
Documento de revisión das programacións didácticas do curso 2019/20
 

O presente documento elabórase para dar cumprimento ás instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Departamento: PIANO

Profesora: M.ª PAZ FERNÁNDEZ NEGREIRA

Asignatura e curso:  1º curso Grao Profesional, Piano

Contidos non impartidos de xeito presencial:

• Dominio das dificultades técnicas e musicais do repertorio do curso: Igualdade e
independencia de dedos. Coordinación entre ambas mans. Pasaxes con paso de
pulgar: escalas e arpexios. Técnica das notas dobres e xogo polifónico. Técnica de
extensión. Uso da muñeca, antebrazo e brazo: execución de acordes.
Articulacions, fraseo, control dinámico , elementos básicos do estilo etc.

• Práctica de arpexios en tres oitavas. Coñecemento e progresivo dominio de todas
as tonalidades.

• Ténica dos ataques legato, picado e portato.

• Utilización do peso do brazo.

• Constatación da importancia da calidade do son.

• Continuación do adestramento permanente e progresivo da memoria.

• Participación en audicións públicas.

• Adquisición progresiva de hábitos correctos de estudio, desenrolo da autocrítica,
autonomía no estudo e control auditivo.

Contidos traballados de xeito telemático:

• Dominio das dificultades técnicas e musicais do repertorio do curso: Igualdade e
independencia de dedos. Coordinación entre ambas mans. Pasaxes con paso de
pulgar: escalas e arpexios. Técnica das notas dobres e xogo polifónico. Técnica de
extensión. Uso da muñeca, antebrazo e brazo: execución de acordes.
Articulacions, fraseo, control dinámico , elementos básicos do estilo etc.



• Ténica dos ataques legato, picado e portato.

• Constatación da importancia da calidade do son.

Contidos non traballados:

• Práctica de arpexios en tres oitavas. Coñecemento e progresivo dominio de todas
as tonalidades.

• Utilización do peso do brazo.

• Continuación do adestramento permanente e progresivo da memoria.

• Participación en audicións públicas.

Modificacións nos procedementos de avaliación:

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación continua, os alumnos que superaron o 
segundo trimestre teñen superado o curso. Para aqueles outros que suspenderan o 
segundo trimestre, ao non poder realizar clases presenciais no terceiro trimestre, os 
traballos realizados de xeito telemático servirán, de ser o caso, como recuperación do 
segundo trimestre e, en consecuencia, serán avaliados de xeito global para a superación 
ou non da asignatura.

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos 
realizados telemáticamente se valorarán únicamente para subir nota.

Non se realizarán exames presenciais. O traballo telemático, valorado de xeito global, 
sustituirá ao exame final para aqueles alumnos que necesitaran facelo.

Os criterios de avaliación serán os que figuran na programación oficial da asignatura para 
os dous primeiros trimestres, que poden ser consultados na páxina web do concello de 
Carballo. 

 Medidas de recuperación:

Os contidos que quedaron sen traballar serán incluídos nas modificacións que se 
realizarán ás programacións didácticas do vindeiro curso.

Os alumnos que non superen a asignatura en xuño, recibirán por correo electrónico un 
informe persoal e detallado no que se reflexarán os contidos non asimilados e os traballos
a realizar durante o verán para poder afrontar a convocatoria extraordinaria de setembro.

Modificacions na proba extraordinaria de setembro:

 A proba extraordinaria de setembro só incluirá os contidos traballados de xeito presencial
no 1º e 2º trimestre, e os traballados de xeito telemático no 3º trimestre. Os criterios de 
avaliación desta proba serán os que figuran na programación oficial da asignatura.



Os contidos que quedaron sen traballar serán incluídos nas modificacións que se 
realizarán ás programacións didácticas do vindeiro curso.


