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1- INTRODUCCIÓN E FINALIDADE DA ENSINANZA PROFESIONAL DE

MÚSICA NA MATERIA DE CONXUNTO.

A lei orgánica 2/2006 do 3 de Maio, de educación, establece no seu artigo 45 que as

ensinanzas artísticas teñen como finalidade proporcionarlle ao alumnado unha

formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da

música.

Grao profesional:

A lei orgánica 2/2006 do 3 de Maio, de educación, establece no seu artigo 6.2 que o

goberno fixará, en relación cos obxectivos, as competencias básicas do currículo que

constitúen as ensinanzas mínimas. Asemade, a citada lei orgánica no capítulo VI do

título I, fixa as características básicas das ensinanzas profesionais de música, dentro

das ensinanzas artísticas.

A presente programación da concreción a dito decreto a nivel de aula, e será documento

polo que se desenvolvan os diversos parámetros do traballo de aula do docente da

materia de conxunto de clarinete no Conservatorio Profesional de Música de Carballo.
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2- OBXECTIVOS.

A ensinanza de Conxunto no grao profesional terá como obxectivo contribuir a

desenvolver no alumnado as capacidades seguintes:

• Interpretar en conxunto obras sinxelas de diferentes estilos empregando os recursos

interpretativos necesarios.

• Dominar o propio instrumento de acordo coas esixencias de cada obra. • Coñecer as

normas básicas que esixe toda actuación en grupo e valorar a interpretación en conxunto

como un aspecto fundamental da formación musical.

• Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as partes ao mesmo tempo

que se executa a propia.

• Utilizar o son, buscando o equilibrio da sección.

• Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o

desenvolvemento damemoria.

• Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista.

• Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos básicos para a

improvisación co instrumento.

• Interpretar obras de diferentes estilos e épocas para o conxunto instrumental de
dificultade.

3- CONTIDOS

Os contidos na materia de Conxunto, especialidade Violín - Viola, son os seguintes:

• A unidade sonora: golpes de arco, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo,

fraseo,etc.  • A agóxica e as dinámicas.

• Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen director.

• Equilibrio e planos sonoros.

• Control permanente da afinación.

• Análise e interpretación de obras do repertorio de conxunto.

• Práctica de conxunto.

Páx 4 de 14



• Traballo do repertorio básico de conxunto dunha dificultade acorde a este nivel.

• Valoración do sistema como marco da interpretación.

• Audicións comparadas de interpretacións de conxuntos instrumentais, para analizar de

maneira crítica as características das diferentes versións.

• Práctica de lectura a primeira vista de obras de dificultade acorde a este nivel,

atendendo a sincronización, as dinámicas, as articulacións e a afinación da interpretación.

•

• 4-METODOLOXÍA

O ensino de conxunto desenvolverase a través de técnicas de ensino en grupo, individuais e

activas, e o método a empregar será a autoaprendizaxe guiada, onde o profesorado en cada

clase orientará e motivará ao alumnado para a busca, procesamento e aplicación da

información necesaria, así como a aprendizaxe por proxectos, xa que estes coñecementos

que adquirirá poranse en práctica nos obxectivos ou proxectos establecidos, desde a

preparación de obras, ata un programa de concerto.

Para dar reposta a todo o anterior, e de xeito xeral, as estratexias metodolóxicas adaptaranse

á madurez do alumnado e aos factores contextuais da clase, como son o tempo, os espazos

e os recursos dispoñibles.

5- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Interpretar obras do repertorio de conxunto. Con este criterio preténdese avaliar a
capacidade de unificación do criterio interpretativo entre todos os compoñentes do
grupo, e do equilibrio sonoro entre as partes, así como, a afinación, o fraseo, os golpes
de arco e as dinámicas.

• Actuar como responsable da sección, dirixindo a interpretación colectiva en tanto

querealiza a súa propia parte. Mediante este criterio preténdese verificar se o alumnado ten

un coñecemento global da partitura e saben utilizar os xestos anacrúsicos. • Ler a primeira

vista fragmentos dunha obra de pequena dificultade para conxunto de metais. Este criterio

pretende comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con autonomía na

lectura dun texto, así como o seu grao de fluidez na lectura e comprensión da obra.
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• Estudar as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante este criterio

preténdese avaliar o sentido da responsabilidade e a actitude como membro dun grupo, a

valoración que ten o seu papel dentro deste e o respecto pola interpretación musical. •

Interpretar en público as obras traballadas. Este criterio pretende comprobar 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.

6- CRITERIOS DE CUALIFICACION

• Mostrar unha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. Este

criterio achegará o 50% da cualificación.

• Amosar interese e unha boa actitude e comportamento nas clases como nas

actividades doCentro. Este criterio achegará o 20% da cualificación.

• Interpretar obras de conxunto nunha audición. Este criterio achegar o 30% da
cualificación.

6- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Consistirá nunha proba onde alumnado deberá presentar toda a materia que corresponda a

avaliación en cuestión, sendo o profesorado o encargado de designar os contidos e as pezas

a interpretar na proba.

7- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XUÑO

O alumnado que non supere a materia de Conxunto ó rematar , poderá presentarse ás

probas extraordinarias que terán lugar no mes de xuño.

• O profesor da materia poderá indicar no Informe de Materia Non Superada que se

entrega no mes de Xuño, algún aspecto particular a presentar na devandita proba, ademais

do especificado a continuación.
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Programa de concerto:

• O alumnado, a petición do profesor, interpretará fragmentos de calquera das obras

traballadas durante o curso.

Lectura a primeira vista:

• O alumnado disporá de 5 minutos para ler e analizar fragmentos musicais non

necesariamente correspondente ao repertorio de Conxunto do curso escolar. Durante este

período de lectura, o alumno poderá dixitar pero non tocar. Posteriormente executará

individualmente os fragmentos.

10- OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONRA

A orde do 10 de Marzo de 2009 con data de disposición 10/03/2009 e, data de

publicación 18/03/2009, regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra

e premios de fin de grao nas ensinanzas de música e danza. A matrícula de honra

poderase conceder ó alumnado matriculado en calquera curso das ensinanzas

profesionais de música ou danza que acaden a calificación de 9 en calquera das

materias reguladas polo Decreto 203/2007, do 27 de Setembro, e polo Decreto

204/2007,do 11 de Outubro.

Concesión de matrículas de honra:

O número de matrículas de honra non poderá superar o 10% do alumnado

matriculado no curso.

As matrículas de honra serán propostas polo departamento de Conxunto. As propostas
do departamento elevaranse á Comisión de Coordinación Pedagóxica,que levantará
acta dos acordos tomados e da concesión das matrículas de honra.
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11- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

O ensino de conxunto require unha constante adaptación por parte do profesor ás

condicións específicas de cada alumno co fin de dar unha resposta educativa máis

adecuada ás súas necesidades. É o que se denomina atención á diversidade e que no

ensino das especialidades grupais pode manifestarse tanto a través das características

físicas dos alumnos (por exemplo, tamaño da man, disfunción motora....), como nos

seus coñecementos previos ou as distintas aptitudes que manifestan, sexan mecánicas

ou expresivas. Por esta razón, poderán adaptarse ou engadirse actividades diferentes

que se consideren oportunas. Do mesmo xeito podería ser necesario retomar ou

prolongar o traballo dalgún aspecto determinado ata a súa correcta asimilación.

En canto á elección do repertorio e co fin de atender á diversidade, terase en conta que

os mesmos contidos pódense atopar en distintos estudos e obras do repertorio.  É

convinte ampliar ao máximo o abanico de obras onde elixir. A elección dunhas ou  outras

estará en función da súa dificultade global, pero tamén se terá en conta que  xunto aos

contidos que se pretende traballar poderán integrarse outros novos aínda non  tratados,

ou remitir a outros xa superados.

Para poder aplicar as medidas de adaptación máis convenientes, practicarase unha

avaliación inicial que nos permita identificar os trazos de diversidade que nos servirán de

referencia para organizar e interpretar correctamente esta información e posteriormente,

realizaranse adaptacións curriculares ou orientacións (dependendo do caso).

Entre as medidas a tomar poderíamos adoptar algunha das seguintes:

- Elección dun repertorio axeitado ao nivel do grupo.

- Reforzos individuais.

- Interacción co profesor-titor.

- Recuperacións.

- Adaptación de materiais.
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12- ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN

Promoveranse dende o departamento concertos dentro e fóra do centro de ensino.

Ditos concertos propostos dende o departamento de conxunto ou Conservatorio de

Carballo fóra do horario lectivo son de obrigado cumprimento por parte do alumnado.

Ademais, e sempre de carácter voluntario, o departamento propoñerá o longo do curso,

acudir a diferentes concertos como ouvintes, que favorezan a educación musical do

alumnado.

13- DESENVOLVEMENTO E RESULTADOS DÁ PROGRAMACIÓN

Ao longo do curso, nas reunións do departamento, os profesores revisarase de forma

permanente o grao de cumprimento desta programación así como os resultados

académicos dos alumnos, tendo en conta tanto os obxectivos e contidos, como as

características individuais de cada un dos alumnos: avaliación inicial, atención nas

clases, tempo dedicado, condicións, capacidades, etc.

O profesor informará aos alumnos e aos seus pais do grao de cumprimento dos

mínimos esixidos, dos criterios cos que van ser avaliados e da súa evolución.

Así mesmo, tentarase manter un contacto continuo co resto dos departamentos para ter

unha visión global do desenvolvemento de cada alumno.

14- PROCEDEMENTOS PARA A EVALIACIÓN INTERNA DO

DEPARTAMENTO

As reunións do departamento son o foro onde se realizará de forma permanente, a

avaliación interna das estratexias metodolóxicas do departamento, valorando o grao de

cumprimento da programación, os resultados académicos, os resultados artísticos etc.
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Todo iso, tendo en conta a idiosincrasia propia das materias do departamento e en

concreto a de conxunto, así como a individualidade de cada un dos alumnos: o seu grao

de compromiso co estudo, facultades, talento, esforzo, interese no estudo, etc.

Comentásense regularmente os resultados globais de cada avaliación e calquera

cuestión que os membros do departamento consideren oportuna. Trasladaranse á

comisión de coordinación pedagóxica os puntos que os profesores estimen necesarios.

Finalmente revisaranse as porcentaxes finais de aprobados e suspensos e unificando

criterios para obter un óptimo desenvolvemento musical, artístico e instrumental dos

alumnos.

Por outra banda, dentro desta avaliación interna, terase en conta e de forma moi

destacada, os medios físicos e humanos cos que conta o departamento: material

impreso: partituras, libros de consulta, revistas especializadas, instrumentos e o seu

estado, ordenadores, equipos de audio, software, mobiliario adecuado, orzamento para

actividades, cursos, clases maxistrais, dispoñibilidade de aulas para clases de apoio,

número de profesores axeitado en relación coa demanda, cursos de formación

específicos para o profesorado e flexibilidade para a súa reciclaxe, flexibilidade para a

realización de proxectos artísticos por parte dos profesores etc. ... En definitiva os

medios básicos para alcanzar un ensino profesional de calidade, e que permita aos

profesores e alumnos levar a cabo, de forma real os obxectivos que a programación

expón soamente de forma teórica.

15- PROBA DE ACCESO A 2º DE GRAO PROFESIONAL

PROBA DE ACCESO A 2º DO GRAO PROFESIONAL
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A proba de acceso consistirá en:

- Tocar o papel correspondente de dúas obras para conxunto.

Os criterios de avaliación serán:

- Calificación dos contidos de 1º reflexados na programación, cun imprescindible dominio

deles (técnica, tempo, afinación, golpes de arco...) Este apartado valorarase como o

50% da nota final.

- A dificultade técnica acorde o curso. Este apartado valorarase como o 30% da notafinal

- Avaliarase o coñecemento da obra, a calidade sonora e o control de planos sonoros .

Este apartado valorarase como o 20% da nota final.

ANEXOS:

16- MODIFICACIÓNS NO CASO DE TER CLASES SEMIPRESENCIAIS

As clases terán carácter presencial, salvo que as autoridades sanitarias e educativas

digan outra cousa. Se a evolución da pandemia o obrigara, recurrirase as clases

semipresenciais ou Blending Learning.

O Blended learning debe integrar as vantaxes da formación virtual e a presencial

seguen as necesidades do contido a ensinar.

Usarase a plataforma e-learning Google Classroom como aula virtual e os programas

Zoom e Skype para clases semanais no horario habitual de clase. Así mesmo, tamén

se fomentará o uso vídeos de interese que poidan axudar o discente.
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Os obxectivos e contidos mantéñense inalterables, facendo fincapé naqueles que se

refiren ó traballo en grupo (afinación, balances, articulación, fraseo ou pulso) e calidade

de son nas clases presenciais.

O traballo realizado de xeito telemático será avaliado para a superación ou non da

asignatura

En canto a metodoloxía, nas clases que sexan non presenciais, terase especial

atención na transmisión dos coñecementos ca maior claridade posible.

Asemade, e mentres as condicións sanitarias non sexan seguras, haberá alternativas

ás audicións públicas, facendo uso de diversos recursos ,como gravacións de vídeo ou

audio do repertorio asignado.

17- MODIFICACIÓNS NO CASO DE TER CLASES ONLINE.

As clases terán carácter presencial, salvo que as autoridades sanitarias e educativas

digan outra cousa. Se a evolución da pandemia o obrigara, recurrirase as clases online

ou E-Learning.

O uso do E-Learning debe buscar como finalidade acadar todos os obxectivos de

aprendizaxe a través dos contidos e actividades mediante o ordenador.

Como Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC´s) usarase a plataforma

Google Classroom como aula virtual e os programas Zoom e Skype para clases

semanais no horario habitual de clase. Así mesmo, tamén se fomentará o uso vídeos

de interese que poidan axudar o discente.

Páx 12 de 14



Deberase aproveitar as vantaxes que ten este método tales como:

- Formación flexible

- Existencia de comunicación bilateral de xeito que se estableza retroalimentación

entreprofesor e discente.

- Desaparición das barreiras espazo-temporais

- O profesor pasa de ser un mero transmisor de contidos a un titor que orienta, guía,

axuda e facilita procesos formativos.

- Comunicación constante entre profesor e discente, gracias as plataformas e-learning.

Creación dunha biblioteca virtual onde todos os discentes poden atopar información de

interese para a súa formación

Deberanse minimizar as desvantaxes deste tipo de formación:

- Reducir o máximo a denominada brecha electrónica, sendo o profesor flexible nos

horarios seguen a disposición do discente ou adaptando o tipo de ensinanza as súas

circunstancias persoais.

- Axudar o discente a buscar un sitio onde a calidade de son sexa a mais axeitada,

asícomo o uso do micrófono.

No caso de imposibilidade de traballo mediante e-learning, optarase polo M-learning. E

no caso de que isto tamén sexa imposible, comunicarase a directiva a situación do

alumno, para atopar unha posible solución.

Os obxectivos e contidos mantéñense inalterables, sendo flexibles naqueles aspectos

nos que o traballo de ditos obxectivos e contidos sexa de maior dificultade (son,

posición corporal ou traballo en grupo).

En canto a metodoloxía, terase especial atención na transmisión dos coñecementos

ca maior claridade posible.
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O traballo realizado de xeito telemático será avaliado para a superación ou non da

asignatura

Asemade, e mentres as condicións sanitarias non sexan seguras, haberá alternativas

ás audicións públicas, facendo uso de diversos recursos, como gravacións de vídeo ou

audio do repertorio asignado.
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