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1. Introdución 
 
A formación do músico instrumentista nunca pode considerarse completa na 
individualidade ou no aislamento, esta é a razón pola que xurde a asignatura de banda. 
Esta asignatura poñerá en práctica o anteriormente aprendido e ampliará coñecementos 
grazas á interrelación cos seus compañeiros e á nova literatura coa que se enfronta. 
A súa inclusión no curriculum de grao medio vén xustificada nun dobre sentido: por un 
lado, ofrecerase aos instrumentistas a experiencia e os coñecementos necesarios 
relativos ás regras, funcionamento e a convivencia característica da interpretación 
bandística e por outro lado porque actuará positivamente sobre todos aqueles 
instrumentistas aos que o seu nivel capacite para tocar nunha banda profesional. 
A convivencia con instrumentos da natureza e técnicas moi diversas, proporcionará ao 
alumno-a unha visión moito máis ampla do feito musical e enriquecerá o seu 
coñecemento dos timbres. A función máis importante e decisiva desta asignatura, será a 
súa contribución ao desenvolvemento do oído musical en tódolos seus aspectos. No 
sentido da afinación, o estímulo da capacidade de escoitar mentres se toca o propio para 
desenrolar o sentido de “sonoridade de conxunto”, etc. 
A unión de diversos instrumentistas fomenta o desenvolvemento da sensibilidade en 
materia de dinámica, fraseo, ritmo, vibrato, esixe unha sensibilización con respecto á 
audición de planos sonoros e á percepción da función desempeñada en cada momento 
por cada un dos instrumentistas (de solista, acompañante, harmónica...) 
Colabora a desenvolver o sentido do diálogo e ritmo esixe unha precisión e 
compenetración rítmica que fai posible o axuste entre os diversos instrumentos, á vez 
que proporcionan o entendemento dos xestos e a comunicación entre os membros. Todo 
mediante entradas, definición do tempo, rubato... 
 
A banda debe fomentar as relacións humanas entre os alumnos-as. Debe incrementar a 
actitude de escoitar todo aquilo que rodea á propia execución unipersoal en aras de 
conseguir unha boa interpretación bandística: afinación, empaste, fraseo, ataques, etc. 
O respecto a tódalas indicacións do director fomentará unha actitude de disciplina, e 
provocará a necesidade de memorizar as mesmas para que o traballo dos ensaios de os 
seus froitos no concerto. 
 
2. Metodoloxía 
 
Os procedementos metodolóxicos a utilizar serán o de tipo deductivo, analítico, 
sintético, activo e heurístico.Coa utilización destes procedementos metodolóxicos, 
facilitarase a participación dos membros do grupo; fomentarase a responsabilidade 
sobre a aprendizaxe, o sentido crítico e a capacidade de análise; favorecerase a 
modificación de actitudes; posibilitarase o desenvolvemento de habilidades complexas, 
de toma de decisións. Procurarase un acercamento estreito, persoal e directo entre o 
profesorado e o alumno. A grandes rasgos, as técnicas empregadas na ensinanza grupal 
para a preparación dunha obra son as seguintes: 
 
- Presentación da obra e descrición das súas partes, o seu autor, estilo e posibles 
dificultades. A obra proponse como material de traballo e fixase un período de tempo 
non moi longo para o seu estudo. Eventualmente realizarase unha lectura a primeira 
vista. 
- Posteriormente noutras sesións de clase celébranse audicións da obra ou fragmento 
estudiado para comentar aspectos da mesma, e posibles correccións. 



- En cada sesión compróbase se se seguiron as correccións da sesión anterior. O proceso 
continúa ata lograr os obxectivos. 
 
Os métodos de traballo consistirán en: 
- Homoxeneizar ritmos, ataques. 
- Realizar correctamente os fraseos. 
- Regularizar os acentos, legatos, timbres, afinación, etc. 
- Superar os problemas de emisión. 
- Distintas modulacións do son, intensidade expresiva, matices de cor. 
- Distinción entre motivo temático e elemento acompañante. 
- Realizaranse audicións para coñecer e comparar diversas versións da mesma obra, 
coñecer estilos, compositores. 
Tendo en conta que os diferentes grupos contan con gran variedade de alumnos-as de 
diferentes idades e niveis, a metodoloxía da ensinanza será acorde có nivel madurativo 
do alumno-a e adaptado o seu progreso. 
 
3. Atención á diversidade 
 
O ensino de banda 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 grupales 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 conveniente 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. 
 
 
 
 
 



4. Temas transversais 
 
4.1 Educación en valores 
 
Tódalas materias instrumentais/vocais grupales levarán consigo todo un exercicio de 
adaptación ao grupo e de aceptación doutros instrumentistas, fomentando as relacións 
humanas  entre os alumnos/as . 
O traballo en grupo estimula capacidades múltiples de comunicación, coñecemento 
mutuo, colaboración, identidade persoal e autoestima o que constitúe unha técnica 
recomendable en temas de convivencia, igualdade de xénero e na prevención da 
violencia. 
Nesta programación os temas transversais tratados son basicamente actitudinais que van 
influír na conduta do noso alumnado. Son valores importantes tanto para o 
desenvolvemento integral e persoal como para o desenvolvemento dunha sociedade 
libre, democrática, respetuosa co medio e tolerante. 
A educación en valores trabállase de forma continua ao longo de todo o proceso do 
ensino, pero cunha maior intensidade nas materias grupales instrumentais ou vocais xa 
que educamos para. 
- a convivencia 
- os valores sociais 
- a igualdade de oportunidades de ambos sexos 
- a comprensión e respecto nas relacións interpersonais 
As actividades a desenvolver son as seguintes: 
- prácticas que favorezan as habilidades sociais 
- coloquios que promovan o respecto aos demais 
 
 
4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC’s) 
O uso do ordenador na aula, dende un punto de vista didáctico, pasa polo uso do 
denominado software, xa que este complementa as actividades a realizar, e é un 
instrumento que axuda para a consecución dos seguintes obxectivos: 
- Instruír: xa que orienta o aprendizaxe dos alumnos/as 
- Motivar: os alumnos/as séntense atraídos por estes materiais 
- Investigar: os alumnos/as poden ter acceso a informacións e gravacións 
- Crear: Os alumnos/as desenvolven a observación, percepción e sensibilidade 
 
 
5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas 
 
O banda levará a termo as seguintes actividades culturais e de promoción das 
ensinanzas programadas polo departamento: 
 
- Concertos e audicións públicas, dentro do Conservatorio. 
- Realización de actividades de promoción dos diferentes instrumentos, a través de 
concertos didácticos si así é requirido polo equipo directivo do centro. 
- Colaboración cós diferentes departamentos. 
 
 
 
 



6. Secuenciación do curso 
 
6.1 Curso 1o de Grao Profesional 
6.1.1 Obxectivos 

a) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos de 
cada un deles.  

b) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 
traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 
cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro deste.  

c)  Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 
en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora.  

d) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 
realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra.  

e) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordo co seu 
nivel instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou da 
directora.  

f) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.  

g) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. Aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.  

h) Respectar as normas que exixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en 
todo momento delas.  

i) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 
para o futuro exercicio profesional.  

6.1.2. Contidos  
-A anacruse como movemento básico da práctica do grupo. 
-Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da directora.  
-Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro da 
agrupación. 
-Desenvolvemento da igualdade en ataques (instrumentos de vento e percusión). 
-Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación.  
-Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo momento as 
indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as indicacións, etc.  
-Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación.  
-Traballo por seccións. 
-Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación.  
-Valoración do silencio como marco da interpretación.  
6.1.3 Avaliación  

1) Interpretar por seccións calquera das obras programadas durante o curso. 
Mediante este criterio trátase de valorar a capacidade para adecuar o propio son 
ao da familia correspondente e a precisión de ata ques e entradas de acordo coa 
anacruse do director ou da directora.  



2) Reproducir calquera das obras programadas durante o curso. Este criterio 
pretende avaliar a capacidade de escoita das outras partes, unificándose coas 
afíns, e o grao de afinación harmónica e do conxunto, unificando unísonos.  

3) Repentizar unha obra de pequena dificultade. Este criterio pretende comprobar a 
integración rítmica no conxunto seguindo o tempo marcado polo director ou a 
directora, a precisión para reaccionar ante as súas indicacións, o dominio do seu 
instrumento e o grao de afinación na lectura a vista.  

4) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante 
este criterio preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun 
grupo, a valoración que ten do seu papel dentro del e o respecto pola 
interpretación musical.  

5) Realizar concertos públicos coas obras ensaiadas. Este criterio constata a 
actitude, necesariamente disciplinada do instrumentista na banda, a capacidade 
de asumir o papel asignado, a súa contribución dentro do equilibrio de planos do 
conxunto e a súa adecuación ao carácter e estilo que marca o director ou a 
directora.  

6.1.4 Mínimos esixibles. 
Interpretar o repertorio das obras programadas durante o curso, coa corrección musical e 
a técnica adecuada, atendendo aos obxectivos e contidos marcados para a materia. Os 
diferentes papeis de solista, principal, primeiro, segundo, ou terceiro; así coma o de 
diferentes instrumentos afíns, coma no caso da percusión, por exemplo, serán repartidos 
referente a posibilidades técnicas ou criterio do profesorado.  
6.1.5 Procedementos e ferramentas de avaliación  
Para a realización da avaliación continua utilizarase un diario de aula co traballo 
individual do alumnado, audicións de aula, ou actividades como audicións organizadas 
polo departamento, audicións organizadas polo profesorado, etc.  
6.1.6 Criterios de cualificación  

- Asistencia á clase, actitude fronte á materia e interpretación en público 
valoraranse ata un 40%.  

- Os aspectos desde o punto de vista técnico valoraranse ata un 30%.  
- Os aspectos desde o punto de vista musical valoraranse ata un 30%.  

6.1.7 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  
O alumnado deberá ter superados os obxectivos marcados para o seu curso e demostrar 
a capacidade de poder acadar a consecución dos obxectivos do curso seguinte.  
6.1.8 Probas extraordinarias de setembro  
Para esta proba, o alumnado cinguirase ao especificado na proposta de Actividades de 
Recuperación recollida no “informe de avaliación negativa” elaborado no mes de xuño. 
Para a superación da proba, teranse en conta os mínimos esixibles do curso 
correspondente.  
6.1.9 Recursos didácticos  
Repertorio orixinal para Banda adecuado ó nivel.  
 
6.2 Curso 2o de Grao Profesional  
6.2.1 Obxectivos  

a) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos de 
cada un deles. 

b)  Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 
traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 
cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro deste.  



c) Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 
en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora. 

d) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 
realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra.  

e) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordo co seu 
nivel instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou da 
directora. 

f) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.  

g) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. Aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.  

h) Respectar as normas que exixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en 
todo momento delas.  

i) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 
para o futuro exercicio profesional.  

6.2.2 Contidos  
-A anacruse como movemento básico da práctica do grupo.  
-Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da directora.  
-Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro da 
agrupación.  
-Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación.  
-Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo momento as 
indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as indicacións, etc. -
Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación.  
-Traballo por seccións.  
-Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación. Valoración do 
silencio como marco da interpretación.  
6.2.3 Avaliación.  
Criterios de avaliación  

1) Interpretar por seccións calquera das obras programadas durante o curso. 
Mediante este criterio trátase de valorar a capacidade para adecuar o propio son 
ao da familia correspondente e a precisión de ata ques e entradas de acordo coa 
anacruse do director ou da directora.  

2) Reproducir calquera das obras programadas durante o curso, reducindo a corda 
ao número mínimo posible do alumnado por cada sección dela. Este criterio 
pretende avaliar a capacidade de escoita das outras partes, unificándose coas 
afíns, e o grao de afinación harmónica e do conxunto, unificando unísonos.  

3) Repentizar unha obra de pequena dificultade. Este criterio pretende comprobar a 
integración rítmica no conxunto seguindo o tempo marcado polo director ou a 
directora, a precisión para reaccionar ante as súas indicacións, o dominio do seu 
instrumento e o grao de afinación na lectura a vista. 

4) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante 
este criterio preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun 



grupo, a valoración que ten do seu papel dentro del e o respecto pola 
interpretación musical.  

5) Realizar concertos públicos coas obras ensaiadas. Este criterio constata a 
actitude, necesariamente disciplinada do instrumentista na orquestra, a 
capacidade de asumir o papel asignado, a súa contribución dentro do equilibrio 
de planos do conxunto e a súa adecuación ao carácter e estilo que marca o 
director ou a directora.  

6.2.4 Mínimos esixibles  
Interpretar o repertorio das obras programadas durante o curso, coa corrección musical e 
a técnica adecuada, atendendo aos obxectivos e contidos marcados para a materia. Os 
diferentes papeis de solista, principal, primeiro, segundo, ou terceiro; así coma o de 
diferentes instrumentos afíns, coma no caso da percusión, por exemplo, serán repartidos 
referente a posibilidades técnicas ou criterio do profesorado.  
6.2.5 Procedementos e ferramentas de avaliación  
Para a realización da avaliación continua utilizarase un diario de aula co Traballo 
individual do alumnado, audicións de aula, ou actividades como audicións organizadas 
polo departamento, audicións organizadas polo profesorado, etc.  
6.2.6Criterios de cualificación  

- Asistencia á clase, actitude fronte á materia e interpretación en público 
valoraranse ata un 40%. 

- Os aspectos desde o punto de vista técnico valoraranse ata un 30%.  
- s aspectos desde o punto de vista musical valoraranse ata un 30%.  

6.2.7 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  
O alumnado deberá ter superados os obxectivos marcados para o seu curso e demostrar 
a capacidade de poder acadar a consecución dos obxectivos do curso seguinte.  
6.2.8 Probas extraordinarias de setembro  
Para esta proba, o alumnado cinguirase ao especificado na proposta de Actividades de 
Recuperación recollida no “informe de avaliación negativa” elaborado no mes de xuño. 
Para a superación da proba, teranse en conta os mínimos esixibles do curso 
correspondente.  
6.2.9 Recursos didácticos  
Repertorio orixinal e adaptado para  Banda adecuado ó nivel.  
 
6.3 Curso 3o de Grao Profesional 
6.3.1 Obxectivos  

a) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos de 
cada un deles.  

b) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 
traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 
cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro deste. 

c) Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 
en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora.  

d) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 
realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra.  



e) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordo co seu 
nivel instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou da 
directora. 

f) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.  

g) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. Aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.  

h) Respectar as normas que exixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en 
todo momento delas.  

i) i) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 
para o futuro exercicio profesional.  

6.3.2 Contidos  
-A anacruse como movemento básico da práctica do grupo. 
-Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da directora. 
-Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro da 
agrupación.  
-Desenvolvemento da igualdade en ataques (instrumentos de vento e percusión).  
-Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación.  
-Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo momento as 
indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as indicacións, etc.  
-Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación.  
-Traballo por seccións.  
-Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación. Valoración do 
silencio como marco da interpretación.  
6.3.3 Avaliación  
Criterios de avaliación  

1) Interpretar por seccións calquera das obras programadas durante o curso. 
Mediante este criterio trátase de valorar a capacidade para adecuar o propio son 
ao da familia correspondente e a precisión de ata ques e entradas de acordo coa 
anacruse do director ou da directora.  

2) Reproducir calquera das obras programadas durante o curso, reducindo a corda 
ao número mínimo posible do alumnado por cada sección dela. Este criterio 
pretende avaliar a capacidade de escoita das outras partes, unificándose coas 
afíns, e o grao de afinación harmónica e do conxunto, unificando unísonos.  

3) Repentizar unha obra de pequena dificultade. Este criterio pretende comprobar a 
integración rítmica no conxunto seguindo o tempo marcado polo director ou a 
directora, a precisión para reaccionar ante as súas indicacións, o dominio do seu 
instrumento e o grao de afinación na lectura a vista.  

4) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante 
este criterio preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun 
grupo, a valoración que ten do seu papel dentro del e o respecto pola 
interpretación musical. 

5) Realizar concertos públicos coas obras ensaiadas. Este criterio constata a 
actitude, necesariamente disciplinada do instrumentista na orquestra, a 
capacidade de asumir o papel asignado, a súa contribución dentro do equilibrio 
de planos do conxunto e a súa adecuación ao carácter e estilo que marca o 
director ou a directora.  

6.3.4 Mínimos esixibles  



Interpretar o repertorio das obras programadas durante o curso, coa corrección musical e 
a técnica adecuada, atendendo aos obxectivos e contidos marcados para a materia. Os 
diferentes papeis de solista, principal, primeiro, segundo, ou terceiro; así coma o de 
diferentes instrumentos afíns, coma no caso da percusión, por exemplo, serán repartidos 
referente a posibilidades técnicas ou criterio do profesorado.  
6.3.5 Procedementos e ferramentas de avaliación  
Para a realización da avaliación continua utilizarase un diario de aula co traballo 
individual do alumnado, audicións de aula, ou actividades como audicións organizadas 
polo departamento, audicións organizadas polo profesorado, etc.  
6.3.6 Criterios de cualificación  

- Asistencia á clase, actitude fronte á materia e interpretación en público 
valoraranse ata un 40%.  

- Os aspectos desde o punto de vista técnico valoraranse ata un 30%.  
- Os aspectos desde o punto de vista musical valoraranse ata un 30%.  

6.3.7 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  
O alumnado deberá ter superados os obxectivos marcados para o seu curso e demostrar 
a capacidade de poder acadar a consecución dos obxectivos do curso seguinte.  
6.3.8 Probas extraordinarias de setembro  
Para esta proba, o alumnado cinguirase ao especificado na proposta de Actividades de 
Recuperación recollida no “informe de avaliación negativa” elaborado no mes de xuño. 
Para a superación da proba, teranse en conta os mínimos esixibles do curso 
correspondente.  
6.3.9 Recursos didácticos  
Repertorio orixinal e adaptado para  Banda adecuado ó nivel. 
 
6.4 Curso 4º de grao profesional 
6.4.1 Obxectivos  

a) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos de 
cada un deles.  

b) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 
traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 
cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro deste.  

c) Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 
en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora.  

d) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 
realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra  

e) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordo co seu 
nivel instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou da 
directora.  

f) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.  

g) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. Aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.  



h) Respectar as normas que exixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en 
todo momento delas.  

i) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 
para o futuro exercicio profesional.  

6.4.2 Contidos  
-A anacruse como movemento básico da práctica do grupo.  
-Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da directora.  
-Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro da 
agrupación.  
-Desenvolvemento da igualdade en ataques (instrumentos de vento e percusión).   
-Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación.  
-Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo momento as 
indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as indicacións, etc. 
 -Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación.  
-Traballo por seccións.  
-Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación.  
-Valoración do silencio como marco da interpretación.  
6.4.3 Avaliación  
Criterios de avaliación  

1) Interpretar por seccións calquera das obras programadas durante o curso. 
Mediante este criterio trátase de valorar a capacidade para adecuar o propio son 
ao da familia correspondente e a precisión de ata ques e entradas de acordo coa 
anacruse do director ou da directora.  

2) Reproducir calquera das obras programadas durante o curso, reducindo a corda 
ao número mínimo posible do alumnado por cada sección dela. Este criterio 
pretende avaliar a capacidade de escoita das outras partes, unificándose coas 
afíns, e o grao de afinación harmónica e do conxunto, unificando unísonos.  

3) Repentizar unha obra de pequena dificultade. Este criterio pretende comprobar a 
integración rítmica no conxunto seguindo o tempo marcado polo director ou a 
directora, a precisión para reaccionar ante as súas indicacións, o dominio do seu 
instrumento e o grao de afinación na lectura a vista.  

4) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante 
este criterio preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun 
grupo, a valoración que ten do seu papel dentro del e o respecto pola 
interpretación musical.  

5) Realizar concertos públicos coas obras ensaiadas. Este criterio constata a 
actitude, necesariamente disciplinada do instrumentista na banda, a capacidade 
de asumir o papel asignado, a súa contribución dentro do equilibrio de planos do 
conxunto e a súa adecuación ao carácter e estilo que marca o director ou a 
directora.  

6.4.4 Mínimos esixibles  
Interpretar o repertorio das obras programadas durante o curso, coa corrección musical e 
a técnica adecuada, atendendo aos obxectivos e contidos marcados para a materia. Os 
diferentes papeis de solista, principal, primeiro, segundo, ou terceiro; así coma o de 
diferentes instrumentos afíns, coma no caso da percusión, por exemplo, serán repartidos 
referente a posibilidades técnicas ou criterio do profesorado.  
6.4.5 Procedementos e ferramentas de avaliación  



Para a realización da avaliación continua utilizarase un diario de aula co Traballo 
individual do alumnado, audicións de aula, ou actividades como audicións organizadas 
polo departamento, audicións organizadas polo profesorado, etc.  
6.4.6Criterios de cualificación  

- Asistencia á clase, actitude fronte á materia e interpretación en público 
valoraranse ata un 40%. 

- Os aspectos desde o punto de vista técnico valoraranse ata un 30%.  
- s aspectos desde o punto de vista musical valoraranse ata un 30%.  

6.4.7 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  
O alumnado deberá ter superados os obxectivos marcados para o seu curso e demostrar 
a capacidade de poder acadar a consecución dos obxectivos do curso seguinte.  
6.4.8 Probas extraordinarias de setembro  
Para esta proba, o alumnado cinguirase ao especificado na proposta de Actividades de 
Recuperación recollida no “informe de avaliación negativa” elaborado no mes de xuño. 
Para a superación da proba, teranse en conta os mínimos esixibles do curso 
correspondente.  
6.4.9 Recursos didácticos  

Repertorio orixinal e adaptado para  Banda adecuado ó nivel. 
 
6.5 Curso 5º de grao profesional 
6.5.1 Obxectivos  

j) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos de 
cada un deles.  

k) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 
traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 
cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro deste.  

l) Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 
en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora.  

m) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 
realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra  

n) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordo co seu 
nivel instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou da 
directora.  

o) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.  

p) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. Aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.  

q) Respectar as normas que exixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en 
todo momento delas.  

r) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 
para o futuro exercicio profesional.  

6.5.2 Contidos  
-A anacruse como movemento básico da práctica do grupo.  
-Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da directora.  



-Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro da 
agrupación.  
-Desenvolvemento da igualdade en ataques (instrumentos de vento e percusión).   
-Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación.  
-Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo momento as 
indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as indicacións, etc. 
 -Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación.  
-Traballo por seccións.  
-Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación.  
-Valoración do silencio como marco da interpretación.  
6.5.3 Avaliación  
Criterios de avaliación  

6) Interpretar por seccións calquera das obras programadas durante o curso. 
Mediante este criterio trátase de valorar a capacidade para adecuar o propio son 
ao da familia correspondente e a precisión de ata ques e entradas de acordo coa 
anacruse do director ou da directora.  

7) Reproducir calquera das obras programadas durante o curso, reducindo a corda 
ao número mínimo posible do alumnado por cada sección dela. Este criterio 
pretende avaliar a capacidade de escoita das outras partes, unificándose coas 
afíns, e o grao de afinación harmónica e do conxunto, unificando unísonos.  

8) Repentizar unha obra de pequena dificultade. Este criterio pretende comprobar a 
integración rítmica no conxunto seguindo o tempo marcado polo director ou a 
directora, a precisión para reaccionar ante as súas indicacións, o dominio do seu 
instrumento e o grao de afinación na lectura a vista.  

9) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante 
este criterio preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun 
grupo, a valoración que ten do seu papel dentro del e o respecto pola 
interpretación musical.  

10) Realizar concertos públicos coas obras ensaiadas. Este criterio constata a 
actitude, necesariamente disciplinada do instrumentista na banda, a capacidade 
de asumir o papel asignado, a súa contribución dentro do equilibrio de planos do 
conxunto e a súa adecuación ao carácter e estilo que marca o director ou a 
directora.  

6.5.4 Mínimos esixibles  
Interpretar o repertorio das obras programadas durante o curso, coa corrección musical e 
a técnica adecuada, atendendo aos obxectivos e contidos marcados para a materia. Os 
diferentes papeis de solista, principal, primeiro, segundo, ou terceiro; así coma o de 
diferentes instrumentos afíns, coma no caso da percusión, por exemplo, serán repartidos 
referente a posibilidades técnicas ou criterio do profesorado.  
6.5.5 Procedementos e ferramentas de avaliación  
Para a realización da avaliación continua utilizarase un diario de aula co Traballo 
individual do alumnado, audicións de aula, ou actividades como audicións organizadas 
polo departamento, audicións organizadas polo profesorado, etc.  
6.5.6Criterios de cualificación  

- Asistencia á clase, actitude fronte á materia e interpretación en público 
valoraranse ata un 40%. 

- Os aspectos desde o punto de vista técnico valoraranse ata un 30%.  
- s aspectos desde o punto de vista musical valoraranse ata un 30%.  

6.5.7 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  



O alumnado deberá ter superados os obxectivos marcados para o seu curso e demostrar 
a capacidade de poder acadar a consecución dos obxectivos do curso seguinte.  
6.5.8 Probas extraordinarias de setembro  
Para esta proba, o alumnado cinguirase ao especificado na proposta de Actividades de 
Recuperación recollida no “informe de avaliación negativa” elaborado no mes de xuño. 
Para a superación da proba, teranse en conta os mínimos esixibles do curso 
correspondente.  
6.5.9 Recursos didácticos  
Repertorio orixinal e adaptado para  Banda adecuado ó nivel. 
 
6.6 Curso 6º de grao profesional 
6.6.1 Obxectivos  

s) Afondar no coñecemento dos diferentes estilos e dos recursos interpretativos de 
cada un deles.  

t) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 
traballo do director ou da directora e da experiencia do grupo que lle permitan 
cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro deste.  

u) Dominar o propio instrumento de acordo coas exixencias de cada obra. Aplicar 
en todo momento a audición polifónica para escoitar simultaneamente as 
diferentes partes ao mesmo tempo que se executa a propia, demostrando a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade 
sonora.  

v) Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste de son se 
realice en función dos demais instrumentos do conxunto e das necesidades 
interpretativas da obra  

w) Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación de acordo co seu 
nivel instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou da 
directora.  

x) Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.  

y) Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. Aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.  

z) Respectar as normas que exixe toda actuación en grupo: afinación previa, 
atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e responsabilizarse en 
todo momento delas.  

aa) Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe imprescindible 
para o futuro exercicio profesional.  

6.6.2 Contidos  
-A anacruse como movemento básico da práctica do grupo.  
-Reacción e comprensión ante as diferentes anacruses do director ou da directora.  
-Desenvolvemento do oído para o control permanente da afinación dentro da 
agrupación.  
-Desenvolvemento da igualdade en ataques (instrumentos de vento e percusión).   
-Coñecemento e valoración das normas de comportamento na agrupación.  
-Estudo previo da particella, silencio e concentración para executar en todo momento as 
indicacións do director ou da directora, responsabilidade de anotar as indicacións, etc. 
 -Importancia do papel de cada un dos membros da agrupación.  
-Traballo por seccións.  
-Traballo gradual do repertorio básico máis significativo da agrupación.  



-Valoración do silencio como marco da interpretación.  
6.6.3 Avaliación  
Criterios de avaliación  

11) Interpretar por seccións calquera das obras programadas durante o curso. 
Mediante este criterio trátase de valorar a capacidade para adecuar o propio son 
ao da familia correspondente e a precisión de ata ques e entradas de acordo coa 
anacruse do director ou da directora.  

12) Reproducir calquera das obras programadas durante o curso, reducindo a corda 
ao número mínimo posible do alumnado por cada sección dela. Este criterio 
pretende avaliar a capacidade de escoita das outras partes, unificándose coas 
afíns, e o grao de afinación harmónica e do conxunto, unificando unísonos.  

13) Repentizar unha obra de pequena dificultade. Este criterio pretende comprobar a 
integración rítmica no conxunto seguindo o tempo marcado polo director ou a 
directora, a precisión para reaccionar ante as súas indicacións, o dominio do seu 
instrumento e o grao de afinación na lectura a vista.  

14) Estudar na casa as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante 
este criterio preténdese avaliar o sentido da responsabilidade como membro dun 
grupo, a valoración que ten do seu papel dentro del e o respecto pola 
interpretación musical.  

15) Realizar concertos públicos coas obras ensaiadas. Este criterio constata a 
actitude, necesariamente disciplinada do instrumentista na banda, a capacidade 
de asumir o papel asignado, a súa contribución dentro do equilibrio de planos do 
conxunto e a súa adecuación ao carácter e estilo que marca o director ou a 
directora.  

6.6.4 Mínimos esixibles  
Interpretar o repertorio das obras programadas durante o curso, coa corrección musical e 
a técnica adecuada, atendendo aos obxectivos e contidos marcados para a materia. Os 
diferentes papeis de solista, principal, primeiro, segundo, ou terceiro; así coma o de 
diferentes instrumentos afíns, coma no caso da percusión, por exemplo, serán repartidos 
referente a posibilidades técnicas ou criterio do profesorado.  
6.6.5 Procedementos e ferramentas de avaliación  
Para a realización da avaliación continua utilizarase un diario de aula co Traballo 
individual do alumnado, audicións de aula, ou actividades como audicións organizadas 
polo departamento, audicións organizadas polo profesorado, etc.  
6.6.6Criterios de cualificación  

- Asistencia á clase, actitude fronte á materia e interpretación en público 
valoraranse ata un 40%. 

- Os aspectos desde o punto de vista técnico valoraranse ata un 30%.  
- s aspectos desde o punto de vista musical valoraranse ata un 30%.  

6.6.7 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  
O alumnado deberá ter superados os obxectivos marcados para o seu curso e demostrar 
a capacidade de poder acadar a consecución dos obxectivos do curso seguinte.  
6.6.8 Probas extraordinarias de setembro  
Para esta proba, o alumnado cinguirase ao especificado na proposta de Actividades de 
Recuperación recollida no “informe de avaliación negativa” elaborado no mes de xuño. 
Para a superación da proba, teranse en conta os mínimos esixibles do curso 
correspondente.  
6.4.9 Recursos didácticos  
Repertorio orixinal e adaptado para  Banda adecuado ó nivel. 
 



7. Avaliación continua. 
A asistencia a clase é algo indispensable para poder avaliar o alumno. Por ese motivo, a 
existencia de tres faltas insuxtificadas ou mais por trimestre, conlevará a perda da 
avaliación continua. 


