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MEMORIA DA VIAXE

Participantes:

� Calatayud Mas, Ferrán
� Espido Lata, Lidia
� Gayoso Vázquez, Rosa María
� Matesanz Fernández, Henar
� Mourenza Torreiro, Julio
� Varela Arrojo, Carmen



Luns 22 de febreiro

� 14.00 horas: Chegada a Varsovia, descanso no Hotel Mercure Fryderyck Chopin.

� 18.30 horas: Reunión na Escola cá Sra. Directora Magdalena Radziejowska.

Zestol Music State School. Escola Secundaria Zestol Music State School . Escola Primaria

� Información sobre a Escola.
� Organización do horario individual para cada profesor visitante. 



Plan de traballo



Primeira reunión cá directora do centro

¿Como se organizan os estudos musicais neste país?
Hai tres tipos de centros:
-Centros pertencentes ó Estado.
-Centros de ámbito terrirorial.  
-Centros privados de ámbito local. 
Os estudos organízanse en:
-Primaria (6 anos) para alumnos de 6 a 12 anos.
-Secundaria (6 anos) ata os 18 anos.
Os centros de primaria compaxinan estudos de carácter xeral
con materias específicas de ensinanzas musicais, é dicir, 
trátase dunha educación integrada. As materias específicas en 
primaria son:  rítmica, solfexo, coro, orquestra, grupos de 
cámara e clase instrumental individual.  As clases de 
instrumento divídese en dúas sesións de media hora do 1º ó 3º
curso e dúas sesións de corenta e cinco minutos en 4º, 5º e 6º
curso. Ademáis dende o 3º curso teñen dereito a pianista 
acompañante e piano coma segundo instrumento no 5º e 6º
curso. 
A ensinanza secundaria organízase en dous ciclos:
Ximnasio (de 1º a 3º) e Liceo (de 4º a 6º).
Os alumnos acceden ó bachillerato musical mediante unha
proba práctica de solfexo e instrumento. Non é necesario ter
cursado estudios musicais en primaria. 
De 1º a 5º de secundaria teñen dúas clases individuais de 45 
minutos á semana e en 6º dúas horas. 
O currículum de estudos abranque, ademáis, as seguintes
materias: catro anos de música de cámara, cinco anos de 
piano ou guitarra como segundo instrumento, tres anos de 
coro ou orquestra e solfexo, armonía, análisis e historia da 
literatura musical.
Ademáis existe a posibilidade de asistir a unha clase 
“preescolar” dirixida a nenos entre tres e cinco anos.

¿Cantos alumnos ten esta escola?
A Zespol Music State School é unha escola nacional 
financiada polo Ministerio de Cultura. Ten seiscentos alumnos, 
douscentos na primaria e catrocentos en secundaria. Imparten 
as clases douscentos cincuenta profesores.

¿Como elixen os instrumentos os alumnos?
Mediante unha proba valorada por unha comisiónl na que se 
teñen en conta aptitudes musicais coma o oído, a memoria, a 
coordinación, etc e na que se orienta ó alumno á hora de 
escoller o instrumento. Cando os alumnos teñen dúbidas entre 
dous instrumentos poden probar ambos durante dous meses 
antes de tomar unha decisón.

¿Como se desenvolve a avaliación nesta escola?
Os exames do primeiro semestre son calificados 
exclusivamente polo profesor. Ó remate do segundo semestre 
a avaliación é realizada por unha comisión na que o profesor 
titor ten a última palabra. A calificación é de 0 a 6  puntos.

¿Como se elabora o plan de estudos do centro?
Cada centro decide o seu propio plan de estudos dependo da 
demanda ou do interés de cada escola e seguindo as pautas 
marcadas polo Estado. A prioridade é a elección instrumental 
do alumno. A maior demanda prodúcese nos instrumentos de 
violín e piano. 

¿Como se contrata o profesorado da escola?
Os directores elixen ó persoal contratado tendo en conta o 
currículo, o expediente, cursos de formación e a experiencia. 
Normalmente son músicos en activo, membros dalgunha
orquestra do país e profesores na universidade. Os profesores 
novos con pouca experiencia teñen un ano en período de 
proba supervisado por un titor e pola directora do centro.
O profesorado debe demostrar a súa valía durante toda a súa
carreira docente. 

¿Como se leva a cabo a elección dos directores do 
centro? 
A partir dun concurso de proxectos que se presenta ante un 
comité similar o noso consello escolar. Os directores destos
centros non teñen que ser docentes  nin músicos. 
Ademáis da directora xeral, na Escola Zespol Music State 
School hai dous directores  en cada nivel educativo, unha
directora xeral e unha directora artística, e unha directora da 
escola de talentos.



Martes 23 de febreiro

� 08.30 horas: Clase de rítmica.
(2º de primaria)

As clases teñen unha duración de cincuenta 

minutos dúas veces por semana. 
O obxectivo principal desta materia é o
desenvolvemento da vivenciación dos elementos 
musicais a través do movemento. 

A metodoloxía empregada (Rítmica Dalcroze) é
activa, participativa, partindo da escoita musical, 
a creatividade e o xogo.

Nesta clase traballase a figura rítmica do tresillo 
con cancións, xestos e movementos corporais, 
baile e xogos. A profesora improvisa continuamente 
no piano.

O ambiente da clase é distendido e lúdico. 



� 09.50 horas: Clase de solfexo.
(5º de primaria)

As clases teñen unha duración de cincuenta
minutos. 
A métodoloxía é eminentemente práctica e
activa. O desenvolvemento do oído e da
memoria musical é o pilar fundamental do 
traballo da clase.
As actividades realizadas nesta sesión son:
- Ditados orais.
- Entoación de cánones e melodías.
- Traballo da memoria.
- Exercicios de entoación consciente de 

acordes en distintas inversións.
- Traballo do oído armónico e concentración.
- Ditado melódico a dúas voces.
- Traballo das funcións tonais básicas.
- Reflexión en grupo sobre o aprendido.



� 10.45 horas: Clase de solfexo.
(3º de secundaria)

O grupo de alumnos desdóblase en dous clases 
para lograr unha ensinanza máis individualizada,
con menos de dez alumnos por clase.
As clases teñen unha duración de cincuenta
minutos. 
O obxectivo principal é o desenvolvemento da 
memoria e a capacidade de identificación 
de procesos harmónicos. Esta é básicamente unha
clase de educación auditiva.
As actividades realizadas nesta sesión son:
- Ditados de acordes tríadas, invertidos, acordes 

alterados e secuencias harmónicas.
- Identificación de melodías interpretadas por 

distintos instrumentos.
- Desenvolvemento da memoria.
- División da atención auditiva.

� 11.40 horas: Clase de harmonía
(3º de secundaria)

Actividades realizadas:
- Construcción de acordes a partir dunha nota.
- Utilización de exemplos auditivos e prácticos.
- Uso do piano como ferramenta harmónica.



� 12.30 horas: Clase-audición de dúos de piano (primaria).

Hai unha gran cantidade de audicións e concursos que serven de motivación ó alumnado.
A esta pequena audición asisten varios pais e nais e o clima é moi agradable.
Os alumnos suben por parellas ó esceario e interpretan unha obra libre e outra obrigada común 

para os alumnos de cada curso.



� 13.40 horas: Clase de solfexo.
(5º de secundaria)

As clases teñen unha duración de cincuenta
minutos. 
Durante toda a mañá podemos comprobar a 

continuidade e secuenciación do traballo
auditivo desenvolto ó longo dos cursos.
As actividades realizadas nesta sesión son:

- Ditados de secuencias armónicas e reproducción 
destas no piano por parte dos alumnos.

- Ditado de música de Bach reproducida en audio 
e transcrición da melodía.

- Traballo da memoria.
- Lectura a vista do acompañamento e melodía 

traballadas no ditado.
- Ditado rítmico dun fragmento de Piazzolla.



� 14.00 horas: Comida na escola.

� 14.30 horas: Clase de violín con Dna. María 
Orzechoska .

Todos os alumnos desta profesora tocan un 
repertorio complexo e con dominio técnico e sonoro 
máis que notable. 
É chamativo o gran número de transcricións para 

violín das obras de Chopin incluídas no repertorio.



� 16.00 horas: Concerto celebrado nun local 
social de persoas invidentes.

Os concertos de alumnos é unha actividade moi

importante e moi habitual na Zespol School. 
Organízanse moitos eventos destas características 
dentro e fóra da escola.

Nesta ocasión, os alumnos participantes no 
concerto son das especialidades de canto e piano, 
todos eles presentados pola profesora de canto.
O repertorio versou principalmente sobre o 

compositor F. Chopin.



� 18.00 horas: Clase de orquestra .

Primeiro ensaio da sinfonía concertante de Mozart 

cos alumnos solistas.
Lectura e toma de contacto cá obra.
O director traballa arcos e outras cuestións
relacionadas co equilibrio da orquestra e balance 

sonoro.
Os alumnos reaccionan con rapidez e responden 
as peticións do director.

Durante o descanso o profesor explícanos o xeito
de traballo cá orquestra.
Destaca o nivel da sección de corda.



Mércores 24 de febreiro
09.00-14.00 horas: Visita da cidade e distintos museos

1. Museo Chopin   2. Palacio Real   3. Río Vístula   4. Vistas do barrio de Praga



1. Praza do mercado     2. Museo de Pawiak, cárcere da Gestapo 3. Museo da Historia de Varsovia



� 16.00 horas: Clase de improvisación de piano.
(5º de secundaria)

Esta materia impártese durante toda a secundaria 
unha hora á semana.
As actividades realizadas nesta sesión son:
- Lectura a primeira vista e improvisación dun

acompañamento.
- Aplicación de patróns rítmicos.
- Transporte de melodía e do seu acompañamento.
- Memorización de secuencias harmónicas.
- Práctica de esquemas harmónicos propios de 

determinadas épocas e estilos musicais. 
Improvisación de melodías.

- Traballos de creación musical propia.

� 17.00 horas: Clase de coro.
(secundaria)

Xúntase os coros do Liceo e do Ximnasio (alrededor de 
setenta alumnos).
Durante unha hora e media traballan por fragmentos e 
voces unha obra de Donizetti. 
A pianista acompañante está presente en todas as 
sesións acompañando ás voces.
Son numerosas as indicacións musicais, de
carácter, dinámica, emisión, etc.



19.00 horas: Concerto da orquestra da Uniwersytet Fryderyka Chopina con solistas de piano



Xoves 25 de febreiro

� 10.45 horas: Clase de rítmica.
(2º de primaria)

Nesta ocasión trabállase a fórmula rítmica de dúas

semicorcheas e corchea a través do movemento
e imitación con diferentes sons, percusión e 
improvisación.

A profesora emprega códigos musicais que os 
nenos identifican con distintas accións dentro da 
clase. 
Ó final da clase reflexionan sobre o aprendido e o

escribeno no seu caderno.



� 11.40 horas: Clase de solfexo.
(3º de secundaria)

Un dos obxectivos principais desta materia 
é o traballo profund da memoria musical 
a través de ditados do repertorio musical 
universal.
A metodoloxía é eminentemente práctica 
e activa. O desenvolvemento do oído e da 
memoria musical é o pilar fundamental do 
traballo da clase.
As actividades realizadas nesta sesión son:
- Ditados dun fragmento instrumental da 

segunda sinfonía de Schumann. 
Transcrición da melodía do oboe.

- Ditado de intervalos a partir dunha
melodía de Boulez.

- Recoñecemento do ámbito melódico da 
peza anónima Isabella.

- Identificación do modo dunha melodía de 
Puccini.

- Recoñecemento do ritmo dunha melodía 
complexa con constantes cambios de 
compás.

Todos os aspectos musicais desenvólvense
desde un punto de vista auditivo, centrándose 
en elementos musicais concretos como 
intervalos, compases, modos, etc.



� 12.30 horas: Clase de violín.
(6º de conservatorio)

O alumno compaxina os seus estudos na Universidade cas 
súas clases de violín. Inicia a clase cunha escala á cal lle añade 
ligaduras de máis notas. Toca todo de memoria e sen 
interrupcións. 
A profesora fai anotacións e, ó terminar, corrixe e comenta 
os aspectos á traballar centrándose na calidade de son, 
velocidades, zonas de arco, puntos de contacto, etc.
O programa de 6º curso é:
- Un concerto ou sonata completa (unha das obras completa 

e dous movementos da outra).
- Dous caprichos de Paganini.
- Unha sonata ou partita completa de J. S. Bach.

� 14.30 horas: Clases de violín de alumnos de primaria.

Os pais poden estar presentes nestas clases e toman notas 
nunha libreta. 
A profesora non toca, escoita, e vai corrixindo sobre a 
marcha, en especial cuestións posturais. Os nenos tocan 
sempre de memoria, concentrándose no son e nos 
movementos. 
A actitude dos nenos é de atención, concentración e gusto
polo que fan. Os nenos “queren aprender”.
Empezan tocando escalas de tres octavas en brancas, 
ligadas de tres, de seis e de doce; arpexios de tres notas por 
arco.
Nos primeiros cursos traballan pezas en forma de tema e 
variacións e non tocan estudos. 
Un dos métodos empregados pola profesora de iniciación é
Skrzypcowe ABC, de Antoni Cofalik (o ABC do violín).
Máis adiante traballan algún estudo de Wolfarth, 
Kayser ou similares, non demasiados e nunca enteiros.
A maior parte do traballo básase en obras e é nestas onde 
desenvolven a técnica, o son a música e o gusto. 
Fan moitas audicións ó longo do ano. 



� 15.00 horas: Clase de piano.
(escola de talentos)

Estas clases son máis longas do habitual. Ésta en 
concreto dura unha hora e media.
A primeira alumna de dezaseis anos interpreta 
todo repertorio a modo de preparación do 
concerto que ten na próxima semana. 
O repertorio é:
- Estudo de Lutovslasky.
- Sonata “Claro de lúa” de Beethoven.
- Balada nº 3 de Chopin.
A profesora traballoa ca alumna principalmente o
estudo e o terceiro movemento da sonata, 
centrándose en aspectos coma os pedais, 
balance sonoro, calidade sonora e tímbrica e 
nalgúns pasaxes técnicos sen resolver.

� 16.30 horas: Clase de piano.
(escola de talentos)

O alumno de catorce anos toca por primeira vez
para a profesora un estudo póstumo de Chopin.
Desde a primeira clase os alumnos traballan as 
obras de memoria e, según as propias palabras 
da profesora, o primeiro e principal obxectivo é
facer música.



� 16.00 horas: Clase de técnica do movemento.
(5º de secundaria)

Esta é unha asignatura para futuros profesores de 
Rítmica. Trátase dun itinerario dos tres últimos 
cursos de secundaria. Os profesores ensinan a 
través do movemento células rítmicas complexas 
para que os alumnos as interioricen e, 
posteriormente, as asocien a unha grafía 
determinada. 
Unha das actividades realizadas é un “canon 
rítmico”: a profesora improvisa no piano unha 
melodía e os alumnos reproducen con movementos
corporais dita melodía en canon.



� 17.00 horas: Clase de preescolar .

Trátase dunha materia opcional, dirixida a nenos de 
tres a cinco anos. 
É unha clase de sensibilización musical, que 
desenvolve as aptitudes rítmicas, vocais e auditivas 
dos nenos. A metodoloxía empregada é participativa, 
creativa e de xogo. 
Hai duas profesoras para o grupo de nenos, que se 
reparten as tarefas, e se coordinan na observación e 
avaliación dos nenos.
As actividades realizadas nesta sesión son:

- Entoación de intervalos tras a escoita dos
sons no piano (co nome de cada neno).

- Cancións con xestos e movemento (con 
consignas previas). Traballo da memoria e do 
oídointerno. Bailes

- Imitación dos xestos da profesora (Kodaly).
- Entoación dos sons sol e mi. Improvisación 

melódica.
- Contos musicais. Traballo dos matices.
- Uso de códigos musicais para as distintas

accións na clase: subir, baixar, facer un corro…



Clase preescolar
FOTOS



Venres 26 de febreiro

� 12.00 horas: Clase de violín (primaria)

� 16.00 horas: Clase de rítmica.

� 16.00 horas: Visita a biblioteca.

A biblioteca dispón de poucos medios informáticos 
pero resulta agradable e doada de consultar. Ten 
libros de texto que poden prestarse durante todo o 
curso ós alumnos. Moito do material é doado

por particulares ou a asociación de pais.



Biblioteca

FOTOS



� 19.00 horas: Reunión cá Directora: futuros intercambios e colabor acións. 

Plantexamos a reunión tendo en conta:
- Os intereses mostrados por parte da directora, referentes ós seguintes instrumentos: guitarra, 

canto, clarinete, piano, trompeta e trompa.
- Os nosos intereses: instrumentos de corda e piano.
- A visión positiva tras a experiencia vivida do funcionamento e organización da escola.

Propostas de colaboración:
- Visita á escola dos nosos alumnos das especialidades de vento-metal, madeira, percusión e 

canto (coro) acompañados dos profesores destas especialidades.
- Visita a Galicia da orquestra de corda ou grupos de cámara con piano, guitarra  e canto 

acompañados de profesores destas especialidades da escola polaca.
- Proxecto en común entre alumnos das diferentes escolas e traballo dun repertorio en conxunto.
- Intercambio de docencia entre os profesores.
- Asistencia e participación dos profesores de linguaxe musical de Galicia ás aulas de rítmica e 

solfexo do centro polaco.

Posibles datas:
� Semana do 3 ó 8 de xaneiro de 2011.
� Semana branca - Entroido.
� Curso de verán – xullo.

Búsqueda de financiación para os proxectos de colaboración: posible acollida dos alumnos por parte 
das familias favorecendo ademáis o intercambio cultural e a convivencia.



Sábado 27 de febreiro
� 9.00 horas: Clase de orquestra.

(primaria)

Á clase de orquestra asisten alumnos 
de idades comprendidas entre os sete
e os catorce anos. Os contrabaxistas
son alumnos de secundaria, xa que 
dita especialidade non se estuda
durante a primaria polas dimensións
propias do instrumento. 
A actividade desta sesión céntrase na
primeira lectura do Vals de 
Kachaturian con violín solista. 
Previamente fixeron seccionales de 
corda, vento e percusión. O obxectivo
final é un concerto no próximo mes. 
O ensaio é sobre todo unha labor de 
ensarillaxe, xa que non hai dificultades 
de afinación, sonido ou lectura. A 
orquestra móstrase moi receptiva e 
reacciona rápidamente as propostas
da directora.



11.00 horas: Concurso de solfexo.

Este concurso é rexional e ten carácter 
bianual. O tribunal que califica as probas 
está formado por sete profesoras dos 
distintos centros participantes e da 
Universidade. 
A primeira fase do concurso consta de 
varios exercicios auditivos, fragmentos 
todo tipo de obras. O sistema do exámen
consiste na escoita dos exercicios un 
número limitado de veces, e a posterior 
transcrición no papel pautado. O último 
exercicio desta fase esixe a identificación 
de acordes e funcións tonais dunha obra 
para coro e orquestra, tras a audición da 
mesma. É notable a concentración e a 
capacidad da memoria auditiva dos 
participantes.
Os criterios de calificación son acordados 
previamente polo tribunal dun xeito moi
concreto, asinando a cada erro un 
determinado valor. Os mellores
participantes desta fase, pasan á
seguinte: interpretación vocal e 
identificacións de erros rítmicos nun
fragmento musical.



� 13.00 horas: Clase de cámara . 
(escola de talentos)

Nesta clase trabállase o cuarteto de Mozart “As 
disonancias”. 
Tras unha primeira interpretación polo cuarteto, o 
profesor fai propostas sobre articulacións, matices, 
planos sonoros… e fai constante alusión á importancia 
do carácter vocal da obra de Mozart. Algunhas 
indicacións as realiza dun xeito práctico, xa que o 
profesor é violonchelista  en activo.
Os alumnos traballan democráticamente, decidindo
cuestións técnicas e musicais dun xeito conxunto. 

� 13.00 horas: Clase de fagot.

Na Zestol School algunhas especialidades 
instrumentais non se comezan a estudiar ata ben
entrada a adolescencia debido as características de 
ditos instrumentos (contrabaixo, fagot, etc). 
Os dous alumnos que teñen clase có profesor Artur
Kasperek son antigos pianistas. O primeiro leva tres 
anos estudiando o fagot e o segundo tan sólo dous
anos e tres meses. Aínda así o nivel de ambos é moi
alto.
O profesor ofrécenos unha maravillosa clase maxistral
na que traballa aspectos coma articulación, emisión, 
calidad de son e ideas musicais relativas á línea, á
dirección da música, os contrastes, o carácter e o 
sentido xeral de cada unha das pezas. Non repara en 
poñer exemplos co seu propio instrumento que axudan
a compresión de todo o explicado.

� 15.00 horas: Reunión final cá directora do centro.



A última reunión cá directora ten o 
obxectivo de resumir e sacar conclusións
do vivido esta semana. 
A experiencia, en xeral, foi moi positiva e 
produtiva, xa que nos permitiu ser 
partícipes dun sistema educativo 
coherente e ben organizado que obtén 
resultados óptimos. 
Cada un dos participantes describe a súa
vivenza persoal. 
Os aspectos tratados son:
- Importancia da educación do oído e da 
metodoloxía práctica e activa.
- Valoración da integración dos estudos
xerais e os musicais nun mesmo centro, 
desde a educación primaria.
- Versatilidad do profesorado á hora de 
impartir docencia en diferentes niveles 
educativos, o que posibilita a continuidade
pedagóxica co alumno.
- Prioridade da excelencia na formación 
musical.
- Posibilidade de desenvolver as altas 
capacidades de determinados alumnos 
nunha escola “de talentos”

- Flexibilidade organizativa na escola; 
conciencia da importancia da actividade
artística dos profesores.
- Abundancia de concursos e concertos
como elemento motivador na formación 
do alumnado.
- Competencia do propio centro na
autoxestión: contratación do profesorado, 
recursos, currículo.
- Actitude de respeto e amor hacia a  
música.
A directora móstrase interesada no 
funcionamento do noso sistema educativo 
musical. Principalmente insistimos nas
dificultades do profesorado para 
compaxinar a súa labor docente cá vida 
artística e a falta da integración dos 
estudos xerais e musicais.
A directora obsequianos con materiais
didácticos e CDs da escola, como recordo
da visita.

Última reunión cá directora do centro



Domingo 28 de febreiro

� Tras a despedida, e durante a viaxe de volta, chega o momento da reflexión do aprendido, do 
experimentado: novas actitudes a adoptar, novos planes futuros de intercambio e reencontro, 
novos proxectos…

Julia e Elisa, nenas da clase de rítimica O grupo

� E o recordo duns días inolvidables…


