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INTRODUCCIÓN 
 

A práctica da música de cámara e conxunto instrumental durante o período de 
estudios correspondente ao grao medio de ensino responde a un conxunto de necesidades 
educativas do alumnado de música que dificilmente poden ser atendidas se non é a través 
desta disciplina. 

A actividade camerística supón o vehículo fundamental para integrar e poñer en 
práctica unha serie de aspectos técnicos e musicais a aprendizaxe dos cales a través dos 
estudios instrumentais (inclúase a voz sempre que fagamos referencia a este termo) e 
teóricos, precisa unha síntese ulterior a través da práctica interpretativa. 

A práctica da música de cámara cumpre unha función decisiva no desenvolvemento 
do oído musical en todos os seus aspectos. O repertorio camelístico constitúe o medio 
idóneo para que o alumno desenvolva o sentido da afinación, que ás veces se resiste a ser 
ensinado ou transmitido exclusivamente por métodos racionais e que require unha longa 
praxe musical, preferiblemente en conxunto. 

Así mesmo, o exercicio da música de cámara estimula a capacidade, imprescindible 
para todo músico, para escoitar os outros instrumentos mentres se toca o propio e para 
desenvolver o sentido de "sonoridade do conxunto". 

A interacción entre diversos intérpretes contribúe igualmente ao desenvolvemento 
da sensibilidade en materia de dinámica, fraseo, ritmo e vibrato: 
 

 en canto á dinámica, por esixir unha sensibilización con respecto a audición de 
planos sonoros e á percepción do papel desempeñado, en función da textura 
musical, por cada un dos intérpretes (de solista, acompañante, contrapuntística, 
harmónica, etc.), 

 

 en canto ao fraseo porque desenvolve o sentido do diálogo e a mímesis musical; 
 

 en canto ao ritmo, porque a música de conxunto esixe por si mesma unha precisión 
e compenetración rítmica que faga posible a simultaneidade e o axuste entre os 
diversos instrumentos, ao tempo que propicia o desenvolvemento da géstica e da 
comunicación entre os instrumentistas (entradas, definición do tempo, rubato e 
outras modificacións do tempo, cortes finais, respiracións, etc.); 

 

 en canto ao vibrato, no sentido de que a práctica camerística obriga a homoxeneizar 
e simultanear o período, velocidade e amplitude producido por cada compoñente do 
grupo ao emitilo. 

 
A música de cámara obriga os músicos que a practican a desenvolver determinados 

hábitos de autodisciplina e método extremadamente beneficiosos, tales como a 
homoxeneización da articulación, a planificación dos golpes de arco nos instrumentos de 
corda ou das respiracións nos de vento, canto, etc., ao tempo que permite o contraste do 
instrumento propio con outros de diferente natureza. 

Dende un punto de vista artístico, a práctica camerística é imprescindible para a 
maduración musical no terreo da expresividad e a emotividade, posto que supón un medio 
para que a capacidade afectiva do futuro músico aflore na súa interpretación, feito que 
debe ser propiciado o antes posible. 
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Á súa vez, o intercambio de ideas e a confrontación entre diversos puntos de vista 
interpretativos resulta non só sumamente educativa, senón tamén estimulante para un 
intérprete en período de formación, xa que colabora no desenvolvemento da capacidade 
analítica e fomenta o que a interpretación responda a unha idea musical e transcenda o 
nivel de mera lectura. 

Así mesmo, a práctica e o coñecemento do repertorio de cámara supoñen un paso 
decisivo no coñecemento da literatura musical e a súa evolución estilística a través dos 
diferentes períodos da historia da música. 

En suma, o cultivo da música de cámara resulta absolutamente complementario na 
formación interpretativa, pois permite poñer en práctica os coñecementos adquiridos 
noutras disciplinas en condicións ideais de espontaneidade e distensión. 
 
Obxectivos Xerais 

 
O ensino da Música de Cámara e conxunto instrumental no grao medio terá como 
obxectivos contribuír a desenvolver nos alumnos as capacidades seguintes: 
 
a) Valorar a música de cámara e conxunto como un aspecto fundamental da formación 
musical e instrumental. 
 
b) Aplicar, en todo momento, a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia. 
 
c) Utilizar unha ampla e variada gama sonora de xeito que a súa emisión se realice en 
función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades estilísticas e 
interpretativas da obra. 
 
d) Coñecer e realizar os xestos necesarios que permitan a interpretación coordinada sen 
director, observando unha saudable e correcta posición corporal, e no seu caso escénica, 
para manter un boa comunicación entre os participantes e os posibles oíntes. 
 
 
 
 
 
Obxectivos Especificos 

 
1º Conxunto instrumental 
 
Desenvolver as capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras correspondentes 
para lograr: 
 

Obxectivos na interpretación musical respecto ao Tempo. 
 

 Manter un tempo uniforme. 
 

 Acelerar e atrasar un tempo que o requira. 
 

 Coordinar as entradas e finais con exactitude. 
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 Saber encadear dous ou máis movementos diferentes. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao equilibrio sonoro 
(timbre, intensidade e afinación) 
 

 Unificar a afinación do grupo. 
 

 Nivelar os planos sonoros. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto á capacidade auditiva. 
 

 Fomentar a capacidade de escoitar cada un dos instrumentos integrantes do grupo 
mentres se toca o propio, desenvolvendo o sentido de sonoridade de 

 conxunto. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto da unificación expresiva 
da obra. 
 

 Conseguir un fraseo correcto baseado nunha análise musical detallada. 

 Identificar os criterios estéticos individuais para tratar de buscar a unidade 

 interpretativa do grupo. 
 
 
Obxectivos teóricos 
 

 Coñecer as características de cada instrumento e a súa funcionalidade. 
 

 Facer un percorrido histórico-evolutivo da música de cámara partindo de a reflexión 
sobre as diferentes definicións do termo. 

 
2º Conxunto instrumental 
 
Desenvolver as capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras correspondentes 
para lograr: 
 

Obxectivos na interpretación musical respecto ao Tempo. 
 

 Manter un tempo uniforme. 
 

 Acelerar e atrasar un tempo que o requira. 
 

 Coordinar as entradas e finais con exactitude. 
 

 Saber encadear dous ou máis movementos diferentes. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao equilibrio sonoro 
(timbre, intensidade e afinación) 
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 Utilizar unha ampla gama sonora en función dos demais instrumentos e de as 
necesidades interpretativas da obra. 

 Unificar a afinación do grupo. 

 Nivelar os planos sonoros. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto á capacidade auditiva. 
 

 Fomentar a capacidade de escoitar cada un dos instrumentos integrantes do grupo 
mentres se toca o propio, desenvolvendo o sentido de sonoridade de conxunto. 

 
Obxectivos na interpretación musical respecto da unificación expresiva 
da obra. 
 

 Aclarar os criterios estéticos e expresivos de cada obra a través do estudio do 
contexto histórico, cultural e persoal do autor. 

 Identificar os criterios estéticos individuais para tratar de buscar a unidade 
interpretativa do grupo. 

 
 
 
 
Obxectivos teóricos 
 

 Coñecer as características de cada instrumento e a súa funcionalidade na música 
de cámara. 

 Facer un percorrido histórico-evolutivo da música partindo de a reflexión sobre as 
diferentes definicións do termo. 

 
3º Conxunto instrumental 
 
Desenvolver as capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras correspondentes 
para lograr: 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao Tempo. 
 

 Afondar na realización de xestos para coordinar o grupo: correspondencia entre 
movemento espacial e temporal. 

 Matizar rítmicamente (agógica) de xeito correcto. 

 Acentuar segundo a lóxica musical. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao equilibrio sonoro 
(timbre, intensidade e afinación) 
 

 Utilizar unha ampla gama sonora en función dos demais instrumentos e de as 
necesidades interpretativas da obra. 

 Insistir na constante afinación do grupo. 

 Perfeccionar o nivelado dos planos sonoros. 
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Obxectivos na interpretación musical respecto á capacidade auditiva. 
 

 Seguir mellorando a capacidade de audición polifónica en beneficio dun mellor 
resultado na interpretación. 

 
Obxectivos na interpretación musical respecto da unificación expresiva de 
a obra. 
 

 Conseguir un fraseo correcto baseado nunha análise musical detallada. 

 Afondar nos conceptos estéticos e expresivos de cada obra a través de o estudio do 
contexto histórico, cultural e persoal do autor. 

 Perfilar a visión estética individual e conseguir comunicala para chegar á unidade 
interpretativa do grupo. 

 
 
 
Obxectivos teóricos 
 

 Afondar nas características de cada instrumento e a súa funcionalidade na música 
de cámara. 

 Continuar co percorrido histórico-evolutivo da música de cámara. 

 Estudar formal, estilística e historicamente novas obras a dúo, tríos, cuartetos, etc... 
 
4º Conxunto instrumental 
 
Desenvolver as capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras correspondentes 
para lograr: 

 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao Tempo. 
 

 Afondar na realización de xestos para coordinar o grupo: correspondencia entre 
movemento espacial e temporal. 

 Matizar rítmicamente (agógica) de xeito correcto. 

 Acentuar segundo a lóxica musical. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao equilibrio sonoro 
(timbre, intensidade e afinación) 
 

 Utilizar unha ampla gama sonora en función dos demais instrumentos e de as 
necesidades interpretativas da obra. 

 Insistir na constante afinación do grupo. 

 Perfeccionar o nivelado dos planos sonoros. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto á capacidade auditiva. 
 

 Seguir mellorando a capacidade de audición polifónica en beneficio dun mellor 
resultado na interpretación. 
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Obxectivos na interpretación musical respecto da unificación expresiva 
da obra. 
 

 Conseguir un fraseo correcto baseado nunha análise musical detallada. 

 Afondar nos conceptos estéticos e expresivos de cada obra a través do estudo do 
contexto histórico, cultural e persoal do autor. 

 Perfilar a visión estética individual e conseguir comunicala para chegar á unidade 
interpretativa do grupo. 

 
Obxectivos teóricos 
 

 Afondar nas características de cada instrumento e a súa funcionalidade na música 
de cámara. 

 Continuar co percorrido histórico-evolutivo da música de cámara. 

 Estudar formal, estilística e historicamente novas obras a dúo, tríos, 

 cuartetos, etc... 
 
 
1º Música de cámara 
 
 

Desenvolver as capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras 
correspondentes para lograr: 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao equilibrio sonoro 
(timbre, intensidade e afinación) 
 

 Utilizar unha ampla gama sonora en función dos demais instrumentos e de as 
necesidades interpretativas da obra. 

 Insistir na constante afinación do grupo. 

 Perfeccionar o nivelado dos planos sonoros. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto á capacidade auditiva. 
 

 Seguir perfeccionando a capacidade de audición polifónica en beneficio dunha boa 
interpretación. 

 
Obxectivos na interpretación musical respecto da unificación expresiva de 
a obra. 
 

 Conseguir un fraseo correcto baseado nunha análise musical detallada.  

 Afondar nos conceptos estéticos e expresivos de cada obra a través de o estudio do 
contexto histórico, cultural e persoal do autor.  

 Perfilar a visión estética individual e conseguir comunicala para chegar á unidade 
interpretativa do grupo. 
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Obxectivos teóricos 
 

 Afondar nas características de cada instrumento e a súa funcionalidade na música 
de cámara. 

 Continuar co percorrido histórico-evolutivo da música de cámara ata os nosos días. 

 Estudar formal, estilística e historicamente novas obras a dúo, tríos, cuartetos, 
quintetos, sextetos, etc... 

 
2º Música de cámara 
 

Desenvolver as capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras 
correspondentes para lograr: 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto ao equilibrio sonoro 
(timbre, intensidade e afinación). 
 

 Utilizar unha ampla gama sonora en función dos demais instrumentos e de as 
necesidades interpretativas da obra. 

 Insistir na constante afinación do grupo. 

 Perfeccionar o nivelado dos planos sonoros. 
 
Obxectivos na interpretación musical respecto á capacidade auditiva. 
 

 Seguir mellorando a capacidade de audición polifónica en beneficio dunha boa 
interpretación. 

 
Obxectivos na interpretación musical respecto da unificación expresiva de 
a obra. 
 

 Conseguir un fraseo correcto baseado nunha análise musical detallada. 

 Afondar nos conceptos estéticos e expresivos de cada obra a través de o estudio do 
contexto histórico, cultural e persoal do autor. 

 Perfilar a visión estética individual e conseguir comunicala para chegar á unidade 
interpretativa do grupo. 

 
Obxectivos teóricos 
 

 Afondar nas características de cada instrumento e a súa funcionalidade na música 
de cámara. 

 Continuar co percorrido histórico-evolutivo da música de cámara. 

 Estudar formal, estilística e historicamente novas obras a dúo, tríos, cuartetos, 
quintetos, sextetos, etc... 
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Contidos 
 
1º Conxunto instrumental 
 
 

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

 Principios xerais de agógica e dinámica. 

 Audicións comparadas de diversos intérpretes para analizar de xeito crítica as 
características das súas diferentes versións. 

 
2º Conxunto instrumental 
 
 

 A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, principais golpes de arco, afinación, 
articulación, ritmo e fraseo. 

 Principios xerais de agógica e dinámica. 

 Equilibrio sonoro e de planos. Análise e interpretación das obras básicas do 
repertorio que inclúan diferentes estilos.. 

 Audicións comparadas de diversos intérpretes para analizar de xeito crítica as 
características das súas diferentes versións. 

 
 
3º Conxunto instrumental 
 
 
Continuación do estudio da unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, 
golpes de arco, afinación, articulación, ritmo e fraseo. 
Aplicación de matices. 
Equilibrio sonoro e de planos. Análise e interpretación das obras básicas 
do repertorio que inclúan diferentes estilos. 
Conxunto de instrumentos monódicos. Cuarteto de corda: igualdade de 
son nos distintos ataques de arco, vibrato, afinación, etc., distribución do 
arco para o fraseo. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, aticulación, 
fraseo, etc.Respiración, afinación e vibrato. Conxunto de metais. 
Audicións comparadas de diversos intérpretes para analizar de xeito 
crítica as características das súas diferentes versións. 
 
4º Conxunto instrumental 
 
 

Continuación do estudio da unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, 
golpes de arco, afinación, articulación, ritmo e fraseo. 
Aplicación de matices. 
Estudio e práctica dos xestos anacrúsicos necesarios para tocar sen 
director. 
Equilibrio sonoro e de planos. Análise e interpretación das obras básicas 
do repertorio que inclúan diferentes estilos. 
Conxunto de instrumentos monódicos. Cuarteto de corda: igualdade de 
son nos distintos ataques de arco, vibrato, afinación, etc., distribución do 
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arco para o fraseo. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, aticulación, 
fraseo, etc.Respiración, afinación e vibrato. Conxunto de metais. 
Audicións comparadas de diversos intérpretes para analizar de xeito 
crítica as características das súas diferentes versións. 
 
1º Música de Cámara 
 

O vibrato, golpes de arco, afinación, articulación, ritmo e fraseo. 
Estudio e práctica da agógica e dinámica das obras. 
Equilibrio sonoro e de planos. Análise e interpretación das obras do 
repertorio que inclúan diferentes estilos. 
Conxunto de instrumentos monódicos. Cuarteto de corda: igualdade de 
son nos distintos ataques de arco, vibrato, afinación, etc., distribución do 
arco para o fraseo. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, aticulación, 
fraseo, etc.Respiración, afinación e vibrato. Conxunto de metais. 
Práctica camerística en formacións diversas.Cámara con piano: equilibrio 
nos ataques dentro da diversidade de respostas. Equilibrio de cordas, 
vento. Voz: respiración, fiato, afinación, articulación, fraseo, isorritmia, etc. 
Estudio de obras de cámara con clave ou instrumento polifónico obrigado. 
Aplicación dos coñecementos de baixo continuo ao acompañamento dun ou 
varios solistas. 
Audicións comparadas de diversos intérpretes para analizar de xeito 
crítica as características das súas diferentes versións. 
 
 
2º Música de Cámara 

 
O vibrato como elemento expresivo, golpes de arco, afinación, articulación, 
ritmo e fraseo. 
Continuar co estudio e práctica da agógica e dinámica das obras. 
Equilibrio sonoro e de planos. Análise e interpretación das obras básicas 
do repertorio que inclúan diferentes estilos. 
Conxunto de instrumentos monódicos. Cuarteto de corda: igualdade de 
son nos distintos ataques de arco, vibrato, afinación, etc., distribución do 
arco para o fraseo. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, aticulación, 
fraseo, etc.Respiración, afinación e vibrato. Conxunto de metais. 
Práctica camerística en formacións diversas.Cámara con piano: equilibrio 
nos ataques dentro da diversidade de respostas. Equilibrio de cordas, 
vento. Voz: respiración, fiato, afinación, articulación, fraseo, isorritmia, etc. 
Estudio de obras de cámara con clave ou instrumento polifónico obrigado. 
Aplicación dos coñecementos de baixo continuo ao acompañamento dun ou 
varios solistas. 
Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito 
crítica as características das súas diferentes versións. 
 
Criterios de Avaliación 
 
Os seguintes puntos a entenderan como un proceso de avaliación continua para 
determinar os resultados últimos obtidos (avaliación final).rupaciones 
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a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro da agrupación 
correspondente. 

 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación do 
criterio interpretativo entre todos os compoñentes do grupo e o equilibrio 
sonoro entre as partes. 
 
b)  Actuar como responsable do grupo dirixindo a interpretación colectiva 
mentres realiza a súa propia parte 
 
Mediante este criterio preténdese verificar que o alumno ten un 
coñecemento global da partitura e sabe utilizar os xestos necesarios da 
concertación. Así mesmo se poden valorar os seus criterios sobre a unficación 
do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 
 
c) Ler á primeira vista unha obra de pequena difiultad na agrupación que 
corresponda. 
 
Este criterio pretende constatar a capacidade do alumno para 
desenvolverse con autonomía na lectura dun texto, o seu grao de fluidez e 
comprensión da obra. 
 
d) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. 
 
Mediante este criterio preténdese avaliar o sentido de responsabilidade 
de alumno como membro dun grupo, a valoración que ten do seu papel 
dentro do mesmo e o respecto pola interpretación musical. 
 
e) Interpretación pública de obras de estilos e épocas diferentes. 

 
Este criterio constata a unificación do fraseo, a precisión rítmica, o 
equilibrio sonoro, a preparación de cambios dinámicos e de acentuación, así 
como a adecuación interpretativa ao carácter e o estilo da música 
interpretada. 
 
f) Interpretación pública dunha obra contemporánea con formación instrumental 
heteroxénea. 

 
Mediante este criterio preténdese comprobar o grao de comprensión 
da linguaxe contemporánea, o coñecemento de efectos e grafías, así como 
o equilibrio sonoro dentro dun conxunto de instrumentos de morfoloxías 
diversas e pouco habituais. 
 

Minimos Exixibles 

 

 Completar o programa proposto ao menos ata a segunda avaliación inclusive. 
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 Mostrar suficiente control dos contidos máis importantes e presentes en cada curso.  
 
Actividades de Recuperación 
 
Levaranse a cabo actividades de reforzo e recuperación como modo de paliar as 
carencias, cando haxa alumnos que non acadaron os contidos, o fixérono de forma xusta. 
Tamén se propoñerán actividades de ampliación para aqueles que superaron as 
actividades olgadamente. 
 
Reforzos para lograr a Recuperación 
 

Estos reforzos faranse durante as tutorías destinadas os alumnos, ou en aqueles horarios 
que o profesor teña libre. 
 
Criterios de Cualificación 
 

 A consecución dos contidos prácticos do curso evaluada dende 1 a  10. 

 A observación directa día a día da progresión do alumno. 
Pola súa banda, para as actitudes, usaremos: 

 A observación, tendo en conta aspectos como a puntualidad, o interese e o 
comportamento. 

 
Criterios de Promoción 
 
No grao profesional coa  calificación negativa nunha ou dúas asignaturas promocionaría ó 
siguiente curso A calificación neste grado expresarase con indicación numérica, do 1 ó 10. 
 
Repertorio 
 
Obras dos períodos barroco, clásico, romántico, moderno e contemporáneo 
que o profesor determinará en relación ás capacidades instrumentais do 
alumno. 
No anexo ao presente programa inclúese unha relación de obras que, 
aínda que obviamente resulta incompleta, tanto polo inabarcable repertorio 
existente como polo elevado número de agrupacións diferentes, pode servir 
de referencia ao alumno que, asesorado por o profesor/a da materia, 
determinará as máis oportunas en cada curso. 
 
Metodoloxía 
 
Tendo en conta os obxectivos e para cumprilos satisfactoriamente, se proporán exercicios 
para o desenvolvemento das capacidades rítmicas, sonoras e interpretativas do grupo. 
 
Para lograr a unidade global e coordinación do grupo traballarase dende a preparación e a 
disposición persoal. 
Traballaranse os seguintes puntos sobre repertorio das distintas épocas: 

 Análise formal e estilística. 

 Análise tímbrico e expresivo. 

 Análise harmónica e contrapuntístico. 
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 Análise melódica e rítmica. 

 Morfoloxía do crecemento. 

 Relacións temáticas e episódicas. 

 Análise das diferentes texturas musicais. 

 Realizar audicións das obras antes e despois de ser analizadas a ser posible en 
distintas versións e gravacións para afondar en contidos non só teóricos senón 
tamén referentes á interpretación e á expresión. 

 
A alternancia das distintas actividades: análise, audicións, interpretación, consultas 
bibliográficas, etc. é clave para o logro dunhas clases amenas e dinámicas, así como unha 
distribución do tempo óptima e racional. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

A música de cámara de J.S.Bach. Hans Vogt. Ed. Labor. 
 
A música de cámara. Alec Robertson. Ed. Taurus.  
 
A mellor música de cámara. F.X. Mata. Ed. Daimon  
 
Análise do estilo musical. Jam Larue. Ed. Labor. 
 
Guía dos estilos musicais. Douglas Moore. Ed.Taurus 
 
A rítmica Dalcroze. Marie-Laure Bachmann. Ed. Pirámide. 
 
Psicomotricidade profunda. L. González Sarmiento. Ed. Miñón. 
 
A arte de dirixir a orquestra. H. Scherchen. Ed. Labor. 
 
Ritmo musical. M. Lussy. Ed. Ricordi. 
 
Principios fundamentais da educación musical. Mantenot. Ed. Rialp 
 
Orquestración. W. Piston. Ed. Real Musical. 
 
Atlas de Música Vol. 1 e 2. Ed. Alianza Atlas.  
 
Curso de Formas musicais. J.Zamacois. Ed.Labor  
 
O corpo recobrado. Michael Gelb. Ed.Urano  
 
Actividades extraescolares 
 
Promoverase: 
A asistencia a concertos, recitais, e actuacións relacionadas coa 
música de cámara en xeral. 
A participación en grupos camerísticos dentro e fóra do Centro. 
A asistencia a bibliotecas para coñecer o repertorio e bibliografía 
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dispoñible así como todo tipo de documentos históricos relacionados coa 
especialidade. 
A participación en actuacións públicas dentro e fóra do Conservatorio._ 
Nota: 
A programación do número de obras que hai que interpretar en cada curso 
é variable, dependendo da dificultade e extensión destas, así como 
do curso que se trate. 
 
ANEXO  
FALTAS DE ASISTENCIA Perda do dereito á avaliación continua 
 
Aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, xa sexa nun dos trimestres 
ou na avaliación final, deberán ser evaluados por un sistema alternativo de avaliación. Este 
proceso deberá realizarse na semana anterior a cada unha das sesións de avaliación 
trimestrales, e dentro dos dez días anteriores á sesión de avaliación de fin de curso. 
O sistema alternativo de avaliación trimestral consistirá nunha proba (de avaliación) na que 
o alumno deberá acreditar o dominio da programación establecida para o trimestre. O 
sistema alternativo de avaliación anual consistirá así mesmo nunha proba de avaliación na 
que o alumno deberá acreditar o dominio da programación establecida para todo o curso. 
Establécense dous tipos de faltas: 
Xustificadas. 
Sen xustificar. 
O profesor será ou responsable de controla-as faltas (admitindo ou non a súa 
xustificación), supervisado pola xefatura de estudos. 
 
 
 

FALTAS XUSTIFICADAS FALTAS SEN XUSTIFICAR 

Materias de 1 

Sesión Semanal 

Por 

Trimestre 

Total   

Curso Materias de 1 

Sesión Semanal 

Por 

Trimestre 

Total    

Curso 

3 9 2 6 

 
 


