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1. Contextualización 

 
 A lei 2/2006 de 3 de maio, de educación incide especialmente nás ensinanzas 

artísticas que teñen como finalidade proporcionar aos alumnos unha formación artística de 

calidade. 

 

 O Real Decreto 1577/2006 de 22 de decembro, fixa os aspectos básicos do 

curriculo das ensinanzas profesionais de música reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 

de maio, de Educación. A materia de Pedagogía forma parte dun dos itinerarios posibles 

para continuar os estudos de Grao Superior, tanto na opción de pedagogía do instrumento 

como na de pedagogía da linguaxe e da educación musical. 

 A materia impartirase no 6º curso de Grao Profesional cunha duración dunha 

hora semanal 

 

2. Introducción 

O itinerario de pedagogía baséase, por unha parte, no afondamento dos principios da 

educación musical e por outra, na iniciación e comprensión do proceso didáctico. 

Este itinerario posibilítalle ao alumno o acceso ao coñecemento dos principios que rixen o 

ensino musical e a súa forma de transmisión. Preténdese darlle acceso  a uns criterios de 

actuación concretos, partindo do coñecemento e da comprensión dos recursos das 

principias escolas pedagógicas. 

Este achegamento aos elementos do proceso didáctico, neste momento da súa educación 

musical, pretende ser de axuda para o seu futuro en relación coa música. 

 

3. Obxetivos 

O ensino da pedagogía no grao profesional terá como obxectivo contribuir a desenvolver 

no alumnado as capacidades seguintes: 

- Conocer as escolas pedagógicas e os seus recursos pedagógicos no ensino da música. 

- Comprender as fases do desenvolvemento evolutivo 

- Coñecer e comprender os principios da psicopedagogía xeral e a súa aplicación no 

ensino musical. 

 



Pedagoxía Musical                                         Conservatorio Reveriano Soutullo                                                2014-2015 

 3 

 

- Recoñecer os elementos do proceso didáctico en xeral, e do modelo proposto pola LOE 

en particular. 

- Deseñar, desenvolver e avaliar unidades didácticas dentro do marco das programacións 

da aula. 

- Valorar as materias e os recursos didácticos propios do ensino da música en Galicia. 

 

4. Contidos 

- As escolas pedagógicas e os seus recursos aplicados no ensino da música. 

- Principios da educación musical. 

- Métodos e sistemas actuais da pedagogía musical. 

- Contados, recursos didácticos e materiais para o ensino da música: instrumentos, libros 

de texto, cadernos de actividades, medios audiovisuais etc. 

- Orientacións metodolóxicas para o desenvolvemento da actividade na aula atendendo á 

especialidade ou familia instrumental. 

- Técnicas de motivación e estudo. 

- Programación e avaliación. 

- Teoría do ensino e deseño curricular: concepto de curriculo. 

- As programacións de aula e as unidades didácticas. 

- Componentes do deseño curricular, obxectivos, contados, métodos de ensino, 

actividades, interacción na aula, aspectos organizativos e avaliación. 

- O profesorado como planificador. 

- O curriculo das ensinanzas musicais en Galicia. 

- Obxectivos, contados e orientacións metodolóxicas. 

- O ensino da música en outros niveis educativos. 

- Correntes actuais na didáctica do ensino da música. 

 

5. Criterios de avaliación 

- Demostrar o coñecemento dos principios pedagógicos do ensino musical. Este criterio  

pretende avaliar a capacidade de relacionar os coñecementos técnicos e teóricos 

necesarios para elaborar unha pedagogía musical adecuada. 
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- Demostrar o coñecemento dos métodos e dos sistemas actuais da pedagogía musical, 

asi como as súas aplicacións máis frecuentes. Mediante este criterio valórase a 

comprensión do alumnado en relación cos sistemas musicais e a súa utilización no ensino 

da música. 

- Expor temas de música, facendo uso de recursos didácticos e materiais de novas 

tecnologías que axuden a desenvolver os contados de cada tema. Mediante este criterio 

preténdese avaliar o coñecemento e o desenvolvemento dos recursos e dos materiais 

educativos tradicionais e actuais, asi como as posibilidades que poden ofrecer na 

pedagogía musical. 

- Analizar e interpretar obras adecuadas de diversas épocas e estilos co seu instrumento 

principal, facendo referencia ás orientacións metodolóxicas propias dese instrumento. 

Trátase de constatar o grao de coñecemento e de madurez do alumnado, asi como os 

seus recursos para explicar os criterios estéticos correspondentes. 

- Presentar e defender unha programación didáctica para un determinado nivel do seu 

instrumento principal. Preténdese comprobar se os elementos que forman unha 

programación didáctica están básicamente comprendidos. 

- Impartir unha clase con referencia a un tema musical delimitado para un determinado 

nivel da ensinanzas profesionais de música. Con este criterio comprobarase o 

desenvolvemento que o alumnado alcanzou en canto ao coñecemento do deseño 

curricular da LOE, a asimilación dos seus obxectivos e a capacidade de entendemento dos 

conceptos pedagógicos explicados, asi como as suas  posibilidades para estructurar unha 

unidade didáctica. 

 

 

6. Distribución temporal dos contidos 

Primeiro Trimestre 

- Principios da educación musical 

- As escolas pedagógicas e os seus recursos no ensino da música 

- Métodos e sistemas actuais da pedagogía musical 

- Contados, recursos didácticos e materiais para o ensino da música: instrumentos, 

libros de texto, cadernos de actividades, medios audiovisuais etc. 
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Segundo trimestre 

- O currículo das ensinanzas musicais en Galicia 

- O ensino da música neutros niveis educativos 

- Aproximación á didáctica 

- Correntes actuais na didáctica do ensino da música 

- Teoría do ensino e deseño curricular: concepto de curriculo 

- Orientacións metodolóxicas para o desenvolvemento da actividade na aula 

atendendo á especialidade ou familia instrumental 

- Técnicas de motivación e estudo 

- O profesorado como planificador 

 

Tercer trimestre 

- Programación e avaliación 

- Obxectivos, contados e orientacións metodolóxicas 

- Componentes do deseño curricular: obxectivos, contados, métodos de ensino, 

actividades, interacción na aula, aspectos organizativos e avaliación. 

- As programacións de aula e as unidades didácticas 

 

7. Metodoloxía 

A metodoloxía , nesta etapa  da vida do estudante de música, xira ao redor de diferentes  

enfoques, tales como o método de proxectos, que plantea ao alumno situacións complexas 

con vistas a que intente resolvelas dun xeito creativo, estimulando a imaxinación, a 

creatividade e a aplicación das súas propias experiencias. O alumnado partirá de 

globalizar, e decir de ter en conta todos os datos coñecidos (e que preveñen de distintas 

materias, incluso de diferentes niveis educativos, e dos seus propios coñecementos) con 

vistas a confrontarlos para encontrar a mellor solución posible. Polo tanto, non se 

proporcionan os que xa posúen para que poidan descubrir, coa axuda do pofesorado, 

outras cosas. 

A aprendizaxe por descubrimento é un método co que alumnado extrae as súas propias 

conclusións a partir da observación e rexistro de información, construíndo deste xeito o seu 

propio aprendizaxe. 
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A vez o método científico parte do plantexamento do problema, seguido da formulación 

dunha hipótese, proba a través dun experimento, introducción das conclusións na teoria 

inicial e reaxuste da hipótese. Este último ten gran incidencia nesta ensinanzas debido á 

continua interacción práctica-teoría, o que unido ao desenvolvemento dos coñecementos 

do alumnado, precisa dunha base empírica. 

A aprendizaxe significativa parte dos coñecementos previos do alumnado e a continuación 

se desenvolven contidos de forma estructurada e coherente de xeito que a posibilidade de 

construir novos aprendizaxes dependa do xa aprendido, tendo en conta que cada novo 

aprendizaxe aumenta a súa capacidade de aprender. Esta aprendizaxe debe propiciar 

situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezcan a potenciación da 

motivación que sinte, de xeito natural, ante o fenómeno musical. Á vez, crear contextos de 

aprendizaxe que lles obriguen a ter presentes os contidos xa coñecidos e garantir a 

construcción de aprendizaxes significativas en espiral a través da necesidade de recordar 

os coñecementos adquiridos previamente. Por iso faise necesario volver sobre os contidos 

impartidos que se relacionen co que se está estudando no momento, asi como sobre os 

coñecementos aprendidos noutras materias que apoien a adquisición de aprendizaxes en 

cada momento. 

Promover na aula un ambente de intercambio, colaboración e interacción como motor de 

aprendizaxe. 

 

7. Recursos didácticos 

-Recursos espaciais 

- O aula 

- Exteriores do aula onde se ponderan desenvolver actividades     relacionadas coa materia 

tales como teatros, salas de concertos etc. 

 

-Recursos materiais 

 Material didáctico do aula de repentización e acompañamento 

Medios audiovisuais 

Libros de texto 

Bibliografía diversa 
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8. Avaliación 

 

A concepción da avaliación está en relación directa coa calidade do noso traballo coma 

docentes. Avaliar supón facer un seguimento puntual e riguroso do proceso de ensinanza-

aprendizaxe, tratando de valorar adecuadamente os logros, reflexionando os medios 

postos para a súa consecuación. Buscando tamén detectar enseguida os erros para 

correxilos no momento e reconducir a situación; analizando que foi o que motivou o erro 

para non incurrir de novo nel. 

Supón un cambio de mentalidade moi notable pasar do concepto de exame ao de 

avaliación. A avaliación e un cuidadoso proceso presidido por dous termos ineludibles: 

observación e reflexión. Observación diaria do traballo de cada alumna, a súa evolución, a 

súa actitude ante a materia, os seus avances respecto a posición anteriores, erros ou 

estacamentos que ponderan plantexarse. 

Afrontar os problemas inmediatamente despois de originarse, reflexionando como facelo e 

compartindo co alumnado as nosas observacións, facendo participe e corresponsable da 

súa formación, impedirá perder o tempo que media entre o momento en que o erro se 

introduce nunca liña de comprensión e aquel no que o detectamos. Neste proceso de 

reflexión non avaliamos somente o comportamento do alumnado senón tamén os 

procedementos que nos utilizamos, a idioneidade da programación, a precisión das nosas 

valoracións iniciais sobre cada alumno ou alumna etc. E decir que avaliamos todos e cada 

un dos aspectos da tarefa, como la implicación de todos os protagonistas e coas 

circunstancias e variables nela. 

A valoración por parte do alumnado do seu propio traballo é un elemento formativo de 

primeira orde, razón pola que sería interesante habituar aos grupos a actividades de 

autoevaluación. Valorarse a si mesmo, a compañeiros e profesorado, obriga a xerar 

criterios para tal actividade. A avaliación require uns procesos no que existirá 

ineludiblemente un referente, para comparar e contrastar o nivel do alumnado co que 

consideramos idóneo, adecuado ou suficiente para falar de tres categorías de avaliación. 

Este referente é o obxectivo que nos propuxemos adaptado  a cada nivel de coñecemento. 

Marcar un obxectivo, supón coñecer a potencialidade formativa de dito obxectivo, a 

necesidade da súa adquisición por parte do alumnado e o nivel , que depende da altura 

académica na que o alumnado se encontre. Coñecer a potencialidade dun obxectivo  
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supón, a súa vez, coñecer as razóns da importancia que lle adjudicamos, que pode ser en 

múltiples vías. 

Un dos recursos de que debemos dotarnos para facer un seguimento puntual da evolución 

do alumnado son os chamados “ instrumentos de avaliación” e decir, aqueles cadernos, 

diarios, anotacións, que nos permitirán apoiar a nosa memoria á hora de xulgar. As formas 

poden ser varias tal como nos manuais de avaliación se describen en detalle pero, en todo 

caso, deben axustarse as nosas necesidades. Buscar os “mediadores” adecuados ao  

aspecto que xulgamos é outra das capacidades docentes que se nos require. Esta é unha 

tarefa que implica decisións tomadas por todo o profesorado da materia. 

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN AVALIACIÓN 

 

Se realizarán tres probas anuais, unha cada trimestre, e tódolos aqueles exercicios ou 

 traballos que sexan necesarios. Polo tanto os temas que se avalien con traballos non 

 serán de exame e viceversa. 

Cada trimestre se expondrá un tema en clase que contará como parte da nota do trimestre. 

La calificación trimestral quedará da seguinte maneira: 

- Examen trimestral : 50% da nota 

- Exposición do traballo: 30% da nota 

- Comportamento e participación na clase: 20% da nota. 

 

Recuperación da asignatura en Setembro 

No mes de setembro realizarase unha proba extraordinaria de recuperación para os 

alumnos que non superaran a materia durante o curso que consistirá no seguinte: 

-Examen escrito que constará de 10 preguntas sobre o temario de todo o curso. 

 

Exame de perda de avaliación continua 

 

O itinerario de Pedagoxía  é unha materia presencial na que se realiza unha avaliación 

continua do alumnado a través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. O  
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alumnado que falte reiteradas veces a clase non poderá ser avaliado dun xeito continuo 

polo que perderá o dereito a unha avaliación continua. 

 

En materias  dunha sesión semanal consideraráse que o alumnado perde o dereito á 

avaliación continua cando acumula 3 faltas nun mesmo trimestre ou 9 no total do curso. 

Sempre que sexan FALTAS XUSTIFICADAS. 

En faltas SEN XUSTIFICAR se considerará que perde a evaluación continua cando 

acumule 2 faltas nun mesmo trimestre ou 6 no total do curso. 

O alumnado que por estas faltas teña perdido o dereito á avaliación continua nun trimestre, 

terá  dereito a un exame alternativo ó final de curso, no mes de Xuño. Esta proba seguirá o 

mesmo protocolo do exame extraordinario de setembro descrito anteriormente nesta 

programación. 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS PROGRAMADAS 

POLO DEPARTAMENTO. 

 

Se procurará que los alumnos participen en actividades que axuden a interiorizar los 

contenidos de la materia.  Dado que el itinerario de Pedagoxía está adscrito al 

departamento de Linguaxe, se aproveitarán las actividades extraescolares de este 

departamento para realizarlas en conxunto con los alumnos de Pedagoxía Musical. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
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- La iniciación musical del niño. Violeta Hemsy de Gainza. Ricordi. 

- La improvisación musical. Violeta Hemsy de Gainza. Ricordi. 

- Pedagogía della música. Silvano Sansuini. Universale Feltrinelli. 

 

 


