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INTRODUCIÓN 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

A principio do curso o profesor deberá facer unha avaliación do nivel de cada alumno para 
deste xeito mediante unha metodoloxía activa e motivadora se cumplan os elementos 
necesarios para superar o curso correspondente desta programación didáctica. 

As actividades didácticas que se levarán a cabo nas clases son as seguintes: 

 Traballo de obras que permitan o desenvolvemento dos obxectivos e contidos propios do 
curso. 

 Improvisación sobre diferentes secuencias armónicas propostas polo profesor 

 Transporte de partituras a diferentes tonalidades. 

 Lectura a primeira vista. 

 Lectura e acompañamento de cifrado clásico e americano. 
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2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Tratarán de detectarse os casos máis habituais de diversidade como a diferencia de nivel, a 
falta de interese entre outros poñendo pautas a seguir para que os alumnos poidan conseguir 
os obxectivos fixados nesta programación.: 

A vía para o tratamento da diversidade é a adaptación curricular. Conxunto de accións 
dirixidas a adecuar o currículo ás necesidades dun alumno ou grupo determinado. 
Dependendo das circunstancias que se presenten no aula, o profesor poderá expor as 
seguintes estratexias: 

 Adaptación do material didáctico. 

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

 Actividades de traballo diferenciadas. O profesor 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 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, 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) 

 

Podemos facer a seguinte clasificación das TIC de utilidade para o proceso de ensino na 
materia:  

 Medios Audiovisuais: 

- Videos, libros, partituras e audios facilitados polo profesor. 

 Medios en internet:  

- YouTube e páxinas especificas de música. 

 Programas informáticos: 

- Utilización de programas básicos de informática como Band in a box o IReal Book. 

 Medios para a comunicación: 

- Ademais da comunicación oral nas clases farase por WhatsApp unha constancia por escrito 
dos aspectos mais relevantes do curso. 

 O portal do centro para comunicación á comunidade escolar e ao alumnado da materia das 
actividades programadas, audicións, eventos, etc. 
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4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS 
 

Tendo en conta as características da materia de  Repentización e Acompañamento, e o seu 
lugar dentro do currículo do alumnado, o departamento de Piano procurará a realización de 
actividades culturais e de promoción da materia. 

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 Repentizacón e 
Acompañamento, 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: 

Principalmente serán as 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 actuac 
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5. SECUENCIACIÓN DO CURSO 
 

5.1.  CURSO: 4º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.1.1. Obxectivos. 

 Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado. 

 Coñecer, como esquemas de pensamento, os elementos e procedementos harmónicos e 
fraseolóxicos básicos do sistema tonal.  

 Improvisar unidades formais a partir dun esquema harmónico dado, así como o 
acompañamento a unha melodía a partir ou non dun baixo cifrado. 

 Recoñecer a estrutura harmónica e o fraseo dunha obra ou fragmento segundo se toca á 
primeira vista ou despois dunha lectura rápida sen instrumento.  

 Empregar a lectura á vista e a transposición como desenvolvemento formativo de 
capacidades e reflexos.  

 Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a imaxinación 
musical.  

 Demostrar os reflexos necesarios para resolver, no momento, as posibles eventualidades 
que poidan xurdir na interpretación. 

 

5.1.2. Contidos 

 Exercicios cunha harmonía única e con variantes rítmicas de pequena dificultade.  

 Análise de frases-modelo de diferentes tipos 

 Proceso pregunta-resposta de acordo coas estruturas harmónicas. 

 A lectura á primeira vista e a súa aplicación práctica.  

 Introdución á lectura harmónica. 

 Repentización de partituras de diferentes estilos e épocas.  

 Técnica e mecánica tradicional do transporte: claves, armaduras, diferenzas, etc., e a súa 
utilidade.  

 Transporte de fragmentos breves a calquera tonalidade. 

 Aproximación ao cifrado harmónico.  

 Introdución ao cifrado americano.  

  

5.1.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Leer a primeira vista partituras de diferentes estilos e épocas axeitadas o nivel do curso. 

 Leer cifrado americano e clásico axeitado o nivel do curso. 

 Transportar fragmentos breves a calquera tonalidade. 

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumno terá que: 

 Leer a primeira vista partituras clásicas dun nivel de tercero de grado elemental de piano. 

 Leer los cifrados clásicos e americanos en estado fundamental, primeira e segunda inversión 
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sin séptimas nin tensións. 

 Transportar unha segunda Mayor e menor descendente e unha terceira Mayor e menor 
descendente. 

 

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. 

 

A ferramenta básica de avaliación será o control periódico do grao de consecución dos 
obxectivos 

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 50% 

 Exame do trimestre: 50% 

 

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. 
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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. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.1.5. Recursos didácticos 

 Corales de J.S Bach 

 Real Book 

 Teoría Musical y Armonía Moderna “Enric Herrera” 

 Aprende a iprovisar al piano “Manuel Martínez Agustín” 

 Ejercicios de acompañamiento “Oltra Manuel” 

 Nuevo tratado de acompañamiento 1 “Williart Fabri, Camilo” 

 Nuevo tratado de acompañamiento 2 “Williart Fabri, Camilo” 

 Reducción al piano de la partitura para orquesta “Riemann, Karl Wilhelm Julius Hugo” 

 Teoría y práctica del bajo cifrado, en su realización al piano “Asins Arbó, Miguel” 

 Teoría y práctica del bajo continuo “Cortada, María Luisa” 
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5.2.  CURSO: 5º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.2.1. Obxectivos 

 Demostrar os reflexos necesarios para resolver, no momento, as posibles eventualidades 
que poidan xurdir na interpretación. 

 Coñecer, como esquemas de pensamento, os elementos e procedementos harmónicos e 
fraseolóxicos básicos do sistema tonal.  

 Improvisar unidades formais a partir dun esquema harmónico dado, así como o 
acompañamento a unha melodía a partir ou non dun baixo cifrado. 

 Recoñecer a estrutura harmónica e o fraseo dunha obra ou fragmento segundo se toca á 
primeira vista ou despois dunha lectura rápida sen instrumento.  

 Empregar a lectura á vista e a transposición como desenvolvemento formativo de 
capacidades e reflexos.  

 Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a imaxinación 
musical.  

 Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado. 

 

5.2.2. Contidos 

 Análise harmónico-formal, melódico-rítmica aplicada á repentización.  

 Estruturas harmónicas básicas elaborando frases, breves fragmentos e pequenas pezas. 

 Interpretación dos elementos substanciais derivados da análise.  

 Repentización de partituras de diferentes estilos e épocas.  

 Repentización con carácter de acompañante ou non.  

 Transporte harmónico e a súa aplicación a instrumentos polifónicos. 

 Lectura e transporte harmónico de partituras. 

 -Utilización e significado dos cifrados correspondentes a tríades e sétimas na harmonía 
tonal.  

 Continuar o estudo do cifrado americano. 

 

5.2.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Leer a primeira vista partituras de diferentes estilos e épocas axeitadas o nivel do curso. 

 Leer cifrado americano e clásico axeitado o nivel do curso. 

 Transportar fragmentos breves a calquera tonalidade. 

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumno terá que: 

 Leer a primeira vista partituras clásicas dun nivel de cuarto de grado elemental de piano. 

 Leer los cifrados clásicos e americanos en estado fundamental, primeira e segunda inversión 
engadindo acordes con séptima. 

 Transportar unha segunda e terceira Mayor e menor ascendente e descendente. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

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

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

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

 

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

 

A ferramenta básica de avaliación será o control periódico do grao de consecución dos 
obxectivos 

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 50% 

 Exame do trimestre: 50% 

 

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. 
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5.2.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

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

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.2.5. Recursos didácticos 

 Corales de J.S Bach 

 Real Book 

 Teoría Musical y Armonía Moderna “Enric Herrera” 

 Aprende a iprovisar al piano “Manuel Martínez Agustín” 

 Ejercicios de acompañamiento “Oltra Manuel” 

 Nuevo tratado de acompañamiento 1 “Williart Fabri, Camilo” 

 Nuevo tratado de acompañamiento 2 “Williart Fabri, Camilo” 

 Reducción al piano de la partitura para orquesta “Riemann, Karl Wilhelm Julius Hugo” 

 Teoría y práctica del bajo cifrado, en su realización al piano “Asins Arbó, Miguel” 

 Teoría y práctica del bajo continuo “Cortada, María Luisa” 
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5.3.  CURSO: 6º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.3.1. Obxectivos 

 Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a imaxinación 
musical.  

 Empregar a lectura á vista e a transposición como desenvolvemento formativo de 
capacidades e reflexos.  

 Coñecer, como esquemas de pensamento, os elementos e procedementos harmónicos e 
fraseolóxicos básicos do sistema tonal.  

 Improvisar unidades formais a partir dun esquema harmónico dado, así como o 
acompañamento a unha melodía a partir ou non dun baixo cifrado. 

 Recoñecer a estrutura harmónica e o fraseo dunha obra ou fragmento segundo se toca á 
primeira vista ou despois dunha lectura rápida sen instrumento.  

 Demostrar os reflexos necesarios para resolver, no momento, as posibles eventualidades 
que poidan xurdir na interpretación. 

 Coñecer e utilizar diferentes tipos de cifrado. 

 

5.3.2. Contidos 

 Lectura harmónica de partituras do ámbito tonal.  

 Memorización da estrutura harmónica previa á lectura de fragmentos curtos. 

 Repentización de partituras de diferentes estilos e épocas.  

 Repentización con carácter de acompañante ou non. 

 O transporte na música actual. 

 Lectura e transporte harmónico de partituras. 

 Desenvolvemento improvisado de estruturas harmónicas. 

 Realización de cancións de repertorio con ritmos variados e harmonías sinxelas.  

 

5.3.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Leer a primeira vista partituras de diferentes estilos, formacións e épocas axeitadas o nivel 
do curso. 

 Leer cifrado americano e clásico axeitado o nivel do curso. 

 Transportar fragmentos breves a calquera tonalidade. 

 

Mínimos esixibles 

Para superar o curso o alumno terá que: 

 Leer a primeira vista partituras clásicas dun nivel de quinto de grado elemental de piano. 

 Leer calquer tipo de cifrado clásico e americano. 

 Amosar soltura no transporte de segundas, terceiras ascendentes e descendentes. 
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Procedementos e ferramentas de avaliación 

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

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

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

 

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

 

A ferramenta básica de avaliación será o control periódico do grao de consecución dos 
obxectivos 

 

Criterios de cualificación 

A avaliación será continua, obxectiva e personalizada, baseada na escoita e na observación 
directa polo profesor do proceso de aprendizaxe dos alumnos. O curso estará dividido en tres 
trimestres. Cada alumno recibirá trimestralmente información por escrito (en forma de 
cualificación) sobre a situación do proceso de aprendizaxe. A cualificación expresarase en 
termos numéricos utilizando a escala de un a dez sen decimais, considerándose positivas as 
cualificacións superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco. 

Ponderarase da seguinte maneira para a cualificación dos alumnos: 

 Traballo diario na aula e cumprimento dos criterios de avaliación do curso: 50% 

 Exame do trimestre: 50% 

 

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. 
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5.3.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

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

É fundamental valorar tanto os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que 
se van adquirindo. A recuperación realizarase ao longo de todo o curso, reforzando as 
actividades en aqueles puntos nos que o alumnado teña unha maior dificultade. 

 

Probas extraordinarias de xuño 

Os alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 5 na avaliación final do mes de maio, 
terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de xuño. 

Para aprobar o curso, o alumno deberá superar os obxectivos e contidos mínimos esixibles 
non acadados establecidos na presente programación, seguindo as indicacións da proposta de 
actividades de recuperación presentes no informe de avaliación final que lle será entregado 
polo titor no mes de maio. 

Este exame será fixado pola dirección do centro; será convocado e comunicado coa debida 
antelación e consistirá nunha proba co profesor do instrumento amosando que alcanzou os 
obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que superen este exame terán superado o curso 
académico no que se atopaban. 

 

5.3.5. Recursos didácticos 

 Corales de J.S Bach 

 Real Book 

 Teoría Musical y Armonía Moderna “Enric Herrera” 

 Aprende a iprovisar al piano “Manuel Martínez Agustín” 

 Ejercicios de acompañamiento “Oltra Manuel” 

 Nuevo tratado de acompañamiento 1 “Williart Fabri, Camilo” 

 Nuevo tratado de acompañamiento 2 “Williart Fabri, Camilo” 

 Reducción al piano de la partitura para orquesta “Riemann, Karl Wilhelm Julius Hugo” 

 Teoría y práctica del bajo cifrado, en su realización al piano “Asins Arbó, Miguel” 

 Teoría y práctica del bajo continuo “Cortada, María Luisa” 
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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: 

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

 Revisión da metodoloxía. 

 Revisión do proceso ensino-aprendizaxe. 
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7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 

 

A avaliación interna do departamento farase dentro das reunións periódicas deste, nas cales 
se formularán as opinións, propostas de mellora, recursos e o grao de implicación dos 
profesores, co fin de coñecer o nivel de satisfacción dos membros do departamento co seu 
funcionamento. 
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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 de 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  

 

 PROBA DE ACCESO 5º G.P.  

 O aspirante deberá leer a primeira vista unha obra proposta polo tribunal do nivel de 
terceiro de grado elemental.   

 O aspirante deberá leer un exercicio de cifrado clásico e outro de cifrado americano sin 
séptimas nin tensións.  

 O aspirante fará un transporte no piano de segunda ou terceira descendente. 

 

 PROBA DE ACCESO 6º G.P.  

 O aspirante deberá leer a primeira vista unha obra proposta polo tribunal do nivel de cuarto 
de grado elemental.   

 O aspirante deberá leer un exercicio de cifrado clásico e outro de cifrado americano 
engadindo acordes séptima.  

 O aspirante fará un transporte no piano de segunda e terceira Mayor e menor ascendente e 
descendente. 

 

 


