benett) (Sib) 
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5.9.  CURSO: 5º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.9.1. Obxectivos 

 Mostrar un dominio do corpo en función da práctica do saxofón. Recoñecementos sensoriais 
internos. 

 Controlar e coñecer cada vez máis o seu propio instrumento. 

 Coñecer as principais características que determinan a música nas diferentes épocas. 

 Demostrar suficiente autonomía técnico-práctica para abordar todas e cada unha das 
dificultades que poidan aparecer nas interpretacións que se aborden durante o curso, 
detectando concretamente os erros e problemas técnicos, intentando deseñar exercicios para 
superar as dificultades. 

 Evolucionar na velocidade de dixitación, sen perder os parámetros de calidade e control 
adquiridos ata o momento. 

 Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos. 

 Ampliar o coñecemento de novos efectos sonoros aplicados no instrumento. 

 Practicar música de conxunto, en formacións de diversas configuracións fomentando o 
sentido da interdependencia. 

 Memorizar textos musicais. 

 Adquirir fluidez na lectura a primeira vista. 

 Adquirir unha técnica de estudo rendible. 

 Coñecer os “doigtes” que axuden a unha mellor interpretación e dominio do saxofón. 

 Perfeccionar o estudo do vibrato e rexistro armónico con aplicación practica nos estudos e 
obras. 

 Participar nas audicións da especialidade. 

 

5.9.2. Contidos 

 Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación. 

 Traballo auditivo (oído interno) para recoñecer conceptos como: afinación, timbre e 
intensidade, coa posibilidade de modificalos. Perfeccionamento da interválica afinada. 

 Perfeccionamento do control postural do corpo, buscando a mellor funcionalidade sonora. 

 Exercicios técnicos específicos incrementados en velocidade, que propicien a 
interdependencia de acción dos órganos corporais. 

 Control de novos efectos sonoros resultantes do saxofón e da súa representación na 
partitura. 

 Práctica das escalas maiores, menores e a escala cromática a velocidade de 130 a negra, con 
distintas articulacións e intensidades. 

 Práctica da interválica das 3ª a 120 a negra e 4ª, 5ª, 6ª,7ª a velocidade de 70 a negra.  

 Traballo de diferentes acentuacións e articulacións que axuden a adaptación de estilos 
musicais. 

 Exercicios de vibrato e armónicos que axuden a interpretación. 

 Uso dos “doigtes” nos diferentes estudos e obras propostos. 

 Práctica interpretativa en grupo, buscando escoitar aos demais sen perder as referencias do 
propio son. 

 Exercicios de lectura a primeira vista e da memoria. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 
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 Participar nas audicións da especialidade.  

 

5.9.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, esforzo, interese...). 

 Demostrar que se utiliza un esforzo muscular e unha respiración axeitados ás esixencias da 
execución musical. 

 Demostrar o dominio na execución dos estudos e das obras sen separar os aspectos técnicos 
dos musicais. 

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

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

 Memorizar e ler a primeira vista textos musicais acordes co nivel no que se encontra o 
alumno. 

 Nivel técnico asimilado e velocidade de execución. 

 

Mínimos esixibles 

 Presentarse aos exames, probas ou audicións propostas 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores, menores, cromática e interválica cun ritmo estable, picadas e 
ligadas e diferentes intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón. 

 Producir os armónicos artificiais en pasaxes lentos. 

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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. 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE SAXOFÓN  

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

45 

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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.9.4. 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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 
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Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 

 

5.9.5. Recursos didácticos 

MÉTODOS 

 Les Games conjointes et en intervalles (J. M. Londeix) 

 324 Escalas para el Jazz (P. Iturralde) 

 High tones (E. Rosseau) 

 

ESTUDOS 

 Vingt Grandes études Vol 1 (F. Capelle) 

 Cinquante-trois études Vol 2 (M. Mule) 

 

OBRAS 

 Tableaux de Provence (P. Maurice) 

 Variaciones sobre “El cant dels ocells” (J. Durán) 

 Serenade (J. Demersseman) 

 Deux Pièces (E. Denisov) 

 Cinq danses exotiques (Français) 

 Suite Nº 3 (J.S. Bach) 

 Étude de concert (G. Lacour) 

 Concertino (P. Harvey) (Sib) 

 Concerto (J. H. Fiocco) (Sib) 
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5.10.  CURSO: 6º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.10.1. Obxectivos 

 Mostrar un dominio do corpo en función da práctica do saxofón. Recoñecementos sensoriais 
internos. 

 Controlar e coñecer cada vez máis o seu propio instrumento. 

 Coñecer as principais características que determinan a música nas diferentes épocas. 

 Demostrar suficiente autonomía técnico-práctica para abordar todas e cada unha das 
dificultades que poidan aparecer nas interpretacións que se aborden durante o curso, 
detectando concretamente os erros e problemas técnicos, intentando deseñar exercicios para 
superar as dificultades. 

 Evolucionar na velocidade de dixitación, sen perder os parámetros de calidade e control 
adquiridos ata o momento. 

 Interpretar utilizando a medida, afinación, fraseo e articulación correctos. 

 Ampliar o coñecemento de novos efectos sonoros aplicados no instrumento. 

 Practicar música de conxunto, en formacións de diversas configuracións fomentando o 
sentido da interdependencia. 

 Adquirir fluidez na lectura a primeira vista e a memorización de textos musicais.  

 Adquirir unha técnica de estudo rendible. 

 Coñecer os “doigtes” que axuden a unha mellor interpretación e dominio do saxofón. 

 Controlar o uso do vibrato e rexistro armónico con aplicación practica nos estudos e obras. 

 Participar nas audicións da especialidade. 

 Tocar un recital de fin do Grao Profesional.  

 

5.10.2. Contidos 

 Exercicios de respiración, embocadura, emisión e afinación. 

 Traballo auditivo (oído interno) para recoñecer conceptos como: afinación, timbre e 
intensidade, coa posibilidade de modificalos. Perfeccionamento da interválica afinada. 

 Perfeccionamento do control postural do corpo, buscando a mellor funcionalidade sonora. 

 Exercicios técnicos específicos incrementados en velocidade, que propicien a 
interdependencia de acción dos órganos corporais. 

 Control de novos efectos sonoros resultantes do saxofón e da súa representación na 
partitura. 

 Práctica das escalas maiores, menores e a escala cromática a velocidade de 130 a negra, con 
distintas articulacións e intensidades. 

 Práctica da interválica das 3ª a 120 a negra e 4ª, 5ª, 6ª,7ª,8ª a velocidade de 70 a negra.  

 Traballo de diferentes acentuacións e articulacións que axuden a adaptación de estilos 
musicais. 

 Control do vibrato e os armónicos na aplicación interpretativa das obras e estudos. 

 Uso dos “doigtes” nos diferentes estudos e obras propostos. 

 Práctica interpretativa en grupo, buscando escoitar aos demais sen perder as referencias do 
propio son. 

 Exercicios de lectura a primeira vista e da memoria. 

 Estudos, obras e exercicios que axuden a adquirir un nivel técnico e musical óptimo. 

 Participar nas audicións da especialidade.  
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5.10.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo individual (dedicación, esforzo, interese...). 

 Demostrar que se utiliza un esforzo muscular e unha respiración axeitados ás esixencias da 
execución musical. 

 Demostrar o dominio na execución dos estudos e das obras sen separar os aspectos técnicos 
dos musicais. 

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

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

 Memorizar e ler a primeira vista textos musicais acordes co nivel no que se encontra o 
alumno. 

 Nivel técnico asimilado e velocidade de execución. 

 

Mínimos esixibles 

 Presentarse aos exames, probas ou audicións propostas 

 Manter unha postura corporal e respiración correctas. 

 Amosar interese e constancia na preparación de obras e estudos. 

 Interpretar dúas das obras do curso aplicando certos criterios de estilo e musicalidade. 

 Tocar as escalas maiores, menores, cromática e interválica cun ritmo estable, picadas e 
ligadas e diferentes intensidades.  

 Ser quen de realizar unha lectura instrumental correcta do 50% das pezas e exercicios 
programados. 

 Ter un son de calidade no rexistro tradicional do saxofón. 

 Producir os armónicos artificiais en pasaxes lentos. 

 Acadar unha cualificación igual ou superior a 5 aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

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 
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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: 

 Control semanal das tarefas traballadas polo alumnado a través do caderno do mestre, 
onde se comprobará o traballo da técnica, estudos e obras. 

 Analise das audicións trimestrais para traballar o protocolo de concerto e a propio 
actuación en público. 

 Pequenas probas mensuais para facer un seguimento global da técnica de escalas, 
terceiras, cuartas, etc.  

 

Criterios de cualificación 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 30% a técnica  

 30% os métodos e estudos  

 30% as obras  

 10% actitude e comportamento  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno/a interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores/as de todas 
as materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ó que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores/as, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.10.4. 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 xa que poden darse casos de alumnos/as que evoluacionan a un ritmo máis 
lento. Por elo faránse reforzos nas explicación dos diferentes contidos e aquelas actividades 
que o precisen simplificaranse para facilitar a súa realización. Ademáis se estudará a opción 
de elexir métodos que sexan máis axeitados o ritmo de aprendizaxe do alumno/a en cuestión. 
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Probas extraordinarias de xuño 

Para superar as probas de cada curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos 
mínimos esixibles non acadados durante o curso establecidos na presente programación. 

Para a cualificación desta proba, se ponderará da seguinte maneira: 

 Estudo da técnica 1/3 

 Interpretación dos estudos 1/3 

 Interpretación das obras 1/3 

 

5.10.5. Recursos didácticos 

MÉTODOS 

 Les Games conjointes et en intervalles (J. M. Londeix) 

 324 Escalas para el Jazz (P. Iturralde) 

 High tones (E. Rosseau) 

 

ESTUDOS 

 Cinquante-trois études Vol 3 (M. Mule) 

 Études Op 188 (C. Koechlin) 

 

OBRAS 

 Concierto (A. Glazounov) 

 Sonatina (C. Pascale) 

 Concertino (E. Bozza) 

 Divertimento (R. Boutry) 

 Sonate (P. Creston) 

 Pièce Concertante (G. Lacour) (Si b) 

 Fantasía (H. Villalobos) (Sib) 
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6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

Os procedementos para que o departamento coordine, valore e revise o axeitado 
desenvolvemento das súas programacións didácticas, incluindo esta, así como os seus 
resultados serán: 

 Para que o departamento coordine, valore e revise o funcionamento da programación, o 
departamento utilizará como principal ferramenta as reunións de departamento.  

 Reunións de departamento: aproveitaranse para facer achegas, críticas, e calquera tipo de 
aportación sobre o funcionamento no día a día das programacións. 

 O departamento reunirase de forma regular para comprobar o funcionamento da 
programación, analizando a respota que teñen os alumnos/as dos diferentes cursos cos 
obxetivos e contidos propostos. De ser necesario, co fin de mellorar a calidade de ensinanza, o 
departamento anotará os cambios que considere oportunos para plantexalos na reunión do 
remate do curso.  

 A reunión de departamento realizada o remate do curso terá a función de reestructurar os 
apartados que se consideren oportunos. 
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7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 

As reunións do departamento realizaranse para garantir de forma constante unha avaliación 
interna das estratexias metodolóxicas do departamento, valorando o seu grao de 
cumprimento e os seus resultados. Faranse tamén enquisas anuais ao alumnado e aos seus 
pais para acadar unha mellora no proceso ensino-aprendizaxe. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DOS PREMIOS FIN DE GRAO 

 

Por norma xeral, para obter os premios de fin de grao atenderase ao disposto na Orde do 10 de 
marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a obtención da matrícula de honra e 
premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza. 
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8.2. PROBAS DE ACCESO  

 

8.2.1. PROBAS DE ACCESO AO GRAO ELEMENTAL 

Na proba de instrumento a cada curso interpretaranse dúas pezas, das cales unha delas 
deberá interpretarse de memoria, e un anaco a primeira vista proposto polo tribunal. 

A  elección das obras farase tomando como referencia a lista que figura a continuación, das 
cales nas que sexa preciso deberán ser acompañadas ao piano por un pianista porporcionado 
polo alumno/a.  

 

 ACCESO A 2º CURSO DO GRAO ELEMENTAL 

 Geneviève (A. Ameller) 

 Seven easy dances (P. Harris) 

 Deux mini romances (P. M. Dubois) 

 Bagatelle (M. Perrin) 

 Côté jardin (J. Naulais) 

 La sauge (A. Ameller) (Sib) 

 

 ACCESO A 3º CURSO DO GRAO ELEMENTAL 

 Cinq pièces faciles (J. Absil) 

 Choral et Ballet (P. Rougeron) 

 Kansas city ( J. Naulais) 

 Tableaux Aquitains (J.M.Londeix) 

 Parade des Petits Soldats (E. Bozza) 

 Le berger rêve (F. Antonini) (Mib/Sib) 

 Choral et Ballet (P. Rougeron) (Sib) 

 La Memoire de l'onde (J. Sichler) (Sib) 

 

 ACCESO A 4º CURSO DO GRAO ELEMENTAL 

 Saxophonissimo (A.J. Dervaux) 

 Tambourin (Pezas Clásicas célebres de M. Mule) – (J.P. Rameau) 

 Petite Valse (Pezas Clásicas célebres de M. Mule) – (L.V.Beethoven) 

 Sonatine (R. Guillou) 

 Chant corse (H. Tomasi) 

 Baie-comeau (A. Ameller) 

 Vacances (J. M. Damase) 

 Aria (J. Ibert) 

 Gavotte des Damoiselles (E. Bozza) 

  Baie-comeau (A. Ameller) (Sib) 

 Concertino Nº 25 (J. Porret) (Sib) 

 Melopee (J. Ibert) (Sib) 
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8.2.2. PROBAS DE ACCESO AO GRAO PROFESIONAL 

Na proba de instrumento a cada curso, interpretaranse tres obras de diferentes estilos das 
cales unha deberá ser interpretada de memoria. 

A  elección das obras farase tomando como referencia a lista que figura a continuación, das 
cales nas que sexa preciso deberán ser acompañadas ao piano por un pianista porporcionado 
polo alumno/a.  

 

 ACCESO A 1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 Chanson et Passepied (J. Rueff) 

 Aria (E. Bozza) 

 Pastoral (Pieces classiques célebres de M. Mule) - (G. F. Haendel) 

 Sonata (G.P. Telemann) 

 Croquembouches (C. Delvincourt) 

 Dance (D. Milhaud) 

 Sarabande et Allegro (G. Grovlez) 

 Humoresque (H. Loche) 

 Allegro Spiritoso (J.B. Senaillé) (Sib) 

 4º solo de concert (J.B. Singelée) (Sib) 

 Sérénade (J. Strimer) (Sib) 

 Sonate en Sol mineur (G.F. Haendel) (Sib) 

 

 ACCESO A 2º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 Introducción y Danza (R. Taléns) 

 Fantaisie – Impromptu  (A. Jolivet) 

 Adage et Arabesque (R. Berthelot) 

 Tres preludios ( E. Lejet)  

 Histoires (J. Ibert) 

 4º solo de concert (J. B. Singelée) (Sib) 

 Sonata Nº 1 (G. F. Haendel) (Sib) 

 Sous les Sapins (L. Blémant) (Sib) 

 

 ACCESO A 3º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 Petit suite latine (J. Naulais) 

 Dix figures a danser (P. M. Dubois) 

 Pulcinella (E. Bozza) 

 Saxolo (Arnaud, Marwys, Adam) 

 Cantilene et Danse (D. Joly) 

 Sonata en Sol m (G. F. Haendel) (Sib) 

 Sonatina (W. Skolnik) (Sib) 
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 ACCESO A 4º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 Rhapsodie (C. Debussy) 

 Pequeña Czarda (P. Iturralde) 

 Concerto (R. Binge) 

 Intermède Champêtre (P. Gaubert) 

 2º solo de concurso (F. R. Escobés) (Sib) 

 Concerto op. 57 (G. B. Singelée) (Sib) 

 Petite Suite (M. Quérat) (Sib) 

 

 ACCESO A 5º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 Ballade (H. Tomasi) 

 Introductión, dance et furioso (H. Couf) 

 Fantaisie (J. Demersseman) 

 Scaramouch (D. Milhaud) 

 Dyptique (E. Bozza) 

 Suite Nº 1 (J.S. Bach) 

 Suite Hellenique (P. Iturralde) (Mib/Sib) 

 Concerto in G minor (D. Benett) 

 

 ACCESO A 6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

 Tableaux de Provence (P. Maurice) 

 Variaciones sobre “El cant dels ocells” (J. Durán) 

 Serenade (J. Demersseman) 

 Deux Pièces (E. Denisov) 

 Cinq danses exotiques (Français) 

 Suite Nº 3 (J.S. Bach) 

 Étude de concert (G. Lacour) 

 Concertino (P. Harvey) (Sib) 

 Fantasía (H. Villalobos) (Sib) 

 Concerto (J. H. Fiocco) (Sib) 


