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1. Introdución  
 

A lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 45, 
que as ensinanzas artísticas teñen coma finalidade proporcionarlle ó alumnado 
unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros 
profesionais da música. 

 
Esta lei orgánica de educación establece no su artigo 6.2, que o goberno fixará, 

en relación cos obxectivos, as competencias básicas, os contidos e os criterios de 

avaliación, os aspectos básicos do currículo que constitúen as ensinanzas mínimas. 

Asemade, a citada lei, no capítulo VI do título I, fixa as características básicas das 

ensinanzas profesionais de música, dentro das ensinanzas artísticas. 
 

O grao profesional ten coma finalidade proporcionarlle ó alumnado unha 
formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros 
profesionais, e ordénase en catro funcións básicas: formativa, orientadora, 
profesionalizadora e preparatoria para estudios posteriores. 

 
Esta programación parte entón, dos documentos oficiais vixentes 

correspondintes a esta materia, que son os seguintes: 
 

a) Para os Graos Elemental e Profesional (lexislación L.O.E.): R. D. 
1577/2006 do 22 de decembro que desenrrola aspectos básicos do currículo da 
L.O.E.; a L.O. 2/2006 do 3 de maio, no seu capítulo VI, que concreta o marco da 
nova lei de educación nas ensinanzas de réxime especial; decreto 203/2007 que 
establece o currículo das ensinanzas profesionais de música en Galicia. 

 
b) Circular 9/2007 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

de Galicia; Orde do 28-07-08 sobre a regulación das probas de acceso no Grao 
Profesional; Orde do 08-02-08 de avaliación no Grao Profesional (regula a 
convocatoria extraordinaria de setembro). 

 
c) Real Decreto 303/2010, sobre os requisitos mínimos que han de cumprir 

os centros que imparten ensinanzas artísticas reguladas pola Lei Orgánica 
2/2006 da Educación (R.O.C.) 
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d) Decreto 223/2010, que establece o Regulamento Orgánico dos 
Conservatorios elementais e profesionais de música e danza en Galicia. 

 
e) Orde do 04-08-11 da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, que desenvolve o Decreto 223/2010, que establece o R.O.C. 
 

i) Circular 15/2011 da Consellería de Educacion e Ordenación Universitaria. 
 

f) Decreto 229/2011, da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, que regula a atención á diversidade do alumnado. 

 
A presente programación dá concreción á anterior lexislación a nivel de 

aula, e será o documento polo que se desenvolvan os diversos parámetros do 
traballo de aula dos docentes deste departamento no Conservatorio Profesional 
de Música de A Coruña. 

 
Os cursos nos que se desenvolve a asignatura de MÚSICA DE CÁMARA 

nas especialidades deste centro son os seguintes: 
 

a) Canto: De 3º a 6º do Grao Profesional.  
b) Resto de especialidades do centro: 5º e 6º do Grao Profesional. 

 
A materia de Música de Cámara está concibida como unha materia que, xunto 

á de Orquestra, Banda, Coro e Conxunto, sincretiza a maioría dos coñecementos 

técnicos-musicais, tanto individuais como colectivos. A diferenza dunha parte 

importante das materias ligadas a períodos históricos, estilos e xéneros, estas 

materias teñen un carácter transversal ó resto de materias do currículo. 
 

Con esta materia perséguese dotar ó estudante cos coñecementos e habilidades 

necesarios que lle permitan desenvolverse nos entresixos da disciplina de Música de 

Cámara, servindo ademáis como ferramenta de relación social, pola diversidade 

intrumental da Música de Cámara e a predisposición do traballo en equipo como 

contexto, trascendindo así a dimensión individual da propia especialidade. 
 

A práctica de Música de Cámara durante o período de estudios correspondinte 
 

ó Grao Profesional do ensino musical responde ó conxunto de necesidades do 
alumnado de música, que difícilmente poden ser atendidas se non é a través 
desta actividade. 
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Esta práctica da Música de Cámara supón o vehículo fundamental para integrar e 

poñer en práctica unha serie de aspectos técnicos e musicais, e a súa aprendizaxe 

analítica debe ser objexto duhna derradeira síntese a través da práctica interpretativa. 
 

Ó longo do curso académico, os estudantes fórmanse na realidade do 
músico profesional, grazas á participación nos ensaios, concertos e 
experiencias de aprendizaxe, que teñen lugar no conservatorio e o seu ámbito. 

 
A práctica da Música de Cámara durante o período de estudios correspondinte 

 
ó Grao Profesional do ensino musical responde ó conxunto de necesidades do 

alumnado de música, que dificilmente poden ser atendidas se non é a través desta 

actividade. Esta práctica camerística supón o vehículo fundamental para integrar e 

poñer en práctica unha serie de aspectos técnicos e musicais, e a súa aprendizaxe 

analítica debe ser objexto duhna derradeira síntese a través da práctica interpretativa. 
 

A Música de Cámara compre unha función decisiva no desenvolvemento do 

oído musical en todos os seus aspectos. O repertorio camerístico constitúe o medio 

idóneo para que o alumno desenrrole o sentido da afinación, o cal, non pode deixar 

de ser instintivo e mimético, e polo tanto, resístese a ser ensinado ou transmitido só 

polos métodos racionais e require unha longa praxe musical, preferintemente en 

conxunto. Ademáis desenvolve a toma de decisións conxunta sobre a 

homoxeneización sonora e a comunicación visual durante a interpretación. 
 

Asemade, o exercicio da Música de Cámara estimula a capacidade - 
imprescindibel para todo músico-, para escoitar ós outros instrumentos intre 
tócase o propio e para desenrrolar o sentido de "sonoridade do conxunto". A 
interacción entre diversos instrumentistas colabora igualmente ó desenrrolo da 
sensibilidade en materia de dinámica, fraseo, ritmo e vibrato: 

 
en canto á dinámica, por esixir unha sensibilización con respecto á 
audición dos planos sonoros e á percepción da función desempeñada 
en cada momento por cada un dos instrumentos (de solista, 
acompañante, contrapuntístico, harmónico, etc.); 

 
en canto o fraseo, porque colabora no desenvolvemento do sentido do 
diálogo e a mímese musical; 
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en canto ó ritmo, porque a música de conxunto esixe por se mesma 
uhna precisión e compenetración rítmica que faga posibel a 
simultaneidade e o axuste entre os diversos instrumentos, ó tempo 
que propicia o desenrrolo da xéstica e da comunicación entre os 
instrumentistas (entradas, definición do tempo, rubato e outras 
modificacións do tempo, cortes finais, respiracións, etc.); 

 
en canto o vibrato, no sentido de que a práctica orquestal obriga a 
homoxeneizar e simultaneizar o período, velocidade e amplitude dos 
diversos vibratos. 

 
A actividade de Música de Cámara esixe ós músicos que a practican 

desenrolar determinados hábitos de autodisciplina e métodos extremadamente 

beneficiosos, como a homoxeneización da articulación, a planificación dos golpes 

de arco nos instrumentos de corda ou das respiracións nos de vento, etc., ó tempo 

que permite o contraste do instrumento propio con outros de diferente natureza. 
 

Dende un punto de vista musical, a práctica en Música de Cámara é 

imprescindibel para a maduración dun músico no terreo da expresividade e a 

emotividade, xa que supón un campo idóneo para que a capacidade afectiva do futuro 

músico aflore na súa interpretación, feito que debe ser propiciado ou antes posibel. 
 

Á vez, o intercambio de ideas e a confrontación entre diversos puntos de 

vista interpretativos resulta non só sumamente educativo, senon tamén estimulante 

para un instrumentista no seu período de formación, xa que colabora co 

desenvolvimento da capacidade analítica e fomenta que a interpretadción responda 

a unha idea musical e trascenda o nivel de mera lectura. 
 

Asemade, a práctica e o estudio do repertorio de Música de Cámara supón 
un paso decisivo no coñecemento do repertorio do instrumento e da evolución 
estilística dos diferentes períodos da historia da música. 
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En suma, o cultivo da actividade en Música de Cámara resulta 
absolutamente complementaria á formación instrumental, permitindo a 
aplicación práctica dos coñecementos adquiridos na clase de instrumento 
dentro duhna actividade que, a causa do seu carácter lúdico, permite a práctica 
musical en condicións ideais de espontaneidade e distensión. 

 
Según a Lei de Normalización Lingüística vixente e o aprobado pola 

Comisión de Coordinación Pedagóxica no curso 2008/9, a esta asignatura de 
Múisca de Cámara se desenrolará en galego. 

 

 

2. Obxectivos Xerais do Grao Profesional  
 

Os obxectivos xerais da L.O.E. para esta materia son os que se indican a 

continuación. A práctica de Música de Cámara no grao profesional e medio terá 

como obxectivo contribuír ou desenrrolo das seguintes capacidades no alumnado: 
 

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

 
2. Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas a través do 

traballo do director ou directora e da experiencia do grupo que lle permita 

cumprir coa súa responsabilidade como intérprete dentro do mesmo. 

3. Dominar o propio instrumento dacordo coas esixencias de cada obra. 
 

4. Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar 
simultaneamente as diferentes partes ó mesmo tempo que se executa a 
propia, demostrando a sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar 
gradualmente a calidade sonora. 

 
5. Utilizar unha ampla e variada gama sonora, de maneira que o axuste do 

son realícese en función dos demáis instrumentos do conxunto e das 
necesidades interpretativas da obra. 

 
6. Interpretar obras representativas do repertorio da agrupación dacordo co nivel 

instrumental e reaccionar con precisión ás indicacións do director ou directora. 
 

7. Adquirir  e  aplicar  progresivamente  ferramentas  e  competencias  para  o 
 

derenrolo da memoria. 
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8. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista. 
 

9. Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais 
para a improvisación có instrumento. 

 
10. Respectar as normas que esixe toda actuación en grupo: afinación previa, 

atención continua, valoración do traballo colectivo, etc., e 
responsabilizarse en todo momento das mesmas. 

 
11. Valorar a práctica en grupo como un proceso de aprendizaxe 

imprescindible para o futuro exercicio profesional. 
 

Tanto os obxectivos, como os contidos e criterios de avaliación son unha 
iniciación no primeiro curso da materia, sobre os que se afonda continuamente ó 
longo dos seguintes cursos, xa que o currículo no que se fundamenta é en 
espiral, isto é, que se reforzan e amplian progresivamente os aspectos que se 
practican dende o comenzo destes estudos. 

 

 

3. Secuenciación do curso 3º G.P.  
 

Tanto os obxectivos, como os contidos e criterios de avaliación son unha 
iniciación no primeiro curso da materia, sobre os que se afonda continuamente ó 
longo dos seguintes cursos, xa que o currículo no que se fundamenta é en 
espiral, isto é, que se reforzan e amplian progresivamente os aspectos que se 
practican dende o comenzo destes estudos. 

 
Os OBXECTIVOS ESPECÍFICOS que desenrolan os xerais e sobre os que 

se aplicará a avaliación do alumnado, os secuencian, entorno a cinco áreas, que 
están relacionadas entre si, e se corresponden cos seus correspondintes 
CONTIDOS ESPECÍFICOS e CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS, sindo á 
mesma vez as Probas e Actividades que os concretan. Están recollidos na táboa 
do epígrafe “3.3.4. Criterios de Cualificación “. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Páxina 10 de 90 



 
 
 
 
 
3.1 Obxectivos 
 

Os obxectivos xerais da L.O.E. para esta materia son os que se indican a 

continuación. A ensinanza da práctica de Música de Cámara no grao profesional terá 

como obxectivo contribuír ou desenrolo das seguintes capacidades no alumnado: 
 

1. Valorar a música de cámara como un aspecto fundamental da 
formación musical e instrumental. 

 
2. Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar 

simultaneamente as diferentes partes ó mesmo tempo que se executa a propia. 
 

3. Utilizar unha ampla e variada gama sonora de maneira que o axuste 
sonoro sexa en función dos demais instrumentos do conxunto e das 
necesidades estilísticas e interpretativas da obra. 

 
4. Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a interpretación 

coordinada sen director. 

 

3.2 Contidos 
 

Os contidos xerais da L.O.E. para esta materia son os seguintes. A ensinanza da 

práctica Música de Cámara no grao profesional terá como obxectivo contribuír ou 

desenrolo das capacidades no alumnado, mediante o traballo dos seguintes contidos: 
 

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

 
2. Estudio e práctica dúas xestos anacrúsicos necesarios para tocar sen  

director. 
 

3. Equilibrio sonoro e de planos. 
 

4. Análise e interpretación de obras básicas do repertorio que inclúan diferentes 
 

estilos. 
 

5. Conxunto de instrumentos monódicos: 
 

5.1. Cuarteto de cordas: igualdade de son nos distintos ataques do 
arco, vibrato, afinación, distribución do arco para ou fraseo, etc. 
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5.2. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, articulación, fraseo, 
respiración, afinación, vibrato, etc. 

 
5.3. Conxunto de metais: práctica camerística en formacións diversas. 

 
6. Estudio de obras de cámara con clave ou instrumento polifónico obrigado. 

 
7. Aplicación dos coñecementos de baixo continuo ou acompañamento 

dun ou varios solistas. 
 

8.Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de maneira 
crítica ás caraterísticas dás súas diferentes versións. 

 
 
 
3.3 Avaliación 
 

A avaliación está basada nuhna Homoxeneización de Criterios de Avaliación que se 

vertebran según 5 áreas que se cualifican coas súas porcentaxes correspondentes. 
 

Cada área se articula nuns ítems que son á mesma vez obxectivos 
específicos, contidos específicos, criterios de avaliación específicos, probas e 
actividades. Se establece a Calibración das Probas mediante os seus Criterios 
de Corrección, con porcentaxes iguais dentro das probas da mesma área. 

 

 

3.3.1  Criterios de Avaliación 
 

Os criterios xerais da L.O.E. para esta materia son os que a continuación 
se especifican. A ensinanza da práctica en Música de Cámara no grao 
profesional terá como obxectivo contribuír ou desenrolo das capacidades no 
alumnado, o que se avaliará mediante os seguintes criterios de avaliación: 

 
a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro da agrupación 

correspondinte. 
 

Con este criterio preténdese avaliar-la capacidade de unificación do 
criterio interpretativo entre os compoñentes do grupo e o equilibrio 
sonoro entre as partes. 
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b) Actuar como responsabel do grupo dirixindo a interpretación colectiva 

mentres realiza a súa propia parte. 
 

Mediante este criterio preténdese verificar que o alumnado ten un 
coñecemento global da partitura e sabe utilizar os xestos necesarios da 
concertación. Asemade pódense valorar os seus criterios sobre a 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 

 
c) Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que 

corresponda. 
 

Este criterio pretende constata-la capacidade do alumno para 
desenvolverse con autonomía na lectura dun texto, e o seu grao de fluidez 
e comprensión da obra. 

 
d) Estudar na casa as obras correspondintes ó repertorio programado. 

 
Mediante este criterio preténdese avalia-lo sentido da 

responsabilidade 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 estilo e épocas diversas. 

 
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 ó carácter e ó estilo da música interpretada. 
 

f) Interpretación pública duhna obra contemporánea con formación heteroxénea. 
 

Con este criterio preténdese comproba-lo 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. 

 
g) O alumnado debe mostra-los coñecementos mediante a interpretación das 

obras de estilo traballadas na aula. 
 

Verifícase así a asimilación e superación dos contidos do curso. 
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Valórase: 
 

- o desenrrolo técnico e nivel adquirido; 
 

- a produción do son; 
 

- a calidade do son, dinámicas, vibrato e afinación; 
 

- fidelidade ou texto, mediante o control das pasaxes musicais, 
así como o seu dominio técnico; 

 
Tamén, na execución en grupo valórase: 

 
- a interpretación musical, en canto o carácter e estilo; 

 
- a memoria musical; 

 
- o equilibrio sonoro cos instrumentos que lle acompañan. 

 
 
 

3.3.2  Mínimos esixibles. 
 

A avaliación trimestral e final positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a 

asignatura cada trimestre / curso, conlevará acadar tamén a metade dos criterios 

específicos de avaliación recollidos na Táboa de Calibración das Probas mediante 

os seus Criterios de Correción recollida no epígrafe 3.3.4. Criterios de Cualificación, 

ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos, aplicado ao repertorio 

traballado. Dito doutra forma, será requisito para a realización da suma das medias 

ponderadas, superar os mínimos esixibles de cada área. 
 

 

3.3.3  Procedementos e ferramentas de avaliación 
 

Os procedementos e ferramentas de avaliación son os seguintes: 
 

1. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 
continua das 5 áreas da materia recollidas no caderno do profesorado, en 
concordancia coa táboa trimestral e final de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 
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2. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 
trimestral e final mediante a táboa de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 

 

 

3.3.4  Criterios de cualificación 
 

Os Criterios de Cualificación, se corresponden coa Calibración das Probas 
e Criterios de Corrección que se recollen na seguinte táboa para a avaliación 
trimestral e final. 

 
Tanto a cualificación trimestral como a final, resulta da suma das medias 

ponderadas das cinco áreas - A+B+C+D+E -. No caso de ter suspendido algunha 
das 4 primeiras áreas e sair aprobada a media aritmética total das 5 áreas, a 
cualificación asignada a cada unha das 4 primeiras áreas e que faga media á súa 
vez coa 5ª área, será un 4. Con este criterio, se valora importancia que teñen as 4 
primeiras áreas para a práctica en conxunto. 

 
No caso de que o alumno, só por motivos debidamente xustificados, non puidera 

realizar algún dos ítems / áreas anteriores dito ítem / área quedará excluído da 

ponderación e a porcentaxe do resto de ítems / área expandirase proporcionalmente. 
 

Cada área ten a súa porcentaxe, asé como os ítems que as articulan. Cada 
ítem se puntúa de 0 a 10. Para aprobar cada área haberá que acadar un 
coñecemento mínimamente esixible dos ítems, facendo media aritmética entre 
eles, aplicado ao repertorio traballado. 

 
 

CALIBRACIÓN DAS PROBAS MEDIANTE OS SEUS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

MATERIA DE MÚSICA DE CÁMARA, CURSOS 1º A 4º 
 

ÁREA/ PROBAS E ACTIVIDADES DE CADA ÁREA   CUALIFICACIÓN 

PORCENTAXE ( Criterios de Avaliación das mesmas ) 
  DAS PROBAS 
   

DA 
/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN: PORCENTAXE DAS PROBAS DENTRO DE CADA ÁREA 

(0-10) 
CUALIFICACIÓN   

    

TOTAL (Avaliacióin ordinaria trimestral e de xuño)    
TRIMESTRAL    

    
     

1.Actitude fronte á 1º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da concentración e escoita 6,25%   
práctica tanto das outras partes, coma da propia dentro do grupo.    
interpretativa     

2º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base do traballo en grupo. 6,25% 
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/ ( 10 % )  3º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da afinación dos instrumentos, 6,25%   

    

  tras os minutos iniciais destinados ó quentamento.    
      

  4º. Asistir a clase e ós concertos con puntualidade. 6,25%   
      

  5º. Utilizar en clase, concertos, ensaios e estudio persoal o material axeitado, e mante-lo en bo 6,25%   
  estado.    
      

  6º. Participar con agrado e prontitude nas actividades, organizando asé con responsabilidade o 6,25%   
  hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
      

  7º.  Anotar  as  indicacións  que  se  acorden  sobre  a  interpretación,  organizando  asé  con 6,25%   
  responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das    
  obras.    
      

  8º. Traballar con colaboración entre os compañeiros, con actitude de equipo e flexible, valorando as 6,25%   
  achegas propias e alleas, organizando asé con responsabilidade o hábito de estudio individual e de    
  grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
      

  9º. Valorar, respectar e asimilar como algo propio, o comportamento, a cooperación e as normas 6,25%   
  que levan consigo a actividade de grupo, respondendo ó compromiso que se adquire coa música e    
  compañeiros.    
      

  10º. Coñecer e controla-la relaxación no hábito de estudio individual e nas experiencias de grupo 6,25%   
  (clase, ensaios, concertos,...), mostrando interese en mellorar aspectos concretos sucesivamente,    
  para poder desfroitar progresivamente dunha capacidade comunicativa cada vez máis satisfactoria.    
      

  11º. Participar con motivación e superación nas experiencias do propio proceso de aprendizaxe, 6,25%   
  disfrutando da contribución á unidade sonora do feito musical, mediante a escoita global das partes,    
  como  base  para  integrar  a  propia  parte  nesta  unidade  sonora,  adquirindo  unha  progresiva    
  seguridade persoal niso e valorando esta práctica como preparación para o futuro exercicio    
  profesional.    
      

  12º. Autoavaliar e mellorar a percepción persoal do empaste e compenetración da unidade sonora 6,25%   
  como contribución á formación dun só son, con progresiva capacidade de reacción e reflexos no    
  emprego dos recursos técnicos adecuados en cada momento da interpretación (flexibilidade no    
  emprego  de  distintos  ataques,  articulacións,  dixitacións,  tímbrica,  aplicación  con  autonomía    
  progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento).    
      

  13º.  Respectar  e  desfroita-las  obras  que  se  interpretan  e  có  coñecemento  dos  recursos 6,25%   
  interpretativos que as fan únicas dentro do estilo e época ao que pertencen.    
      

  14º. Participar con motivación nos ensaios extraordinarios, que puidesen ser necesarios para a 6,25%   
  preparación de concertos.    
      

  15º. Interesarse pola adquisición e ampliación de coñecementos, información e experiencias de 6,25%   
  aprendizaxe.    
      

  16º. Participar na elaboración e elección de hipotéticos programas de concerto. 6,25%   
      

2. Lectura  1º.  Afinar,  medir  e  manter  o  pulso  correctamente  todas  as  obras  do  curso  individual  e 16,6%   
/ ( 20 % ) 

 colectivamente.    
     
 

2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 16,6% 
  

    
  articulación...    
      

  3º. Ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na 16,6%   
  montaxe das obras.    
      

  4º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 16,6%   
      

  5º. Esmiuzar e reforzar dentro do hábito de estudio individual, as pasaxes musicais que presentan 16,6%   
  unha dificultade motora no momento da lectura, para permitir o progreso na montaxe das obras, e    
  demostrar autonomía no estudio.    
      

  6º. Desenvolver a memoria mediante a interpretación, na asimilación das obras. 16,6%   
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3.Interpretación 

/ ( 40 % ) 

 
 
 
 
 
 
1º. Mostrar unha autocrítica construtiva que enriqueza a formación do criterio de interpretación 16,6% 
persoal, e empregar este criterio persoal para valora-la interpretación propia e do grupo dentro do  
plan de traballo colectivo, a análise dos recursos interpretativos e práctica gradual de obras 
de diversos estilos e épocas. 

 
   2º. Desenvolver progresivamente o oido interno e harmónico prestando atención á afinación, cor e 16,6%   
   calidade tímbrica axeitados ó contido musical,  empaste e o resultado global das partes: igualdade    
   nos golpes de arco e ataques...    
       

   3º. Coñecer e responder ós xestos do alumno que exerza como responsable no grupo: anacrusa 16,6%   
   como movemento básico da práctica orquestral, diferentes tipos de anacrusas...    
       

   4º. Experimentar coas posibilidades sonoras do propio instrumento, e afondar progresivamente para 16,6%   
   conseguir efectos distintos nunha mesma pasaxe.    
       

   5º. Interpretar intervalos consonantes e disonantes de crecente dificultade, como afianzamento da 16,6%   
   afinación das obras do repertorio.    
       

   6º. Analizar versións de obras do repertorio. 16,6%   
       

4.Público   1º. Participar nos concertos que se organicen co fin de comunicar o repertorio aprendido e reforzar o 50 %   
/ ( 10 % ) 

  proceso de aprendizaxe.    
      
  

2º.  Aplicar  as  aprendizaxes  desenvolvidas  no  aula  á  interpretación  en  público  e  mellorar 50 % 
  

     
   progresivamente nesta aplicación.    
       

5.Nivel global  1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á práctica da interpretación que 100%   
acadado na  favoreza unha mellora continua e progresiva da súa aprendizaxe.    
práctica do      
repertorio.       

/ ( 20 % )       
       

 
 

Por outra banda, mediante a orde do 10 de marzo de 2009, publicado no 
D.O.G., se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra. 

 
A matrícula de honra concederase ao alumnado matriculado en calquera 

curso das ensinanzas profesionais de música ou danza que acade a cualificación 
de 9 en calquera das materias reguladas polo Decreto 203/2007, do 27 de 
setembro, ou polo Decreto 204/2007, do 11 de outubro, publicado no D.O.G. 

 
A concesión de matrículas de honra cumprirá os seguintes supostos: 

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

alumnado matriculado no curso. 
 

b) As matrículas de honra serán propostas polo departamento didáctico 
responsable da materia, por instancia do profesor ou profesora que a imparta. 
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c) As propostas do departamento elevaranse á Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, que redactará a acta dos acordos tomados e da concesión das 
matrículas de honra. 

 
d) Darase traslado da acta ao secretario ou secretaria do centro para que 

engada os resultados nos expedientes académicos correspondentes do alumnado. 
 

e) A concesión da matrícula de honra consignarase nos documentos de 
avaliación destas ensinanzas coa expresión “matrícula de honra” a continuación 
da cualificación numérica obtida. 

 
 
3.3.5  Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 
 

Para ampliar a matrícula ó curso seguinte do que se estea matriculado, son 
necesarias as seguintes circunstancias: 

 
A) Ter superado a totalidade dos criterios de avaliación e interpretación do 

repertorio do curso matriculado, no momento da ampliación da matrícula, o cal, se 

haberá avaliado polo PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN ORDINARIA e continua, 

tomando en conta a asistencia, o rendemento e a participación na clase, e 

basandose nos criterios que se reflicten no epígrafe CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

B) Previa solicitude do alumnado, o profesorado correspondente realizará 
probas específicas ó final do primeiro trimestre, que complemente a información 
obtida mediante a Avaliación Ordinaria. Estas probas poderán incluir materia das 
tres avaliacións do curso. 

 
Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa Calibración das 

Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación na 
Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro e Probas de Acceso do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páxina 18 de 90 



 
 
 
 
 
3.4 Medidas de recuperación 
 

Os casos de recuperación de materia desta asignatura cando o alumnado 
asiste a clase regularmente, se derivan de suspender probas concretas ó longo 
dun trimestre. Según isto, os tipos de avaliación aplicados ás medidas de 
recuperación de contidos son: 

 
Avaliación continua: Permite constata-la evolución e desenvolvemento 
práctico do alumnado durante o curso académico. 

 
Avaliación formativa: Realízase durante o proceso de ensinanza-
aprendizaxe, e utilízase para detectar posibles erros de planteamento e 
establecer o nivel de consecución dos obxectivos. 

 
Os procedementos de avaliación que se aplican ás medidas de 

recuperación dos conceptos, procedementos e actitudes practicados ó longo do 
trimestre son a observación e a audición. 

 
Estas medidas de recuperación empregan instrumentos de avaliación que 

volven a avaliar a asimiliación de conceptos, procedementos e actitudes, tralo seu 

tratamento na aula. Estes instrumentos de avaliación, son coherentes cos aplicados 

nos procedentes de avaliación ordinarios expresados no epígrafe 2.6.1., e son: 
 

Novos exercicios realizados na aula e no estudio persoal e en grupo sobre o 
repertorio; 

 
Novos exercicios en soporte gráfico (exercicios escritos, rexistros de 
autoavaliación e coavaliación). 

 
Revisión  da  secuenciación  do  estudio  persoal  e  ensaios  de  grupo  para  a 

 
preparación da clase semanal, audicións e outras actividades que se organicen; 

Avaliación de novas audicións en directo, en soporte visual e audio; 
 

O profesorado informará ó alumnado que teña que recuperar materia, das 
medidas de recuperación concretas que se empregarán para a súa superación. 
De novo, os criterios de avaliación e mínimos exixibles para aprobar a materia, 
serán os devanditos no epígrafe 3.3.3. 
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A este respecto, como xa se dixo anteriormente, o departamento de 
Orquestra, Banda, Coro, Música de Cámara e Conxunto organiza un calendario 
de actuacións nas que o alumnado presenta en público un programa axeitado ó 
seu nivel, demostrando así a súa capacidade comunicativa, calidade artística, 
capacidade de autocontrol e grao de madurez da súa personalidade musical, 
como compoñente dun Conxunto. Estas audicións terán lugar dentro do horario 
da clase de orquestra / banda, sempre que a súa organización o permita. 

 
O alumnado que teña PENDENTE de aprobar a asixnatura de MÚSICA DE 

CÁMARA do curso anterior ó que estea matriculado terá dereito de asistir ás clases da 

materia pendente, polo que a avaliación será continua e tomaranse en conta a 

asistencia, o rendemento e a participación na clase, culminando a avaliación continua, 

na calificación de final de curso. Sen embargo, no suposto de perder a avaliación 

continua ou ter que aterse a uns contidos mínimos, se realizará unha proba, que verse 

sobre os contidos correspondintes ó curso pendente de aprobar. Se o número de faltas 

de asistencia se da a final de curso, o examen poderá incluir materia das tres 

avaliacións. Neste caso se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación 

na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 

Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
 
 
3.4.1  Procedementos de recuperación ordinarios 
 

Establécese que con catro fallas de asistencia sen xustificar, o alumnado perde o 

dereito á avaliación continua, mais non o dereito a asistir ás clases semanais. 
 

Ó final do curso terá que facer unha proba co profesor da materia, que verse sobre 

os contidos correspondintes ó seu curso, interpretando en grupo interpretando 

xunto acompañantes que achegará ou ós seus compañeiros de clase, dependendo 

do caso, como se explica anteriormente, o cal quedará aclarado polo profesorado da 

materia, no momento da pérdida da avaliación continua. 
 
 
 
 

 
Páxina 20 de 90 



 
 
 
 
 

O profesorado da materia informará ó alumnado que perda a avaliación 
continua das partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas 
correspondentes poderán conseguirse a petición do interesado, a través do 
profesorado que imparta a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios 
de Cualificación, coa súa Calibración das Probas e Criterios de Corrección 
estándar para os casos de avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura 
Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, Exame de Setembro e Probas de 
Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 

 

3.4.2  Probas extraordinarias de setembro 
 

O alumnado que suspenda en xuño a materia de MÚSICA DE CÁMARA, 
realizará en setembro unha proba co profesor da materia, que verse sobre os 
contidos correspondintes ó seu curso. 

 
O profesorado da materia informará ó alumnado que suspenda en xuño das 

partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas correspondentes 

poderán conseguirse a petición do interesado, a través do profesorado que imparta 

a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de 

avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación 

Continua, Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
 

 

3.5 Recursos didácticos 
 

Os instrumentos necesarios para aplicación da metodoloxía son os 
materiais didácticos, recursos humáns e materiais e medios que se especifican 
no ANEXO III, que incluen unha listaxe orientativa de repertorio que poderá 
traballarse –ou outro de similar interese e dificultade según a programación de 
cada curso académico -, e que pode servir de referencia para as probas de 
Ampliación de Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro ou Probas de Acceso aos distintos cursos. 
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4. Secuenciación do curso 4º G.P.  
 

Tanto os obxectivos, como os contidos e criterios de avaliación son unha 
iniciación no primeiro curso da materia, sobre os que se afonda continuamente ó 
longo dos seguintes cursos, xa que o currículo no que se fundamenta é en 
espiral, isto é, que se reforzan e amplian progresivamente os aspectos que se 
practican dende o comenzo destes estudos. 

 
Os OBXECTIVOS ESPECÍFICOS que desenrolan os xerais e sobre os que 

se aplicará a avaliación do alumnado, os secuencian, entorno a cinco áreas, que 
están relacionadas entre si, e se corresponden cos seus correspondintes 
CONTIDOS ESPECÍFICOS e CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS, sindo á 
mesma vez as Probas e Actividades que os concretan. Están recollidos na táboa 
do epígrafe “4.3.4. Criterios de Cualificación “. 

 
 
4.1 Obxectivos 
 

Os obxectivos xerais da L.O.E. para esta materia son os que se indican a 

continuación. A ensinanza da práctica de Música de Cámara no grao profesional terá 

como obxectivo contribuír ou desenrolo das seguintes capacidades no alumnado: 
 

1. Valorar a música de cámara como un aspecto fundamental da 
formación musical e instrumental. 

 
2. Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar 

simultaneamente as diferentes partes ó mesmo tempo que se executa a propia. 
 

3. Utilizar unha ampla e variada gama sonora de maneira que o axuste 
sonoro sexa en función dos demais instrumentos do conxunto e das 
necesidades estilísticas e interpretativas da obra. 

 
4. Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a interpretación 

coordinada sen director. 
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4.2 Contidos 
 

Os contidos xerais da L.O.E. para esta materia son os seguintes. A ensinanza da 

práctica Música de Cámara no grao profesional terá como obxectivo contribuír ou 

desenrolo das capacidades no alumnado, mediante o traballo dos seguintes contidos: 
 

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

 
2. Estudio e práctica dúas xestos anacrúsicos necesarios para tocar sen 

 
director. 

 
3. Equilibrio sonoro e de planos. 

 
4. Análise e interpretación de obras básicas do repertorio que inclúan diferentes 

 
estilos. 

 
5. Conxunto de instrumentos monódicos: 

 
5.1. Cuarteto de cordas: igualdade de son nos distintos ataques do 

arco, vibrato, afinación, distribución do arco para ou fraseo, etc. 
 

5.2. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, articulación, fraseo, 
respiración, afinación, vibrato, etc. 

 
5.3. Conxunto de metais: práctica camerística en formacións diversas. 

 
6. Estudio de obras de cámara con clave ou instrumento polifónico obrigado. 

 
7. Aplicación dos coñecementos de baixo continuo ou acompañamento 

dun ou varios solistas. 
 

8.Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de maneira 
crítica ás caraterísticas dás súas diferentes versións. 

 
 
 
4.3 Avaliación 
 

A avaliación está basada nuhna Homoxeneización de Criterios de Avaliación que se 

vertebran según 5 áreas que se cualifican coas súas porcentaxes correspondentes. 
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Cada área se articula nuns ítems que son á mesma vez obxectivos 
específicos, contidos específicos, criterios de avaliación específicos, probas e 
actividades. Se establece a Calibración das Probas mediante os seus Criterios 
de Corrección, con porcentaxes iguais dentro das probas da mesma área. 

 

 

4.3.1  Criterios de Avaliación 
 

Os criterios xerais da L.O.E. para esta materia son os que a continuación 
se especifican. A ensinanza da práctica en orquestra / banda no grao profesional 
terá como obxectivo contribuír ou desenrolo das capacidades no alumnado, o 
que se avaliará mediante os seguintes criterios de avaliación: 

 
a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro da agrupación 

correspondinte. 
 

Con este criterio preténdese avaliar-la capacidade de unificación do 
criterio interpretativo entre os compoñentes do grupo e o equilibrio 
sonoro entre as partes. 

 
b) Actuar como responsabel do grupo dirixindo a interpretación colectiva 

mentres realiza a súa propia parte. 
 

Mediante este criterio preténdese verificar que o alumnado ten un 
coñecemento global da partitura e sabe utilizar os xestos necesarios da 
concertación. Asemade pódense valorar os seus criterios sobre a 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 

 
c) Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación 

que corresponda. 
 

Este criterio pretende constata-la capacidade do alumno para 
desenvolverse con autonomía na lectura dun texto, e o seu grao de fluidez 
e comprensión da obra. 

 
d) Estudar na casa as obras correspondintes ó repertorio programado. 
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Mediante este criterio preténdese avalia-lo sentido da 
responsabilidade 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 estilo e épocas diversas. 

 
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 ó carácter e ó estilo da música interpretada. 
 

f) Interpretación pública duhna obra contemporánea con formación 
heteroxénea. 

 
Con este criterio preténdese comproba-lo 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. 

 
g) O alumnado debe mostra-los coñecementos mediante a interpretación 

das obras de estilo traballadas na aula. 
 

Verifícase así a asimilación e superación dos contidos do curso. 
 

Valórase: 
 

- o desenrrolo técnico e nivel adquirido; 
 

- a produción do son; 
 

- a calidade do son, dinámicas, vibrato e afinación; 
 

- fidelidade ou texto, mediante o control das pasaxes musicais, 
así como o seu dominio técnico; 

 
Tamén, na execución en grupo valórase: 

 
- a interpretación musical, en canto o carácter e estilo; 

 
- a memoria musical; 

 
- o equilibrio sonoro cos instrumentos que lle acompañan. 
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4.3.2  Mínimos esixibles. 
 

A avaliación trimestral e final positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a 

asignatura cada trimestre / curso, conlevará acadar tamén a metade dos criterios 

específicos de avaliación recollidos na Táboa de Calibración das Probas mediante 

os seus Criterios de Correción recollida no epígrafe 4.3.4. Criterios de Cualificación, 

ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos, aplicado ao repertorio 

traballado. Dito doutra forma, será requisito para a realización da suma das medias 

ponderadas, superar os mínimos esixibles de cada área. 
 

 

4.3.3  Procedementos e ferramentas de avaliación 
 

Os procedementos e ferramentas de avaliación son os seguintes: 
 

1. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 
continua das 5 áreas da materia recollidas no caderno do profesorado, en 
concordancia coa táboa trimestral e final de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 

 
2. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 

trimestral e final mediante a táboa de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 

 

 

4.3.4  Criterios de cualificación 
 

Os Criterios de Cualificación, se corresponden coa Calibración das Probas 
e Criterios de Corrección que se recollen na seguinte táboa para a avaliación 
trimestral e final. 

 
Tanto a cualificación trimestral como a final, resulta da suma das medias 

ponderadas das cinco áreas - A+B+C+D+E -. No caso de ter suspendido algunha 
das 4 primeiras áreas e sair aprobada a media aritmética total das 5 áreas, a 
cualificación asignada a cada unha das 4 primeiras áreas e que faga media á súa 
vez coa 5ª área, será un 4. Con este criterio, se valora importancia que teñen as 4 
primeiras áreas para a práctica en conxunto. 

 
Páxina 26 de 90 



 
 
 
 
 

No caso de que o alumno, só por motivos debidamente xustificados, non puidera 

realizar algún dos ítems / áreas anteriores dito ítem / área quedará excluído da 

ponderación e a porcentaxe do resto de ítems / área expandirase proporcionalmente. 
 

Cada área ten a súa porcentaxe, asé como os ítems que as articulan. Cada 
ítem se puntúa de 0 a 10. Para aprobar cada área haberá que acadar un 
coñecemento mínimamente esixible dos ítems, facendo media aritmética entre 
eles, aplicado ao repertorio traballado. 

 
 

CALIBRACIÓN DAS PROBAS MEDIANTE OS SEUS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

MATERIA DE MÚSICA DE CÁMARA, CURSOS 1º A 4º 
 

ÁREA/ PROBAS E ACTIVIDADES DE CADA ÁREA   CUALIFICACIÓN 

PORCENTAXE ( Criterios de Avaliación das mesmas ) 
  DAS PROBAS 
   

DA 
/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN: PORCENTAXE DAS PROBAS DENTRO DE CADA ÁREA 

(0-10) 
CUALIFICACIÓN   

    

TOTAL (Avaliacióin ordinaria trimestral e de xuño)    
TRIMESTRAL    

    
    

1.Actitude fronte á   1º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da concentración e escoita 6,25%   
práctica tanto das outras partes, coma da propia dentro do grupo.    
interpretativa     

2º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base do traballo en grupo. 6,25% 
  

/ ( 10 % ) 
  

    

3º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da afinación dos instrumentos, 6,25% 
  

   
 tras os minutos iniciais destinados ó quentamento.    
     

 4º. Asistir a clase e ós concertos con puntualidade. 6,25%   
     

 5º. Utilizar en clase, concertos, ensaios e estudio persoal o material axeitado, e mante-lo en bo 6,25%   
 estado.    
     

 6º. Participar con agrado e prontitude nas actividades, organizando asé con responsabilidade o 6,25%   
 hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
     

 7º.  Anotar  as  indicacións  que  se  acorden  sobre  a  interpretación,  organizando  asé  con 6,25%   
 responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das    
 obras.    
     

 8º. Traballar con colaboración entre os compañeiros, con actitude de equipo e flexible, valorando as 6,25%   
 achegas propias e alleas, organizando asé con responsabilidade o hábito de estudio individual e de    
 grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
     

 9º. Valorar, respectar e asimilar como algo propio, o comportamento, a cooperación e as normas 6,25%   
 que levan consigo a actividade de grupo, respondendo ó compromiso que se adquire coa música e    
 compañeiros.    
     

 10º. Coñecer e controla-la relaxación no hábito de estudio individual e nas experiencias de grupo 6,25%   
 (clase, ensaios, concertos,...), mostrando interese en mellorar aspectos concretos sucesivamente,    
 para poder desfroitar progresivamente dunha capacidade comunicativa cada vez máis satisfactoria.    
     

 11º. Participar con motivación e superación nas experiencias do propio proceso de aprendizaxe, 6,25%   
 disfrutando da contribución á unidade sonora do feito musical, mediante a escoita global das partes,    
 como  base  para  integrar  a  propia  parte  nesta  unidade  sonora,  adquirindo  unha  progresiva    
 seguridade persoal niso e valorando esta práctica como preparación para o futuro exercicio    
 profesional.    
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   12º. Autoavaliar e mellorar a percepción persoal do empaste e compenetración da unidade sonora 6,25%   
   como contribución á formación dun só son, con progresiva capacidade de reacción e reflexos no    
   emprego dos recursos técnicos adecuados en cada momento da interpretación (flexibilidade no    
   emprego  de  distintos  ataques,  articulacións,  dixitacións,  tímbrica,  aplicación  con  autonomía    
   progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento).    
       

   13º.  Respectar  e  desfroita-las  obras  que  se  interpretan  e  có  coñecemento  dos  recursos 6,25%   
   interpretativos que as fan únicas dentro do estilo e época ao que pertencen.    
       

   14º. Participar con motivación nos ensaios extraordinarios, que puidesen ser necesarios para a 6,25%   
   preparación de concertos.    
       

   15º. Interesarse pola adquisición e ampliación de coñecementos, información e experiencias de 6,25%   
   aprendizaxe.    
       

   16º. Participar na elaboración e elección de hipotéticos programas de concerto. 6,25%   
       

2. Lectura   1º.  Afinar,  medir  e  manter  o  pulso  correctamente  todas  as  obras  do  curso  individual  e 16,6%   
/ ( 20 % ) 

  colectivamente.    
      
  

2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 16,6% 
  

     
   articulación...    
       

   3º. Ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na 16,6%   
   montaxe das obras.    
       

   4º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 16,6%   
       

   5º. Esmiuzar e reforzar dentro do hábito de estudio individual, as pasaxes musicais que presentan 16,6%   
   unha dificultade motora no momento da lectura, para permitir o progreso na montaxe das obras, e    
   demostrar autonomía no estudio.    
       

   6º. Desenvolver a memoria mediante a interpretación, na asimilación das obras. 16,6%   
      

3.Interpretación  1º. Mostrar unha autocrítica construtiva que enriqueza a formación do criterio de interpretación 16,6%   
/ ( 40 % ) 

  persoal, e empregar este criterio persoal para valora-la interpretación propia e do grupo dentro do    
  plan de traballo colectivo, a análise dos recursos interpretativos e práctica gradual de obras de    

      

   diversos estilos e épocas.    
       

   2º. Desenvolver progresivamente o oido interno e harmónico prestando atención á afinación, cor e 16,6%   
   calidade tímbrica axeitados ó contido musical,  empaste e o resultado global das partes: igualdade    
   nos golpes de arco e ataques...    
       

   3º. Coñecer e responder ós xestos do alumno que exerza como responsable no grupo: anacrusa 16,6%   
   como movemento básico da práctica orquestral, diferentes tipos de anacrusas...    
       

   4º. Experimentar coas posibilidades sonoras do propio instrumento, e afondar progresivamente para 16,6%   
   conseguir efectos distintos nunha mesma pasaxe.    
       

   5º. Interpretar intervalos consonantes e disonantes de crecente dificultade, como afianzamento da 16,6%   
   afinación das obras do repertorio.    
       

   6º. Analizar versións de obras do repertorio. 16,6%   
       

4.Público   1º. Participar nos concertos que se organicen co fin de comunicar o repertorio aprendido e reforzar o 50 %   
/ ( 10 % ) 

  proceso de aprendizaxe.    
      
  

2º.  Aplicar  as  aprendizaxes  desenvolvidas  no  aula  á  interpretación  en  público  e  mellorar 50 % 
  

     
   progresivamente nesta aplicación.    
       

5.Nivel global  1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á práctica da interpretación que 100%   
acadado na  favoreza unha mellora continua e progresiva da súa aprendizaxe.    
práctica do      
repertorio.       

/ ( 20 % )       
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Por outra banda, mediante a orde do 10 de marzo de 2009, publicado no 
D.O.G., se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra. 

 
A matrícula de honra concederase ao alumnado matriculado en calquera 

curso das ensinanzas profesionais de música ou danza que acade a cualificación 
de 9 en calquera das materias reguladas polo Decreto 203/2007, do 27 de 
setembro, ou polo Decreto 204/2007, do 11 de outubro, publicado no D.O.G. 

 
A concesión de matrículas de honra cumprirá os seguintes supostos: 

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

alumnado matriculado no curso. 
 

b) As matrículas de honra serán propostas polo departamento didáctico 
responsable da materia, por instancia do profesor ou profesora que a imparta. 

 
c) As propostas do departamento elevaranse á Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, que redactará a acta dos acordos tomados e da concesión das 
matrículas de honra. 

 
d) Darase traslado da acta ao secretario ou secretaria do centro para que 

engada os resultados nos expedientes académicos correspondentes do alumnado. 
 

e) A concesión da matrícula de honra consignarase nos documentos de 
avaliación destas ensinanzas coa expresión “matrícula de honra” a continuación 
da cualificación numérica obtida. 

 
 
4.3.5  Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 
 

Para ampliar a matrícula ó curso seguinte do que se estea matriculado, son 
necesarias as seguintes circunstancias: 

 
A) Ter superado a totalidade dos criterios de avaliación e interpretación do 

repertorio do curso matriculado, no momento da ampliación da matrícula, o cal, se 

haberá avaliado polo PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN ORDINARIA e continua, 

tomando en conta a asistencia, o rendemento e a participación na clase, e 

basandose nos criterios que se reflicten no epígrafe CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 
Páxina 29 de 90 



 
 
 
 
 

B) Previa solicitude do alumnado, o profesorado correspondente realizará 
probas específicas ó final do primeiro trimestre, que complemente a información 
obtida mediante a Avaliación Ordinaria. Estas probas poderán incluir materia das 
tres avaliacións do curso. 

 
Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa Calibración das 

Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación na 
Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro e Probas de Acceso do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 

 

4.4 Medidas de recuperación 
 

Os casos de recuperación de materia desta asignatura cando o alumnado 
asiste a clase regularmente, se derivan de suspender probas concretas ó longo 
dun trimestre. Según isto, os tipos de avaliación aplicados ás medidas de 
recuperación de contidos son: 

 
Avaliación continua: Permite constata-la evolución e desenvolvemento 
práctico do alumnado durante o curso académico. 

 
Avaliación formativa: Realízase durante o proceso de ensinanza-
aprendizaxe, e utilízase para detectar posibles erros de planteamento e 
establecer o nivel de consecución dos obxectivos. 

 
Os procedementos de avaliación que se aplican ás medidas de 

recuperación dos conceptos, procedementos e actitudes practicados ó longo do 
trimestre son a observación e a audición. 

 
Estas medidas de recuperación empregan instrumentos de avaliación que 

volven a avaliar a asimiliación de conceptos, procedementos e actitudes, tralo seu 

tratamento na aula. Estes instrumentos de avaliación, son coherentes cos aplicados 

nos procedentes de avaliación ordinarios expresados no epígrafe 4.3.3., e son: 
 

Novos exercicios realizados na aula e no estudio persoal e en grupo sobre o 
repertorio; 
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Novos exercicios en soporte gráfico (exercicios escritos, rexistros de 
autoavaliación e coavaliación). 

 
Revisión  da  secuenciación  do  estudio  persoal  e  ensaios  de  grupo  para  a 

 
preparación da clase semanal, audicións e outras actividades que se organicen; 

Avaliación de novas audicións en directo, en soporte visual e audio; 
 

O profesorado informará ó alumnado que teña que recuperar materia, das 
medidas de recuperación concretas que se empregarán para a súa superación. 
De novo, os criterios de avaliación e mínimos exixibles para aprobar a materia, 
serán os devanditos no epígrafe 4.3.4. 

 
A este respecto, como xa se dixo anteriormente, o departamento de 

Orquestra, Banda, Coro, Música de Cámara e Conxunto organiza un calendario 
de actuacións nas que o alumnado presenta en público un programa axeitado ó 
seu nivel, demostrando así a súa capacidade comunicativa, calidade artística, 
capacidade de autocontrol e grao de madurez da súa personalidade musical, 
como compoñente dun Conxunto. Estas audicións terán lugar dentro do horario 
da clase de orquestra / banda, sempre que a súa organización o permita. 

 
O alumnado que teña PENDENTE de aprobar a asixnatura de MÚSICA DE 

CÁMARA do curso anterior ó que estea matriculado terá dereito de asistir ás clases da 

materia pendente, polo que a avaliación será continua e tomaranse en conta a 

asistencia, o rendemento e a participación na clase, culminando a avaliación continua, 

na calificación de final de curso. Sen embargo, no suposto de perder a avaliación 

continua ou ter que aterse a uns contidos mínimos, se realizará unha proba, que verse 

sobre os contidos correspondintes ó curso pendente de aprobar. Se o número de faltas 

de asistencia se da a final de curso, o examen poderá incluir materia das tres 

avaliacións. Neste caso se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación 

na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 

Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
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4.4.1  Procedementos de recuperación ordinarios 
 

Establécese que con catro fallas de asistencia sen xustificar, o alumnado perde o 

dereito á avaliación continua, mais non o dereito a asistir ás clases semanais. 
 

Ó final do curso terá que facer unha proba co profesor da materia, que verse sobre 

os contidos correspondintes ó seu curso, interpretando en grupo interpretando 

xunto acompañantes que achegará ou ós seus compañeiros de clase, dependendo 

do caso, como se explica anteriormente, o cal quedará aclarado polo profesorado da 

materia, no momento da pérdida da avaliación continua. 
 

O profesorado da materia informará ó alumnado que perda a avaliación 
continua das partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas 
correspondentes poderán conseguirse a petición do interesado, a través do 
profesorado que imparta a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios 
de Cualificación, coa súa Calibración das Probas e Criterios de Corrección 
estándar para os casos de avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura 
Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, Exame de Setembro e Probas de 
Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 
 
 
4.4.2  Probas extraordinarias de setembro 
 

O alumnado que suspenda en xuño a materia de MÚSICA DE CÁMARA, 
realizará en setembro unha proba co profesor da materia, que verse sobre os 
contidos correspondintes ó seu curso. 

 
O profesorado da materia informará ó alumnado que suspenda en xuño das 

partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas correspondentes 

poderán conseguirse a petición do interesado, a través do profesorado que imparta 

a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de 

avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación 

Continua, Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
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4.5 Recursos didácticos 
 

Os instrumentos necesarios para aplicación da metodoloxía son os 
materiais didácticos, recursos humáns e materiais e medios que se especifican 
no ANEXO III, que incluen unha listaxe orientativa de repertorio que poderá 
traballarse –ou outro de similar interese e dificultade según a programación de 
cada curso académico -, e que pode servir de referencia para as probas de 
Ampliación de Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro ou Probas de Acceso aos distintos cursos. 

 

 

5. Secuenciación do curso 5º G.P.  
 

Tanto os obxectivos, como os contidos e criterios de avaliación son unha 
iniciación no primeiro curso da materia, sobre os que se afonda continuamente ó 
longo dos seguintes cursos, xa que o currículo no que se fundamenta é en 
espiral, isto é, que se reforzan e amplian progresivamente os aspectos que se 
practican dende o comenzo destes estudos. 

 
Os OBXECTIVOS ESPECÍFICOS que desenrolan os xerais e sobre os que 

se aplicará a avaliación do alumnado, os secuencian, entorno a cinco áreas, que 
están relacionadas entre si, e se corresponden cos seus correspondintes 
CONTIDOS ESPECÍFICOS e CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS, sindo á 
mesma vez as Probas e Actividades que os concretan. Están recollidos na táboa 
do epígrafe “5.3.4. Criterios de Cualificación “. 

 
 
5.1 Obxectivos 
 

Os obxectivos xerais da L.O.E. para esta materia son os que se indican a 

continuación. A ensinanza da práctica de Música de Cámara no grao profesional terá 

como obxectivo contribuír ou desenrolo das seguintes capacidades no alumnado: 
 

1. Valorar a música de cámara como un aspecto fundamental da 
formación musical e instrumental. 
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2. Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar 
simultaneamente as diferentes partes ó mesmo tempo que se executa a propia. 

 
3. Utilizar unha ampla e variada gama sonora de maneira que o axuste 

sonoro sexa en función dos demais instrumentos do conxunto e das 
necesidades estilísticas e interpretativas da obra. 

 
4. Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a interpretación 

coordinada sen director. 

 

5.2 Contidos 
 

Os contidos xerais da L.O.E. para esta materia son os seguintes. A ensinanza da 

práctica Música de Cámara no grao profesional terá como obxectivo contribuír ou 

desenrolo das capacidades no alumnado, mediante o traballo dos seguintes contidos: 
 

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

 
2. Estudio e práctica dúas xestos anacrúsicos necesarios para tocar sen  

director. 
 

3. Equilibrio sonoro e de planos. 
 

4. Análise e interpretación de obras básicas do repertorio que inclúan diferentes 
 

estilos. 
 

5. Conxunto de instrumentos monódicos: 
 

5.1. Cuarteto de cordas: igualdade de son nos distintos ataques do 
arco, vibrato, afinación, distribución do arco para ou fraseo, etc. 

 
5.2. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, articulación, fraseo, 

respiración, afinación, vibrato, etc. 
 

5.3. Conxunto de metais: práctica camerística en formacións diversas. 
 

6. Estudio de obras de cámara con clave ou instrumento polifónico obrigado. 
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7. Aplicación dos coñecementos de baixo continuo ou acompañamento 
dun ou varios solistas. 

 
8.Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de maneira 

crítica ás caraterísticas dás súas diferentes versións. 
 
 
 
5.3 Avaliación 
 

A avaliación está basada nuhna Homoxeneización de Criterios de Avaliación que se 

vertebran según 5 áreas que se cualifican coas súas porcentaxes correspondentes. 
 

Cada área se articula nuns ítems que son á mesma vez obxectivos 
específicos, contidos específicos, criterios de avaliación específicos, probas e 
actividades. Se establece a Calibración das Probas mediante os seus Criterios 
de Corrección, con porcentaxes iguais dentro das probas da mesma área. 

 

 

5.3.1  Criterios de Avaliación 
 

Os criterios xerais da L.O.E. para esta materia son os que a continuación 
se especifican. A ensinanza da práctica en orquestra / banda no grao profesional 
terá como obxectivo contribuír ou desenrolo das capacidades no alumnado, o 
que se avaliará mediante os seguintes criterios de avaliación: 

 
a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro da agrupación 

correspondinte. 
 

Con este criterio preténdese avaliar-la capacidade de unificación do 
criterio interpretativo entre os compoñentes do grupo e o equilibrio 
sonoro entre as partes. 

 
b) Actuar como responsabel do grupo dirixindo a interpretación colectiva 

mentres realiza a súa propia parte. 
 

Mediante este criterio preténdese verificar que o alumnado ten un 
coñecemento global da partitura e sabe utilizar os xestos necesarios da 
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concertación. Asemade pódense valorar os seus criterios sobre a 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 

 
c) Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación 

que corresponda. 
 

Este criterio pretende constata-la capacidade do alumno para 
desenvolverse con autonomía na lectura dun texto, e o seu grao de fluidez 
e comprensión da obra. 

 
d) Estudar na casa as obras correspondintes ó repertorio programado. 

 
Mediante este criterio preténdese avalia-lo sentido da 

responsabilidade 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 estilo e épocas diversas. 

 
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 ó carácter e ó estilo da música interpretada. 
 

f) Interpretación pública duhna obra contemporánea con formación 
heteroxénea. 

 
Con este criterio preténdese comproba-lo 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. 

 
g) O alumnado debe mostra-los coñecementos mediante a interpretación 

das obras de estilo traballadas na aula. 
 

Verifícase así a asimilación e superación dos contidos do curso. 
 

Valórase: 
 

- o desenrrolo técnico e nivel adquirido; 
 

- a produción do son; 
 

- a calidade do son, dinámicas, vibrato e afinación; 
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- fidelidade ou texto, mediante o control das pasaxes musicais, 
así como o seu dominio técnico; 

 
Tamén, na execución en grupo valórase: 

 
- a interpretación musical, en canto o carácter e estilo; 

 
- a memoria musical; 

 
- o equilibrio sonoro cos instrumentos que lle acompañan. 

 
 
 

5.3.2  Mínimos esixibles. 
 

A avaliación trimestral e final positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a 

asignatura cada trimestre / curso, conlevará acadar tamén a metade dos criterios 

específicos de avaliación recollidos na Táboa de Calibración das Probas mediante 

os seus Criterios de Correción recollida no epígrafe 5.3.4. Criterios de Cualificación, 

ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos, aplicado ao repertorio 

traballado. Dito doutra forma, será requisito para a realización da suma das medias 

ponderadas, superar os mínimos esixibles de cada área. 
 

 

5.3.3  Procedementos e ferramentas de avaliación 
 

Os procedementos e ferramentas de avaliación son os seguintes: 
 

1. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 
continua das 5 áreas da materia recollidas no caderno do profesorado, en 
concordancia coa táboa trimestral e final de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 

 
2. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 

trimestral e final mediante a táboa de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 
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5.3.4  Criterios de cualificación 
 

Os Criterios de Cualificación, se corresponden coa Calibración das Probas 
e Criterios de Corrección que se recollen na seguinte táboa para a avaliación 
trimestral e final. 

 
Tanto a cualificación trimestral como a final, resulta da suma das medias 

ponderadas das cinco áreas - A+B+C+D+E -. No caso de ter suspendido algunha 
das 4 primeiras áreas e sair aprobada a media aritmética total das 5 áreas, a 
cualificación asignada a cada unha das 4 primeiras áreas e que faga media á súa 
vez coa 5ª área, será un 4. Con este criterio, se valora importancia que teñen as 4 
primeiras áreas para a práctica en conxunto. 

 
No caso de que o alumno, só por motivos debidamente xustificados, non puidera 

realizar algún dos ítems / áreas anteriores dito ítem / área quedará excluído da 

ponderación e a porcentaxe do resto de ítems / área expandirase proporcionalmente. 
 

Cada área ten a súa porcentaxe, asé como os ítems que as articulan. Cada 
ítem se puntúa de 0 a 10. Para aprobar cada área haberá que acadar un 
coñecemento mínimamente esixible dos ítems, facendo media aritmética entre 
eles, aplicado ao repertorio traballado. 

 
 

CALIBRACIÓN DAS PROBAS MEDIANTE OS SEUS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

MATERIA DE MÚSICA DE CÁMARA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. 
 

ÁREA/ PROBAS E ACTIVIDADES DE CADA ÁREA   CUALIFICACIÓN 

PORCENTAXE ( Criterios de Avaliación das mesmas ) 
  DAS PROBAS 
   

DA 
/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN: PORCENTAXE DAS PROBAS DENTRO DE CADA ÁREA 

(0-10) 
CUALIFICACIÓN   

    

TOTAL (Avaliacióin ordinaria trimestral e de xuño)    
TRIMESTRAL    

    
    

1.Actitude fronte á   1º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da concentración e escoita 6,25%   
práctica tanto das outras partes, coma da propia dentro do grupo.    
interpretativa     

2º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base do traballo en grupo. 6,25% 
  

/ ( 10 % ) 
  

    

3º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da afinación dos instrumentos, 6,25% 
  

   
 tras os minutos iniciais destinados ó quentamento.    
     

 4º. Asistir a clase e ós concertos con puntualidade. 6,25%   
     

 5º. Utilizar en clase, concertos, ensaios e estudio persoal o material axeitado, e mante-lo en bo 6,25%   
 estado.    
     

 6º. Participar con agrado e prontitude nas actividades, organizando asé con responsabilidade o 6,25%   
 hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
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 7º.  Anotar  as  indicacións  que  se  acorden  sobre  a  interpretación,  organizando  asé  con 6,25%   
 responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das    
 obras.    
     

 8º. Traballar con colaboración entre os compañeiros, con actitude de equipo e flexible, valorando as 6,25%   
 achegas propias e alleas, organizando asé con responsabilidade o hábito de estudio individual e de    
 grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
     

 9º. Valorar, respectar e asimilar como algo propio, o comportamento, a cooperación e as normas 6,25%   
 que levan consigo a actividade de grupo, respondendo ó compromiso que se adquire coa música e    
 compañeiros.    
     

 10º. Coñecer e controla-la relaxación no hábito de estudio individual e nas experiencias de grupo 6,25%   
 (clase, ensaios, concertos,...), mostrando interese en mellorar aspectos concretos sucesivamente,    
 para poder desfroitar progresivamente dunha capacidade comunicativa cada vez máis satisfactoria.    
     

 11º. Participar con motivación e superación nas experiencias do propio proceso de aprendizaxe, 6,25%   
 disfrutando da contribución á unidade sonora do feito musical, mediante a escoita global das partes,    
 como  base  para  integrar  a  propia  parte  nesta  unidade  sonora,  adquirindo  unha  progresiva    
 seguridade persoal niso e valorando esta práctica como preparación para o futuro exercicio    
 profesional.    
     

 12º. Autoavaliar e mellorar a percepción persoal do empaste e compenetración da unidade sonora 6,25%   
 como contribución á formación dun só son, con progresiva capacidade de reacción e reflexos no    
 emprego dos recursos técnicos adecuados en cada momento da interpretación (flexibilidade no    
 emprego  de  distintos  ataques,  articulacións,  dixitacións,  tímbrica,  aplicación  con  autonomía    
 progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento).    
     

 13º.  Respectar  e  desfroita-las  obras  que  se  interpretan  e  có  coñecemento  dos  recursos 6,25%   
 interpretativos que as fan únicas dentro do estilo e época ao que pertencen.    
     

 14º. Participar con motivación nos ensaios extraordinarios, que puidesen ser necesarios para a 6,25%   
 preparación de concertos.    
     

 15º. Interesarse pola adquisición e ampliación de coñecementos, información e experiencias de 6,25%   
 aprendizaxe.    
     

 16º. Participar na elaboración e elección de hipotéticos programas de concerto. 6,25%   
     

2. Lectura 1º.  Afinar,  medir  e  manter  o  pulso  correctamente  todas  as  obras  do  curso  individual  e 16,6%   
/ ( 20 % ) 

colectivamente.    
    

2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 16,6% 
  

   
 articulación...    
     

 3º. Ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na 16,6%   
 montaxe das obras.    
     

 4º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 16,6%   
     

 5º. Esmiuzar e reforzar dentro do hábito de estudio individual, as pasaxes musicais que presentan 16,6%   
 unha dificultade motora no momento da lectura, para permitir o progreso na montaxe das obras, e    
 demostrar autonomía no estudio.    
     

 6º. Desenvolver a memoria mediante a interpretación, na asimilación das obras. 16,6%   
     

3.Interpretación 1º. Mostrar unha autocrítica construtiva que enriqueza a formación do criterio de interpretación 16,6%   
/ ( 40 % ) 

persoal, e empregar este criterio persoal para valora-la interpretación propia e do grupo dentro do    
plan de traballo colectivo, a análise dos recursos interpretativos e práctica gradual de obras de    

    

 diversos estilos e épocas.    
     

 2º. Desenvolver progresivamente o oido interno e harmónico prestando atención á afinación, cor e 16,6%   
 calidade tímbrica axeitados ó contido musical,  empaste e o resultado global das partes: igualdade    
 nos golpes de arco e ataques...    
     

 3º. Coñecer e responder ós xestos do alumno que exerza como responsable no grupo: anacrusa 16,6%   
 como movemento básico da práctica orquestral, diferentes tipos de anacrusas...    
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   4º. Experimentar coas posibilidades sonoras do propio instrumento, e afondar progresivamente para 16,6%   
   conseguir efectos distintos nunha mesma pasaxe.    
       

   5º. Interpretar intervalos consonantes e disonantes de crecente dificultade, como afianzamento da 16,6%   
   afinación das obras do repertorio.    
       

   6º. Analizar versións de obras do repertorio. 16,6%   
       

4.Público   1º. Participar nos concertos que se organicen co fin de comunicar o repertorio aprendido e reforzar o 50 %   
/ ( 10 % ) 

  proceso de aprendizaxe.    
      
  

2º.  Aplicar  as  aprendizaxes  desenvolvidas  no  aula  á  interpretación  en  público  e  mellorar 50 % 
  

     
   progresivamente nesta aplicación.    
       

5.Nivel global  1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á práctica da interpretación que 100%   
acadado na  favoreza unha mellora continua e progresiva da súa aprendizaxe.    
práctica do      
repertorio.       

/ ( 20 % )       
       

 
 

Por outra banda, mediante a orde do 10 de marzo de 2009, publicado no 
D.O.G., se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra. 

 
A matrícula de honra concederase ao alumnado matriculado en calquera 

curso das ensinanzas profesionais de música ou danza que acade a cualificación 
de 9 en calquera das materias reguladas polo Decreto 203/2007, do 27 de 
setembro, ou polo Decreto 204/2007, do 11 de outubro, publicado no D.O.G. 

 
A concesión de matrículas de honra cumprirá os seguintes supostos: 

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

alumnado matriculado no curso. 
 

b) As matrículas de honra serán propostas polo departamento didáctico 
responsable da materia, por instancia do profesor ou profesora que a imparta. 

 
c) As propostas do departamento elevaranse á Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, que redactará a acta dos acordos tomados e da concesión das 
matrículas de honra. 

 
d) Darase traslado da acta ao secretario ou secretaria do centro para que 

engada os resultados nos expedientes académicos correspondentes do alumnado. 
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e) A concesión da matrícula de honra consignarase nos documentos de 
avaliación destas ensinanzas coa expresión “matrícula de honra” a continuación 
da cualificación numérica obtida. 

 
 
5.3.5  Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 
 

Para ampliar a matrícula ó curso seguinte do que se estea matriculado, son 
necesarias as seguintes circunstancias: 

 
A) Ter superado a totalidade dos criterios de avaliación e interpretación do 

repertorio do curso matriculado, no momento da ampliación da matrícula, o cal, se 

haberá avaliado polo PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN ORDINARIA e continua, 

tomando en conta a asistencia, o rendemento e a participación na clase, e 

basandose nos criterios que se reflicten no epígrafe CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

B) Previa solicitude do alumnado, o profesorado correspondente realizará 
probas específicas ó final do primeiro trimestre, que complemente a información 
obtida mediante a Avaliación Ordinaria. Estas probas poderán incluir materia das 
tres avaliacións do curso. 

 
Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa Calibración das 

Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación na 
Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro e Probas de Acceso do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 

 

5.4 Medidas de recuperación 
 

Os casos de recuperación de materia desta asignatura cando o alumnado 
asiste a clase regularmente, se derivan de suspender probas concretas ó longo 
dun trimestre. Según isto, os tipos de avaliación aplicados ás medidas de 
recuperación de contidos son: 

 
Avaliación continua: Permite constata-la evolución e desenvolvemento 
práctico do alumnado durante o curso académico. 
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Avaliación formativa: Realízase durante o proceso de ensinanza-
aprendizaxe, e utilízase para detectar posibles erros de planteamento e 
establecer o nivel de consecución dos obxectivos. 

 
Os procedementos de avaliación que se aplican ás medidas de 

recuperación dos conceptos, procedementos e actitudes practicados ó longo do 
trimestre son a observación e a audición. 

 
Estas medidas de recuperación empregan instrumentos de avaliación que 

volven a avaliar a asimiliación de conceptos, procedementos e actitudes, tralo seu 

tratamento na aula. Estes instrumentos de avaliación, son coherentes cos aplicados 

nos procedentes de avaliación ordinarios expresados no epígrafe 5.3.3., e son: 
 

Novos exercicios realizados na aula e no estudio persoal e en grupo sobre o 
repertorio; 

 
Novos exercicios en soporte gráfico (exercicios escritos, rexistros de 
autoavaliación e coavaliación). 

 
Revisión  da  secuenciación  do  estudio  persoal  e  ensaios  de  grupo  para  a 

 
preparación da clase semanal, audicións e outras actividades que se organicen; 

Avaliación de novas audicións en directo, en soporte visual e audio; 
 

O profesorado informará ó alumnado que teña que recuperar materia, das 
medidas de recuperación concretas que se empregarán para a súa superación. 
De novo, os criterios de avaliación e mínimos exixibles para aprobar a materia, 
serán os devanditos no epígrafe 5.3.4. 

 
A este respecto, como xa se dixo anteriormente, o departamento de 

Orquestra, Banda, Coro, Música de Cámara e Conxunto organiza un calendario 
de actuacións nas que o alumnado presenta en público un programa axeitado ó 
seu nivel, demostrando así a súa capacidade comunicativa, calidade artística, 
capacidade de autocontrol e grao de madurez da súa personalidade musical, 
como compoñente dun Conxunto. Estas audicións terán lugar dentro do horario 
da clase de orquestra / banda, sempre que a súa organización o permita. 
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O alumnado que teña PENDENTE de aprobar a asixnatura de MÚSICA DE 

CÁMARA do curso anterior ó que estea matriculado terá dereito de asistir ás clases da 

materia pendente, polo que a avaliación será continua e tomaranse en conta a 

asistencia, o rendemento e a participación na clase, culminando a avaliación continua, 

na calificación de final de curso. Sen embargo, no suposto de perder a avaliación 

continua ou ter que aterse a uns contidos mínimos, se realizará unha proba, que verse 

sobre os contidos correspondintes ó curso pendente de aprobar. Se o número de faltas 

de asistencia se da a final de curso, o examen poderá incluir materia das tres 

avaliacións. Neste caso se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación 

na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 

Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
 
 
5.4.1  Procedementos de recuperación ordinarios 
 

Establécese que con catro fallas de asistencia sen xustificar, o alumnado perde o 

dereito á avaliación continua, mais non o dereito a asistir ás clases semanais. 
 

Ó final do curso terá que facer unha proba co profesor da materia, que verse sobre 

os contidos correspondintes ó seu curso, interpretando en grupo interpretando 

xunto acompañantes que achegará ou ós seus compañeiros de clase, dependendo 

do caso, como se explica anteriormente, o cal quedará aclarado polo profesorado da 

materia, no momento da pérdida da avaliación continua. 
 

O profesorado da materia informará ó alumnado que perda a avaliación 
continua das partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas 
correspondentes poderán conseguirse a petición do interesado, a través do 
profesorado que imparta a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios 
de Cualificación, coa súa Calibración das Probas e Criterios de Corrección 
estándar para os casos de avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura 
Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, Exame de Setembro e Probas de 
Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
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5.4.2  Probas extraordinarias de setembro 
 

O alumnado que suspenda en xuño a materia de MÚSICA DE CÁMARA, 
realizará en setembro unha proba co profesor da materia, que verse sobre os 
contidos correspondintes ó seu curso. 

 
O profesorado da materia informará ó alumnado que suspenda en xuño das 

partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas correspondentes 

poderán conseguirse a petición do interesado, a través do profesorado que imparta 

a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de 

avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación 

Continua, Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
 

 

5.5 Recursos didácticos 
 

Os instrumentos necesarios para aplicación da metodoloxía son os 
materiais didácticos, recursos humáns e materiais e medios que se especifican 
no ANEXO III, que incluen unha listaxe orientativa de repertorio que poderá 
traballarse –ou outro de similar interese e dificultade según a programación de 
cada curso académico -, e que pode servir de referencia para as probas de 
Ampliación de Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro ou Probas de Acceso aos distintos cursos. 

 

 

6. Secuenciación do curso 6º G.P.  
 

Tanto os obxectivos, como os contidos e criterios de avaliación son unha 
iniciación no primeiro curso da materia, sobre os que se afonda continuamente ó 
longo dos seguintes cursos, xa que o currículo no que se fundamenta é en 
espiral, isto é, que se reforzan e amplian progresivamente os aspectos que se 
practican dende o comenzo destes estudos. 

 
 
 

 
Páxina 44 de 90 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os OBXECTIVOS ESPECÍFICOS que desenrolan os xerais e sobre os que 

se aplicará a avaliación do alumnado, os secuencian, entorno a cinco áreas, que 
están relacionadas entre si, e se corresponden cos seus correspondintes 
CONTIDOS ESPECÍFICOS e CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS, sindo á 
mesma vez as Probas e Actividades que os concretan. Están recollidos na táboa 
do epígrafe “6.3.4. Criterios de Cualificación “. 

 
 
6.1 Obxectivos 
 

Os obxectivos xerais da L.O.E. para esta materia son os que se indican a 

continuación. A ensinanza da práctica de Música de Cámara no grao profesional terá 

como obxectivo contribuír ou desenrolo das seguintes capacidades no alumnado: 
 

1. Valorar a música de cámara como un aspecto fundamental da 
formación musical e instrumental. 

 
2. Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar 

simultaneamente as diferentes partes ó mesmo tempo que se executa a propia. 
 

3. Utilizar unha ampla e variada gama sonora de maneira que o axuste 
sonoro sexa en función dos demais instrumentos do conxunto e das 
necesidades estilísticas e interpretativas da obra. 

 
4. Coñecer e realizar os xestos básicos que permitan a interpretación 

coordinada sen director. 

 

6.2 Contidos 
 

Os contidos xerais da L.O.E. para esta materia son os seguintes. A ensinanza da 

práctica Música de Cámara no grao profesional terá como obxectivo contribuír ou 

desenrolo das capacidades no alumnado, mediante o traballo dos seguintes contidos: 
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1. A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, golpes de arco, 
afinación, articulación, ritmo e fraseo. 

 
2. Estudio e práctica dúas xestos anacrúsicos necesarios para tocar sen 

 
director. 

 
3. Equilibrio sonoro e de planos. 

 
4. Análise e interpretación de obras básicas do repertorio que inclúan diferentes 

 
estilos. 

 
5. Conxunto de instrumentos monódicos: 

 
5.1. Cuarteto de cordas: igualdade de son nos distintos ataques do 

arco, vibrato, afinación, distribución do arco para ou fraseo, etc. 
 

5.2. Quinteto de vento: igualdade nos ataques, articulación, fraseo, 
respiración, afinación, vibrato, etc. 

 
5.3. Conxunto de metais: práctica camerística en formacións diversas. 

 
6. Estudio de obras de cámara con clave ou instrumento polifónico obrigado. 

 
7. Aplicación dos coñecementos de baixo continuo ou acompañamento 

dun ou varios solistas. 
 

8.Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de maneira 
crítica ás caraterísticas dás súas diferentes versións. 

 
 
 
6.3 Avaliación 
 

A avaliación está basada nuhna Homoxeneización de Criterios de Avaliación que se 

vertebran según 5 áreas que se cualifican coas súas porcentaxes correspondentes. 
 

Cada área se articula nuns ítems que son á mesma vez obxectivos 
específicos, contidos específicos, criterios de avaliación específicos, probas e 
actividades. Se establece a Calibración das Probas mediante os seus Criterios 
de Corrección, con porcentaxes iguais dentro das probas da mesma área. 
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6.3.1  Criterios de Avaliación 
 

Os criterios xerais da L.O.E. para esta materia son os que a continuación 
se especifican. A ensinanza da práctica en orquestra / banda no grao profesional 
terá como obxectivo contribuír ou desenrolo das capacidades no alumnado, o 
que se avaliará mediante os seguintes criterios de avaliación: 

 
 
 

a) Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro da agrupación 
correspondinte. 

 
Con este criterio preténdese avaliar-la capacidade de unificación do 

criterio interpretativo entre os compoñentes do grupo e o equilibrio 
sonoro entre as partes. 

 
b) Actuar como responsabel do grupo dirixindo a interpretación colectiva 

mentres realiza a súa propia parte. 
 

Mediante este criterio preténdese verificar que o alumnado ten un 
coñecemento global da partitura e sabe utilizar os xestos necesarios da 
concertación. Asemade pódense valorar os seus criterios sobre a 
unificación do son, timbre, vibrato, afinación e fraseo. 

 
c) Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación 

que corresponda. 
 

Este criterio pretende constata-la capacidade do alumno para 
desenvolverse con autonomía na lectura dun texto, e o seu grao de fluidez 
e comprensión da obra. 

 
d) Estudar na casa as obras correspondintes ó repertorio programado. 

 
Mediante este criterio preténdese avalia-lo sentido da 

responsabilidade como membro dun grupo, a valoración que ten do seu 
papel dentro do mesmo e o respecto pola interpretación musical. 
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f) Interpretación pública de obras de estilo e épocas diversas. 

 
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 ó carácter e ó estilo da música interpretada. 
 

g) Interpretación pública duhna obra contemporánea con formación 
heteroxénea. 

 
Con este criterio preténdese comproba-lo 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. 

 
h) O alumnado debe mostra-los coñecementos mediante a interpretación 

das obras de estilo traballadas na aula. 
 

Verifícase así a asimilación e superación dos contidos do curso. 
 

Valórase: 
 

- o desenrrolo técnico e nivel adquirido; 
 

- a produción do son; 
 

- a calidade do son, dinámicas, vibrato e afinación; 
 

- fidelidade ou texto, mediante o control das pasaxes musicais, 
así como o seu dominio técnico; 

 
Tamén, na execución en grupo valórase: 

 
- a interpretación musical, en canto o carácter e estilo; 

 
- a memoria musical; 

 
- o equilibrio sonoro cos instrumentos que lle acompañan. 
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6.3.2  Mínimos esixibles. 
 

A avaliación trimestral e final positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a 

asignatura cada trimestre / curso, conlevará acadar tamén a metade dos criterios 

específicos de avaliación recollidos na Táboa de Calibración das Probas mediante 

os seus Criterios de Correción recollida no epígrafe 6.3.4. Criterios de Cualificación, 

ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos, aplicado ao repertorio 

traballado. Dito doutra forma, será requisito para a realización da suma das medias 

ponderadas, superar os mínimos esixibles de cada área. 
 

 

6.3.3  Procedementos e ferramentas de avaliación 
 

Os procedementos e ferramentas de avaliación son os seguintes: 
 

1. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 
continua das 5 áreas da materia recollidas no caderno do profesorado, en 
concordancia coa táboa trimestral e final de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 

 
2. A Observación na práctica da materia como medio para a avaliación 

trimestral e final mediante a táboa de cualificación, homoxeneización de 
criterios, calibración das probas mediante os seus criterios de corrección. 

 

 

6.3.4  Criterios de cualificación 
 

Os Criterios de Cualificación, se corresponden coa Calibración das Probas 
e Criterios de Corrección que se recollen na seguinte táboa para a avaliación 
trimestral e final. 

 
Tanto a cualificación trimestral como a final, resulta da suma das medias 

ponderadas das cinco áreas - A+B+C+D+E -. No caso de ter suspendido algunha 
das 4 primeiras áreas e sair aprobada a media aritmética total das 5 áreas, a 
cualificación asignada a cada unha das 4 primeiras áreas e que faga media á súa 
vez coa 5ª área, será un 4. Con este criterio, se valora importancia que teñen as 4 
primeiras áreas para a práctica en conxunto. 
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No caso de que o alumno, só por motivos debidamente xustificados, non puidera 

realizar algún dos ítems / áreas anteriores dito ítem / área quedará excluído da 

ponderación e a porcentaxe do resto de ítems / área expandirase proporcionalmente. 
 

Cada área ten a súa porcentaxe, asé como os ítems que as articulan. Cada 
ítem se puntúa de 0 a 10. Para aprobar cada área haberá que acadar un 
coñecemento mínimamente esixible dos ítems, facendo media aritmética entre 
eles, aplicado ao repertorio traballado. 

 
 

CALIBRACIÓN DAS PROBAS MEDIANTE OS SEUS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

MATERIA DE MÚSICA DE CÁMARA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. 
 

ÁREA/ PROBAS E ACTIVIDADES DE CADA ÁREA   CUALIFICACIÓN 

PORCENTAXE ( Criterios de Avaliación das mesmas ) 
  DAS PROBAS 
   

DA 
/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN: PORCENTAXE DAS PROBAS DENTRO DE CADA ÁREA 

(0-10) 
CUALIFICACIÓN   

    

TOTAL (Avaliacióin ordinaria trimestral e de xuño)    
TRIMESTRAL    

    
    

1.Actitude fronte á   1º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da concentración e escoita 6,25%   
práctica tanto das outras partes, coma da propia dentro do grupo.    
interpretativa     

2º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base do traballo en grupo. 6,25% 
  

/ ( 10 % ) 
  

    

3º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da afinación dos instrumentos, 6,25% 
  

   
 tras os minutos iniciais destinados ó quentamento.    
     

 4º. Asistir a clase e ós concertos con puntualidade. 6,25%   
     

 5º. Utilizar en clase, concertos, ensaios e estudio persoal o material axeitado, e mante-lo en bo 6,25%   
 estado.    
     

 6º. Participar con agrado e prontitude nas actividades, organizando asé con responsabilidade o 6,25%   
 hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
     

 7º.  Anotar  as  indicacións  que  se  acorden  sobre  a  interpretación,  organizando  asé  con 6,25%   
 responsabilidade o hábito de estudio individual e de grupo, que permita progresar na montaxe das    
 obras.    
     

 8º. Traballar con colaboración entre os compañeiros, con actitude de equipo e flexible, valorando as 6,25%   
 achegas propias e alleas, organizando asé con responsabilidade o hábito de estudio individual e de    
 grupo, que permita progresar na montaxe das obras.    
     

 9º. Valorar, respectar e asimilar como algo propio, o comportamento, a cooperación e as normas 6,25%   
 que levan consigo a actividade de grupo, respondendo ó compromiso que se adquire coa música e    
 compañeiros.    
     

 10º. Coñecer e controla-la relaxación no hábito de estudio individual e nas experiencias de grupo 6,25%   
 (clase, ensaios, concertos,...), mostrando interese en mellorar aspectos concretos sucesivamente,    
 para poder desfroitar progresivamente dunha capacidade comunicativa cada vez máis satisfactoria.    
     

 11º. Participar con motivación e superación nas experiencias do propio proceso de aprendizaxe, 6,25%   
 disfrutando da contribución á unidade sonora do feito musical, mediante a escoita global das partes,    
 como  base  para  integrar  a  propia  parte  nesta  unidade  sonora,  adquirindo  unha  progresiva    
 seguridade persoal niso e valorando esta práctica como preparación para o futuro exercicio    
 profesional.    
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   12º. Autoavaliar e mellorar a percepción persoal do empaste e compenetración da unidade sonora 6,25%   
   como contribución á formación dun só son, con progresiva capacidade de reacción e reflexos no    
   emprego dos recursos técnicos adecuados en cada momento da interpretación (flexibilidade no    
   emprego  de  distintos  ataques,  articulacións,  dixitacións,  tímbrica,  aplicación  con  autonomía    
   progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento).    
       

   13º.  Respectar  e  desfroita-las  obras  que  se  interpretan  e  có  coñecemento  dos  recursos 6,25%   
   interpretativos que as fan únicas dentro do estilo e época ao que pertencen.    
       

   14º. Participar con motivación nos ensaios extraordinarios, que puidesen ser necesarios para a 6,25%   
   preparación de concertos.    
       

   15º. Interesarse pola adquisición e ampliación de coñecementos, información e experiencias de 6,25%   
   aprendizaxe.    
       

   16º. Participar na elaboración e elección de hipotéticos programas de concerto. 6,25%   
       

2. Lectura   1º.  Afinar,  medir  e  manter  o  pulso  correctamente  todas  as  obras  do  curso  individual  e 16,6%   
/ ( 20 % ) 

  colectivamente.    
      
  

2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 16,6% 
  

     
   articulación...    
       

   3º. Ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na 16,6%   
   montaxe das obras.    
       

   4º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 16,6%   
       

   5º. Esmiuzar e reforzar dentro do hábito de estudio individual, as pasaxes musicais que presentan 16,6%   
   unha dificultade motora no momento da lectura, para permitir o progreso na montaxe das obras, e    
   demostrar autonomía no estudio.    
       

   6º. Desenvolver a memoria mediante a interpretación, na asimilación das obras. 16,6%   
      

3.Interpretación  1º. Mostrar unha autocrítica construtiva que enriqueza a formación do criterio de interpretación 16,6%   
/ ( 40 % ) 

  persoal, e empregar este criterio persoal para valora-la interpretación propia e do grupo dentro do    
  plan de traballo colectivo, a análise dos recursos interpretativos e práctica gradual de obras de    

      

   diversos estilos e épocas.    
       

   2º. Desenvolver progresivamente o oido interno e harmónico prestando atención á afinación, cor e 16,6%   
   calidade tímbrica axeitados ó contido musical,  empaste e o resultado global das partes: igualdade    
   nos golpes de arco e ataques...    
       

   3º. Coñecer e responder ós xestos do alumno que exerza como responsable no grupo: anacrusa 16,6%   
   como movemento básico da práctica orquestral, diferentes tipos de anacrusas...    
       

   4º. Experimentar coas posibilidades sonoras do propio instrumento, e afondar progresivamente para 16,6%   
   conseguir efectos distintos nunha mesma pasaxe.    
       

   5º. Interpretar intervalos consonantes e disonantes de crecente dificultade, como afianzamento da 16,6%   
   afinación das obras do repertorio.    
       

   6º. Analizar versións de obras do repertorio. 16,6%   
       

4.Público   1º. Participar nos concertos que se organicen co fin de comunicar o repertorio aprendido e reforzar o 50 %   
/ ( 10 % ) 

  proceso de aprendizaxe.    
      
  

2º.  Aplicar  as  aprendizaxes  desenvolvidas  no  aula  á  interpretación  en  público  e  mellorar 50 % 
  

     
   progresivamente nesta aplicación.    
       

5.Nivel global  1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á práctica da interpretación que 100%   
acadado na  favoreza unha mellora continua e progresiva da súa aprendizaxe.    
práctica do      
repertorio.       

/ ( 20 % )       
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Por outra banda, mediante a orde do 10 de marzo de 2009, publicado no 
D.O.G., se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra. 

 
A matrícula de honra concederase ao alumnado matriculado en calquera 

curso das ensinanzas profesionais de música ou danza que acade a cualificación 
de 9 en calquera das materias reguladas polo Decreto 203/2007, do 27 de 
setembro, ou polo Decreto 204/2007, do 11 de outubro, publicado no D.O.G. 

 
A concesión de matrículas de honra cumprirá os seguintes supostos: 

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

alumnado matriculado no curso. 
 

b) As matrículas de honra serán propostas polo departamento didáctico 
responsable da materia, por instancia do profesor ou profesora que a imparta. 

 
c) As propostas do departamento elevaranse á Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, que redactará a acta dos acordos tomados e da concesión das 
matrículas de honra. 

 
d) Darase traslado da acta ao secretario ou secretaria do centro para que 

engada os resultados nos expedientes académicos correspondentes do alumnado. 
 

e) A concesión da matrícula de honra consignarase nos documentos de 
avaliación destas ensinanzas coa expresión “matrícula de honra” a continuación 
da cualificación numérica obtida. 

 
 
6.3.5  Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 
 

Para ampliar a matrícula ó curso seguinte do que se estea matriculado, son 
necesarias as seguintes circunstancias: 

 
A) Ter superado a totalidade dos criterios de avaliación e interpretación do 

repertorio do curso matriculado, no momento da ampliación da matrícula, o cal, se 

haberá avaliado polo PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN ORDINARIA e continua, 

tomando en conta a asistencia, o rendemento e a participación na clase, e 

basandose nos criterios que se reflicten no epígrafe CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
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B) Previa solicitude do alumnado, o profesorado correspondente realizará 
probas específicas ó final do primeiro trimestre, que complemente a información 
obtida mediante a Avaliación Ordinaria. Estas probas poderán incluir materia das 
tres avaliacións do curso. 

 
Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa Calibración das 

Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación na 
Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro e Probas de Acceso do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 

 

6.4 Medidas de recuperación 
 

Os casos de recuperación de materia desta asignatura cando o alumnado 
asiste a clase regularmente, se derivan de suspender probas concretas ó longo 
dun trimestre. Según isto, os tipos de avaliación aplicados ás medidas de 
recuperación de contidos son: 

 
Avaliación continua: Permite constata-la evolución e desenvolvemento 
práctico do alumnado durante o curso académico. 

 
Avaliación formativa: Realízase durante o proceso de ensinanza-
aprendizaxe, e utilízase para detectar posibles erros de planteamento e 
establecer o nivel de consecución dos obxectivos. 

 
Os procedementos de avaliación que se aplican ás medidas de 

recuperación dos conceptos, procedementos e actitudes practicados ó longo do 
trimestre son a observación e a audición. 

 
Estas medidas de recuperación empregan instrumentos de avaliación que 

volven a avaliar a asimiliación de conceptos, procedementos e actitudes, tralo seu 

tratamento na aula. Estes instrumentos de avaliación, son coherentes cos aplicados 

nos procedentes de avaliación ordinarios expresados no epígrafe 6.3.3., e son: 
 

Novos exercicios realizados na aula e no estudio persoal e en grupo sobre o 
repertorio; 
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Novos exercicios en soporte gráfico (exercicios escritos, rexistros de 
autoavaliación e coavaliación). 

 
Revisión  da  secuenciación  do  estudio  persoal  e  ensaios  de  grupo  para  a 

 
preparación da clase semanal, audicións e outras actividades que se organicen; 

Avaliación de novas audicións en directo, en soporte visual e audio; 
 

O profesorado informará ó alumnado que teña que recuperar materia, das 
medidas de recuperación concretas que se empregarán para a súa superación. 
De novo, os criterios de avaliación e mínimos exixibles para aprobar a materia, 
serán os devanditos no epígrafe 6.3.4. 

 
A este respecto, como xa se dixo anteriormente, o departamento de 

Orquestra, Banda, Coro, Música de Cámara e Conxunto organiza un calendario 
de actuacións nas que o alumnado presenta en público un programa axeitado ó 
seu nivel, demostrando así a súa capacidade comunicativa, calidade artística, 
capacidade de autocontrol e grao de madurez da súa personalidade musical, 
como compoñente dun Conxunto. Estas audicións terán lugar dentro do horario 
da clase de orquestra / banda, sempre que a súa organización o permita. 

 
O alumnado que teña PENDENTE de aprobar a asixnatura de MÚSICA DE 

CÁMARA do curso anterior ó que estea matriculado terá dereito de asistir ás clases da 

materia pendente, polo que a avaliación será continua e tomaranse en conta a 

asistencia, o rendemento e a participación na clase, culminando a avaliación continua, 

na calificación de final de curso. Sen embargo, no suposto de perder a avaliación 

continua ou ter que aterse a uns contidos mínimos, se realizará unha proba, que verse 

sobre os contidos correspondintes ó curso pendente de aprobar. Se o número de faltas 

de asistencia se da a final de curso, o examen poderá incluir materia das tres 

avaliacións. Neste caso se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación 

na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 

Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
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6.4.1  Procedementos de recuperación ordinarios 
 

Establécese que con catro fallas de asistencia sen xustificar, o alumnado perde o 

dereito á avaliación continua, mais non o dereito a asistir ás clases semanais. 
 

Ó final do curso terá que facer unha proba co profesor da materia, que verse sobre 

os contidos correspondintes ó seu curso, interpretando en grupo interpretando 

xunto acompañantes que achegará ou ós seus compañeiros de clase, dependendo 

do caso, como se explica anteriormente, o cal quedará aclarado polo profesorado da 

materia, no momento da pérdida da avaliación continua. 
 

O profesorado da materia informará ó alumnado que perda a avaliación 
continua das partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas 
correspondentes poderán conseguirse a petición do interesado, a través do 
profesorado que imparta a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios 
de Cualificación, coa súa Calibración das Probas e Criterios de Corrección 
estándar para os casos de avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura 
Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, Exame de Setembro e Probas de 
Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 

 
6.4.2  Probas extraordinarias de setembro 
 

O alumnado que suspenda en xuño a materia de MÚSICA DE CÁMARA, 
realizará en setembro unha proba co profesor da materia, que verse sobre os 
contidos correspondintes ó seu curso. 

 
O profesorado da materia informará ó alumnado que suspenda en xuño das 

partes e repertorio sobre os que versará a proba. As particellas correspondentes 

poderán conseguirse a petición do interesado, a través do profesorado que imparta 

a materia. Neste caso Se aplicará a táboa de Criterios de Cualificación, coa súa 

Calibración das Probas e Criterios de Corrección estándar para os casos de 

avaliación na Ampliación de Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación 

Continua, Exame de Setembro e Probas de Acceso, do Anexo II, Epígrafe 13. 2. 
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6.5 Recursos didácticos 
 

Os instrumentos necesarios para aplicación da metodoloxía son os 
materiais didácticos, recursos humáns e materiais e medios que se especifican 
no ANEXO III, que incluen unha listaxe orientativa de repertorio que poderá 
traballarse –ou outro de similar interese e dificultade según a programación de 
cada curso académico -, e que pode servir de referencia para as probas de 
Ampliación de Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro ou Probas de Acceso aos distintos cursos. 

 

 

7. Metodoloxía  
 

A metodoloxía empregada parte da base de que a interpretación musical, meta destas 

ensinanzas, é por definición, un feito diverso, profundamente subxectivo, e no seu resultado 

sonoro final fusiónanse a mensaxe do compositor contido na obra e a persoal forma de 

transmiti-lo por parte do intérprete, que fai súa esa mensaxe canalizándoa a través da súa 

propia sensibilidade. Como en toda tarefa educativa, é o desenrrolo da personalidade e a 

sensibilidade propias do alumnado, a fin que se persegue aquí, de maneira tanto máis 

acentuada, en canto que a música é entre outras, un vehículo de expresión de emocións. 
 

Nun proceso de aprendizaxe desta índole, o profesor actuará de guía, dando solucións 

concretas a problemas igualmente concretos, e no que teña un carácter máis xeral, dará 

opcións e non impoñerá criterios, orientará e non conducirá cara resultados predeterminados, 

estimulará e ampliará a receptividade así como a capacidade de resposta do alumnado. 
 

A programación, aberta, nada ríxida, é imprescindibel en materias como esta, 
conleva acadar unha homoxeneidade do nivel, un ritmo de traballo no grupo, así como 
unhas obras do repertorio que poidan ser abordadas tecnicamente e á vez cumpran os 
obxectivos da programación. 
 

Como se pode apreciar na secuenciación de obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación para cada curso, o currículo desta materia é en espiral, xa que ó longo dos 
catro curso, afiánzanse e amplian os aspectos formulados para o primeiro curso. 
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O proceso de ensinanza débese enfocar cara a funcionalidade das aprendizaxes, 

pudindo ser utilizados nas circunstancias reais nas que o alumno as necesite. Por 

aprendizaxe funcional se entende non só a aplicación práctica do coñecemento adquirido, 

senon tamén ou feito de que os contidos sexan necesarios e útiles para levar a cabo 

outras aprendizaxes e para enfrontarse con éxito á adquisición doutros contidos. Se 

busca desenvolver desta maneira a metacoxnición, como habilidade para aprender como 

integrante do grupo, e conseguintemente, a autonomía no estudo dentro do mesmo. 
 

As actividades de ensino-aprendizaxe ou exercicios corresponderanse cos contidos 

desta programación, en función do repertorio a practicar durante o curso. O repertorio de 

orquestra / banda corresponderase ó nivel de cada curso, con posibilidade de empregar 

versións facilitadas ou adaptacións ad hoc, en función do nivel. 
 

O tempo na aula, dunha hora e media semanal, debe estar sumamente 
organizado, para que despois da lectura dunha obra, se poida comentar analiticamente 
a súa estrutura, axuste da afinación, e formular un guión de traballo co tempo axeitado 
para o grupo e poñendo atención ós distintos parámetros da interpretación. Este 
traballo pode ir seguido con comentarios sobre a época, estilo e o autor, así como dos 
autores de música orquestral / bandística máis influíntes nese período. 
 

Nunha materia como é Música de Cámara son imprescindibles o estudio persoal 
por parte do alumnado, para resolve-las pasaxes ou fragmentos de dificultade, así 
como o traballo en equipo para disciplinarse e responsabilizarse mantenindo o ritmo 
de traballo do grupo na preparación da clase da semana co profesor, nunha simbiose 
que respecte a dinámica de traballo. 
 

Como xa se din nos epígrafes correspondentes aos Procedementos e 
Ferramentas de Avalición, en cada curso, como por exemplo o 3.3.3. 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, para un correcto seguimento do alumnado na 
materia de Música de Cámara, precísase empregar diferentes tipos de avaliación. A 
información que subministra a avaliación debe servir como punto de referencia para a 
actuación pedagóxica. Os procesos de avaliación teñen por obxecto, valorar tanto as 
aprendizaxes do alumnado como os procesos mesmos da ensinanza. 
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A avaliación debe servir para analiza-la información recibida, a intervención 
pedagóxica e a asimilación dos coñecementos, formulándose a posteriori a 
posibilidade das reaxustes oportunas. 
 

Os diferentes tipos de avaliación que se empregan son: 
 

-Avaliación inicial: é necesaria ó principio de cada curso para detecta-
lo nivel de coñecementos de partida que ten o alumnado e coñecer tamén o nivel do 
alumnado que se incorpora doutros centros. Así se detectan as necesidades 
educativas especiais, como carencias e coñecementos previos sobre a materia, e 
outras que poidan ser de índole física e/ou cognitiva-emocional, para que a actuación 
pedagóxica sexa útil e a produza unha aprendizaxe significativa. 
 

-Avaliación continua: Permite constata-la evolución e 
desenvolvemento práctico do alumnado durante o curso académico. 
 

-Avaliación formativa: Realízase durante o proceso de ensinanza-
aprendizaxe, e utilízase para detectar posibles erros de plantexamento e establecer o 
nivel de consecución dos obxectivos. 
 

-Avaliación sumativa: Realízase cando hai que obter un resultado 
concreto, principalmente ó final de cada trimestre ou ó final do curso. 
 

Fomentar o interese e respecto polo seu tempo persoal de estudo, concienciar 
da importancia da realización das tarefas encomendadas para casa e establecer uns 
métodos e hábitos de estudo eficientes serán obxectivos prioritarios a desenvolver no 
alumno. A potenciación do sentido autocrítico tanto na interpretación como na actitud 
diante a materia fundamentará a consecución de ditos obxectivos. 
 

A vocación do alumnado é outro factor que non se debe esquecer á hora de adopta 

as medidas máis eficientes a aplicar en cada alumno. Diversos factores (idade, falta de 

información nas familias, etc.) poden facer que a continuidade a medio-largo prazo nos 

estudios musicais non estea totalmente definida. Procurarase en todo momento motivar 

ao alumnado de cara a un maior rendemento e a reforzar dita vocación. 
 

O contacto coas familias dos alumnos será de vital importancia para orientar o seu 

papel no desenvolvemento da formación musical do alumno. Fomentarase un contacto fluído 

así como a valoración por parte das familias da necesidade de solicitar regularmente tutorias. 
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Para levar a cabo os anteriores catros tipos de avaliación nesta materia de 
Música de Cámara se observará a aprendizaxe do alumnado da asimilación do 
seguinte conxunto de normas de comportamento, necesarias para o aproveitamento 
da ensinanza-aprendizaxe. Estas normas de comportamento se darán a coñecer ó 
alumnado suficentemente, e se avaliariará atendendo a súa diversidade. Están 
organizadas en función de tres espacios onde teñen lugar a aprendizaxe desta materia: 
na casa, nos ensaios e nos concertos. A continuación se explican detalladamente. 
 

A) NA CASA: 
 

1. Cada integrante do coro disporá dunha copia de todo o material. Debe 
materse en boas condicións de limpeza e coas indicacións actualizadas, organizado 
nunha carpeta negra de fundas. 
 

2. A parte debe ser estudiada na casa. No caso de dúbidas, se debe acudir a 
unha versión de referencia. O ensaio non é para aprendela., polo que convén dispoer 
de grabacións do repertorio a traballar. 
 

B) NOS ENSAIOS: 
 

1. Puntualidade. 
 

2. Material: lápiz, goma e cor suave para sinalar a parte correspondinte cando 
se traballa cunha partitura con varias partes. 
 

3. Se tomará nota das respiracións ou indicacións en silencio e con prontitude. 
 

4. En todo momento hai que gardar silencio e prestar atención ás indicacións do 
profesorado, incluso ainda que se dirixa a un/ha compañeiro/a. Os comentarios deben 
deixarse para despois. 
 

5. O quentamento previo ao traballo do repertorio será breve para poder dispoer 
de máis tempo para a montaxe das obras, polo que haberá que facelo con 
concentración, prestando atención á relaxación postural individual e respiración, á 
proxección do son ao empaste coa corda correspondinte e resto de cordas e á 
calidade da sonoridade individual e de conxunto. 
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6. No momento de quentar, se gardará un silencio absoluto en canto a posibles 
conversas. O alumnado estará quentando. 
 

C) NOS CONCERTOS: 
 

1. Puntualidade. 
 

2. Se debe gardar silencio absoluto mentres se sae ordenadamente ao escenario. 
 

3. No escenario, se evitará falar ou calquera outra conducta que puida ser 
irrespetuosa cara ó público e o resto dos compañeiros. 
 

4. Ó terminar a obra, se saudará ordeadamente. 
 

5. Se levará un vestiario adecuado para o concerto. 
 
 
 
8. Atención á diversidade  
 

Os procedementos de acceso ó currículo para alumnado con necesidades 
específicas, está amparada polo Decreto 229/2011, da Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria, que regula a atención á diversidade do alumnado. 

 
O alumnado do conservatorio habitualmente está dentro dun nivel 

sociocultural e económico medio-alto, cunha gran capacidade de traballo, pois 
ten que compaxinar os estudios de música cos de ensinanzas xerais. 

 
As motivacións para estudar no conservatorio son distintas e poden variar 

conforme se suceden os cursos. Os motivos polos que se inician os estudios 

musicais poden ser: por iniciativa dos pais, por vocación, como actividade de 

entretenimento, por inercia dun grupo de amigos, etc. Entón, teremos un alumnado 

diferente en canto a motivacións, aptitudes e ritmos de traballo, polo que será de 

vital mportancia a atención á diversidade do alumnado, para adaptarse ás súas 

necesidades e realizar unha acción educativa eficaz. Para tal fin, o profesorado do 

departamento elaborará un banco de actividades didácticas. 
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A vía para o tratamento da diversidade é a Adaptación Curricular, conxunto de 

procedementos de acceso ó currículo para alumnado con necesidades específicas, 

ou expresado doutra forma, conxunto de accións dirixidas a adecuar o currículo ás 

necesidades dun alumno ou grupo determinado. 
 

Dependendo das circunstancias que se presentan na aula, e de ser o caso, 
atendendo o informe aportado do alumnado con necesidades específicas, -neste 
último caso unha vez consultado o departamento, tutor e xefatura de estudios-, o 
profesor poderá plantexar as seguintes estratexias: 

 
1) Adaptacións do material didáctico, que ofrezan unha ampla gama de 

actividades didácicas que respondan ós diferentes graos de aprendizaxe, como 
aplicación de exercicios ponte que esmiucen o material musical e facilite a 
progresiva asimilación polo alumnado. 

 
2) Variacións da metodoloxía, para adaptala ás necesidades de cada alumno/a, 

según sexan as súas características de aprendizaxe (ritmo de aprendizaxe, 

circunstancias), afectarán á aplicación de metodoloxías (estilo de comunicación na 

ensinanza, aplicación de exercicios adaptados, traballo das actitudes e motivación…). 
 

3) Propoñer actividades de traballo diferenciadas: O profesor fará unha análise 

dos contidos da materia e preparará actividades con distinto nivel de dificultade que 

permitan tratar estes mesmos contidos con esixencias distintas. Neste senso, se 

proporán actividades secuenciadas de menor a maior dificultade, adaptadas ó ritmo de 

aprendizaxe do alumnado, có obxectivo da interpretación musical. 
 

4) Organizar o traballo de forma flexible e con ritmos distintos de 

aprendizaxe, secuenciando para iso as actividades adaptadas do material didáctico. 
 

5) Acelerar ou frear o ritmo de introducción de novos contidos 
adaptándose ó alumno individualmente, reforzando e ampliando ós 
coñecementos que vai adquirindo, coa asociación con experiencias que lle 
sexan significativas e estimulen a súa aprendizaxe significativa e o seu disfrute 
da súa integración musical dentro do grupo. 
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6) A adaptación dos obxectivos, e por tanto dos contidos terá que respetar 
os mínimos esixibles fixados na programación para o curso. 

 
9. Temas transversais  
 
 
9.1 Educación en valores 
 

A educación no ámbito musical non debe acabar no simple feito do 
desenvolvemento de destrezas técnicas e un desenrolo da sensibilidade 
musical. Para unha formación integral do alumnado tamén é importante o 
tratamento de contidos transversais. 

 
Estes contidos que responden á realidade da vida cotiá no ámbito social son 

esencialmente de carácter actitudinal e representan uns elementos educativos 

básicos que deben incorporarse nas diferentes áreas co fin de conseguir unha plena 

integración do alumnado na sociedade actual. O tratamento destes contidos debe 

espertar no alumnado una especial sensibilidade cara a dita realidade. 
 

O carácter participativo e colaborador da práctica musical, facilita a incorporación 

destes temas ao aula especialmente na práctica de conxunto. Temas como a 

igualdade de oportunidades entre xéneros, o derrube das barreiras raciais, a 

educación para a saúde, compromiso co medio ambiente ou educación para a paz 

poderán ser incorporados tanto na clase individual como na de conxunto. 
 
 
9.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

(TIC´s) 
 

A irrupción das tecnoloxías da información e da comunicación na nosa vida cotiá 

é cada día mais patente, a súa utilización esténdese ata ámbitos insospeitados. O 

estudo da música nos conservatorios cínguese, na maioría dos casos, á práctica 

interpretativa empregando instrumentos tradicionais. Incluso nestas circunstacias 

que a priori poden parecer pouco dadas ao uso das TIC's pódense empregar co fin 

de complementar e facilitar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
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O uso de materiais audiovisuais relacionados ca materia xa non é unha 
novidade nos tempos que corren, especialmente dende a aparición de 
plataformas dixitais como YouTube, Vimeo, Spotify, etc. Estas plataformas 
unidas á compartición masiva de material audiovisual facilita o seu uso no aula 
para a exemplificación das posibilidades sonoras e técnicas dos instrumentos e 
a exploración de diferentes posibilidades interpretativas ante un mesmo texto 
musical. Por outro lado a facilidade de xerar dito material con ferramentas cada 
vez máis accesibles (videocámaras, grabadoras, tablets, teléfonos, etc) permite 
analizar no aula as propias actuacións ou interpretacións e así aportar un maior 
grado de obxectividade á percepción de si mesmo que ten o alumno. 

 
O material en formato electrónico (partituras, textos, etc.) tamén será útil no 

desenvolvemento das diferentes actividades da materia xa que facilita a 
rápidadistribución do mesmo entre o alumnado así como o seu rápido acceso no 
aula no caso de dispoñer dos dispositivos correspondentes. As plataformas de 
almacenamento como Dropbox o GoogleDrive permiten a creación de espazos 
de compartición de material electrónico para os alumnos que poden ser 
controlados polo profesor. 

 
Os motores de busca tamén serán de gran utilidade especialmente á hora de 

recompilar información referente ao propio instrumento, obras, compositores, etc. O 

uso de todos os materiais relacionados coas TIC's empregados no aula debe respectar 

en todo momento as leis distribución e da propiedade intelectual dos mesmos. 

 

10. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas  
 

Como proposta de Actividades Complementarias, o departamento de 

Conxunto, Orquestra, Banda, Coro e Música de Cámara, coordinado coa 

vicedirección, promove e organiza actividades culturais e de promoción das 

ensinanzas, participando nelas dentro dentro do conservatorio e do horario lectivo. 
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Para iso, elabora un calendario de actuacións nas que o alumnado 
presenta en público un programa axeitado ó seu nivel, demostrando así a súa 
capacidade comunicativa, calidade artística, capacidade de autocontrol e grao de 
madurez da súa personalidade musical, como compoñente destas agrupacións. 

 
As audicións de Música de Cámara, poden integrarse dentro das dúas Semanas 

Musicais (dependendo do calendario de cada curso); outras posibilidades poden ser por 

mor a festividade de Santa Icía, Semana Solidaria das Agrupacións antes de Nadal, Fin 

de Curso ou inauguración do curso académico, ou a colaboración con ONG’s sen ánimo 

de lucro. O alumnado terá que participar en alomenos unha audición –do profesor ou de 

departamento- para aprobar a materia a final de curso. 
 

Como proposta de Actividades Extraescolares, o departamento de Conxunto, 

Orquestra, Banda, Coro e Música de Cámara coordinado coa vicedirección, promove e 

organiza actividades culturais e de promoción das ensinanzas, participando nelas 

dentro e fóra do conservatorio, e fora do horario e espazo lectivo. Ó longo do curso, 

poden organizarse actividades extraescolais coma cursiños relacionados coa práctica 

de música de cámara, concertos fora do centro como intercambios con outros 

conservatorios ou concertos en colaboración con ONG’S, participación en ensaios 

extraordinarios que foran necesarios para a preparación das devanditas actividades … 
 

A participación nas actividades complementarias e extraescolais reforzan 
e amplían a asimilación da interpretación musical e contribúen á formación 
integral do alumnado, como futuro profesional da interpretación, dado que son 
experiencias próximas á actividade profesional. No caso das extraescolais son 
de recomendable participación ainda que non obrigatorias. 

 
 

11. Procedementos de avaliación e seguimento 
da programación didáctica  

 
Os procedementos para a coordinación, valoración e revisión do resultado da 

programación didáctica, derivados da súa aplicación, son as observacións e 
comunicacións das incidencias que poidan ter lugar. 
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Estas observacións e comunicacións se realizan entre os membros do 
departamento, asé como a xunta directiva, comisión de coordinación 
pedagóxica, profesorado, e alumnado das materias do departamento, todo isto, a 
través dos canles previstos para tal fin. 

 
Ao longo do curso, nas reunións do departamento, os profesores revisarán de 

forma permanente o grao de cumprimento da programación así como os 
resultados académicos dos alumnos, tendo en conta tanto os obxectivos e 
contidos propostos, como as características individuais de cada un dos 
alumnos: avaliación inicial, atención nas clases, tempo dedicado ao instrumento, 
condicións, talento, capacidades, etc. 

 
Os profesores informarán 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, para un bo desenvolvemento da acción tutorial e unha atención 

individualizada, intentarase manter un contacto continuo co resto dos 

departamentos para ter unha visión global do desenvolvemento de cada alumno. 

 

12. Procedementos para realizar a avaliación interna 
do departamento  

 
Os procedementos para a avaliación interna do departamento son as 

observacións e comunicacións realizadas entre os membros do mesmo, a través 

dos canles previstos para tal fin. Para esta avaliación, o departamento se baseará na 

observación do cumplimento do Artículo 24, do devandito R.O.C., referinte ás 

competencias do departamento. Esta avaliación interna, será trimestral e dela se 

extraerán os aspectos a mellorar do funcionamento 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. Todo iso, tendo en conta a idiosincrasia propia do instrumento, así 

como a individualidade de cada un dos alumnos: o seu grao de compromiso co 

estudo, facultades, talento, esforzo, interés no estudo do instrumento, etc. 
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Comentaranse regularmente as audicións realizadas polos alumnos, 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 o 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 (pianos de cola en número suficiente e aulas con dous pianos ), 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 só dunha forma teórica. 
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13. ANEXOS  
 
13.1 ANEXO I: Probas de acceso de 4º a 6º de grao profesional 

Contidos 
 

As probas de acceso ós cursos 4º a 6º deste grao se realizan en setembro 
e recóllense na Táboa de Calibración das Probas e Criterios de Corrección do 
ANEXO II 13.2. Versarán sobre o listado orientativo de repertorio ou otro de 
similar dificultade, incluido no ANEXO III de Materiais Didácticos. 

 
Criterios de avaliación e cualificación 

 
Recóllense na Táboa de Calibración das Probas e Criterios de Corrección 

do ANEXO II 13.2. 
 
 

13.2 ANEXO II: Táboa de Calibración das probas mediante os seus 
criterios de corrección nas avaliacións de Ampliación de 
Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro e Probas de Acceso aos diferentes cursos. 

 
 
 

Esta táboa de Criterios de Cualificación, recolle a Calibración das Probas e 
Criterios de Corrección estándar para os casos de avaliación na Ampliación de 
Matrícula, Asignatura Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, Exame de 
Setembro e Probas de Acceso. 
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CALIBRACIÓN DAS PROBAS MEDIANTE OS SEUS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

MATERIA DE MÚSICA DE CÁMARA, CURSOS 1º A 4º DO G.P. 
 

ÁREA/   PROBAS E ACTIVIDADES DE CADA ÁREA  CUALIFICACIÓN 

PORCENTAXE 
 

( Criterios de Avaliación das mesmas ) 
 DAS PROBAS 

   

DA    
/ CRITERIOS DE CORRECCIÓN: PORCENTAXE DAS PROBAS DENTRO DE CADA ÁREA 

(0-10) 
CUALIFICACIÓN  

   

TOTAL   (Pérdida de avaliación continua, Examen de Setembro, Ampliación de Matrícula,  
TRIMESTRAL   

    
    Materia Pendente, P.P.A.A.)   
    

1.Actitude fronte á 1º. Experimentar e valora-lo silencio na práctica en grupo, como base da concentración e escoita 25 %  
práctica   tanto das outras partes, coma da propia dentro do grupo.   
interpretativa     

 

2º. Utilizar o material axeitado, e mante-lo en bo estado. 25 % 
 

/ ( 10 % ) 
   
     
  

3º. Coñecer e controla-la relaxación individual. 25 % 
 

     
       

    4º. Respectar e desfroita-las obras que se interpretan e có coñecemento dos recursos interpretativos 25 %  
    que as fan únicas dentro do estilo e época ao que pertencen.   
      

2. Lectura e 1º. Afinar, medir e manter o pulso correctamente individual e colectivamente. 12,5%  
interpretación     

 

2º. Coñecer e manexar as indicacións contidas no repertorio, sobre dinámica, agóxica, fraseo, 12,5% 
 

/ ( 40 % ) 
   
  articulación...   

      
       

    3º. Valorándose a produción e calidade de son dentro do dominio técnico, ler, individual e 12,5%  
    colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na súa montaxe.   
       

    4º. Valorándose a afinación dentro do dominio técnico, ler, individual e colectivamente, as obras 12,5%  
    propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na súa montaxe.   
       

    5º. Valorándose a produción e calidade de son dentro do dominio técnico, ler, individual e 12,5%  
    colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na súa montaxe.   
       

    6º.  Valorándose  a  realización  das  dinámicas  dentro  do  dominio  técnico,  ler,  individual  e 12,5%  
    colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na súa montaxe.   
       

    7º. Valorándose a fidelidade   ao ritmo e notas, dentro do dominio técnico, ler, individual e 12,5%  
    colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar na súa montaxe.   
       

    7º. Valorándose certa memoria musical que permita interaccionar no grupo, dentro do dominio 12,5%  
    técnico, ler, individual e colectivamente, as obras propias do nivel, coa fluidez que permita progresar   
    na súa montaxe.   
       

    8º. Ler a primeira vista, individual e colectivamente, polo menos unha obra propia do nivel. 12,5%  
     

3.Nivel global 1º. Interpretar o repertorio en clase e en publico coa actitude fronte á práctica da interpretación que 100%  
acadado  na favoreza unha mellora continua e progresiva da súa aprendizaxe.   
práctica  do    
repertorio.      

/ ( 50 % )      
 
 

 
CUALIFICACIÓN TOTAL DAS 3 ÁREAS PONDERADAS SEGÚN AS SÚAS PORCENTAXES: 

 
 

______ +______ +______ = ______ 
 

A avaliación positiva, é dicir, os mínimos esixibles para aprobar a asignatura, conlevará acadar tamén a metade dos 
criterios de avaliación, ou ben, un coñecemento mínimamente esixible dos mesmos. Dito doutra forma, será requisito para a 
realización da media aritmética, superar os mínimos esixibles de cada área –superar mínimamente os criterios de avaliación -. 
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Dito doutra forma, será requisito para a realización da media aritmética, superar os mínimos esixibles de cada 

bloque – superar mínimamente os criterios de avaliación-. 
 

A cualificación está en función dos Criterios de Corrección do epígrafe anterior. A cualificación resulta da 
suma da media ponderada das tres áreas (10 % - 40 % - 50% ). 

 
No caso de ter suspendido algúnha das 2 primeiras áreas e sair aprobada a media aritmética total das 3 áreas, 

a cualificación asignada como media entre as 2 primeiras áreas e que faga media á súa vez coa 3ª área, será un 4. 
 

No caso de que o alumno, só por motivos debidamente xustificados, non puidera realizar algún dos apartados anteriores 
dito apartado quedará excluído da ponderación e a porcentaxe do resto de apartados expandirase proporcionalmente. 

 
A proba consistirá en: 

 
1. - Interpretar o repertorio programado para o trimestre con duración total mínima de 30 minutos, e como 

mínimo, de dous periodos estilísticos diferentes. Este poderá escoitarse na súa totalidade ou parcialmente, segundo o 
criterio do profesorado. A elección do repertorio total do curso, deberá ser de dous estilos diferentes. 

 
2. - Ler a primeira vista a solo un fragmento de 16 compases a proposta do tribunal, cun nivel máximo do curso  

anterior. 
 

PROBA Pérdida de  Avaliación Setembro Ampliación de   Materia Proba de 
 Continua    Matrícula Pendente Acceso  
         

Achegará Sí   Sí Sí Non Sí  
acompañantes 

(Poden ser os 
     

       
compañeiros) 

 
Repertorio: 

 
 
 
 
 
 
 
13.3 ANEXO III: Recursos didácticos 
 

Os instrumentos necesarios para aplicación da metodoloxía son os materiais 
didácticos, recursos humáns e materiais e medios que se especifican neste 
ANEXO III, que incluen unha listaxe orientativa de repertorio que poderá 
traballarse –ou outro de similar interese e dificultade según a programación de 
cada curso académico -, e que pode servir de referencia para as probas de 
Ampliación de Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro ou Probas de Acceso aos distintos cursos. 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS. 

 
Os materiais didácticos son o material curricular (partitura), bibliografía, 

material audiovisual, asé como as tecnoloxías da información e da 
comunicación, con fins didácticos para o Conxunto. O profesorado informará ó 
alumnado dos materiais didácticos necesarios para o proceso de aprendizaxe. 
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Se poderán audicionar gravacións do repertorio traballado en distintos 
formatos, asé como revisar bibliografía sobre aspectos da práctica en conxunto 
e un banco de actividades ou apuntes elaborados polo propio profesorado. 

 
A listaxe de repertorio orientativa de referencia para o curso, probas de 

Ampliación de Matrícula, Materia Pendente, Pérdida de Avaliación Continua, 
Exame de Setembro ou Probas de Acceso aos distintos cursos, é a seguinte: 

 
O listado orientativo de obras que a continuación de adxunta, foi proposto 

polos distintos departamentos das especialidades, en consenso, en canto ó seu 
nivel de dificultade. 

 
Dada a posibilidade de clasificar o repertorio de música de cámara de 

distintas formas, xa que a mesma especialidade pode estar integrada en moi 
diversas formacións camerísticas, convén revisar todo o listado que se propón, 
que como xa dixo, é orientativo e está organizado por cursos. Para o acceso a un 
curso, se poderá interpretar repertorio do curso anterior. 

 
 

1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CORDA. 
 

1.1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CORDA CON PIANO 
 

1.1.1. TRÍOS. 
 

A) Trio Sonatas (2 violíns / piano / baixo continuo) 

5º e 6º do G. P. 
 

A. DVORAK: 
 

5 Bagatelas Op. 47 
 

B)Tríos para Violín, Violoncello e Piano (Tríos con piano) 
 

5º do G. P. 
 

J. HAYDN: 
 

Trio en fa M. Hob. XV/2, XXVI (Ed. Peters) 
 

Minuetto. 
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L. van BEETHOVEN: 
 

Allegretto do trio en mi b 
 

(Piano trios libro 2, Ed. Henle Verlag) 
 

6º do G.P. 
 

L. van BEETHOVEN: 
 

Trio Op.1 nº 3 
 

Andante con variacións e Minuetto 
 

J. HAYDN: 
 

Trio en fa M. Hob. XV/2, XXVI (Ed. Peters) 
 

Allegro 
 

Trio en fa M Hob. XV/17, XXIX (Ed. Peters) 
 

Minuetto 
 

Trio en sol m Hob. XV/1, XIX (Ed. Peters) 
 

Minuetto 
 

Trio en sol M Hob. /15, XXXI (Ed. Peters) 
 

Andante, 6 
 

W. A. MOZART: 
 

Trio en sol M K. 564, Movimiento 1º. 
 

1.1.2. DÚOS. 
 

A) Violín e Piano 
 

5º do G. P. 
 

G. TARTINI: 
 

Sonata en sol m Op. 1 nº 10 "Didome Abbandonata" 
 

F. SCHUBERT: 
 

Sonata Op. 37 D. 384, Movimientos 1 e 2 
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B. BARTOK: 
Sonatina 

 
 

6º do G. P. 
 

A.CORELLI: 
 

Sonatas Op. 5 
 

G. F. HÄNDEL: 
 

Sonata en mi Op. 1, nº 15 
 

J. B. LECLAIR: 
 

Sonata en re M 
 

A. DVORAK: 
 

Sonatina, movimientos 1 e 2. 
 

W. A. MOZART: 
 

Sonata IV en mi m KV 300c (304) 
 

F. SCHUBERT: 
 

Sonata Op. 37 D 384 (completa) 
 

B) Viola e Piano 
 

5º do G. P. 
 

F. BRIDGE: 
4 pezas 

 
R. CLARKE: 

Pasacaglia 
 

X. MONTSALVATGE: 

Plegaria a Santiago 
 

LAMOTE DE 
GRIGNON: Scherzino 

 
6º do G. P. 

 
J. VANHAL: 

Sonata en Mi b M 
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S. GLAZUNOV: 
 

Elegía 
 

C) Violonchelo e Piano 
 

5º do G. P. 
 

B.MARCELLO: 
 

Sonatas nº 1 e nº 2 
 

6º do G. P. 
 

B.MARCELLO: 
 

Sonata nº 5 
 

A. VIVALDI: 
 

Sonata VI 
 

D) Contrabaixo e Piano 
 

5º do G. P. 
 

E. ELGAR: 

Two songs 
 

B.MARCELLO: 

Sonata nº 4 

6º do G. P. 
 

B.MARCELLO: 
 

Sonata nº 1 
 

1.2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CORDA SEN PIANO. 
 

1.2.1. SEXTETOS. 
 

1.2.2. QUINTETOS. 
 

1.2.3. CUARTETOS. 
 

A) Cuartetos de corda. 

5º G.P. 
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H. PURCELL: 

 
Chaconne (de King Arthur) (Easy String Quartets Book 1, Ed. 

Chester) Pavane und Chaconne 
 

L. BOCCHERINI: 
 

Cuarteto en La m op. 26 nº 4 
 

Cuarteto en Do M op. 58 nº1 
 

Cuarteto en Re m op. 10 nº 2 
 

STAMITZ: 
 

Cuarteto Concertante en Sol (Ed. Schott) 
 

Cuarteto nº 3 
 

L. van BEETHOVEN: 
 

Cuarteto en Fa M (Transcripción da sonata para piano en Mi M op. 14
 nº 1) 

 
W. A. MOZART: 

 
7 Minuetos K 65a 

 
Divertimentos para 2 vln, vla. e chelo K 136-138 

 
Adagio e Fuga K 546 

 
Cuartetos K 156 e 157 

 
C. D. von DITTERSDORF: 

 
Cuarteto nº 1 en re mayor e nº 3 sol mayor 

 
X. TURULL: 

 
Quartett en forma coral 

 
6º G.P. 

 
L. BOCCHERINI: 

 
Cuarteto 1 op. 6 en Re M 
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J. HAYDN: 

 
Cuarteto en Re m op. 42 Hob. III: 43 

 
Cuarteto en Re, HobIII/ 34 

 
Cuartetos Op. 1 (do 1 ó 3) 

 
Cuarteto op.9 nº 1 

 
Cuarteto op. 50 nº 1 e nº 2 

 
F. SCHUBERT: 

 
Cuarteto en La m op. 29 nº 1 D 804 

 
W. A. MOZART : 

 
Cuarteto nº 1 en Sol M K80/73f 

 
Cuarteto nº 2 en Re M 155/134a 

 
Cuartetos KV 458, KV 464- 465, Eine Kleine 

Nachtmusik F. SCHUBERT: 
 

Cuarteto nº 2 
 

L. van BEETHOVEN: 
 

Cuarteto op. 18 nº 1 e nº 3 
 

C. D. von DITTERSDORF: 
 

Cuarteto nº 5 en Mi b M 
 

J. B. VANHAL: 
 

Cuarteto en Do Mayor, Op.13 No.3 
 

Cuarteto en La MaIor Op. 33 nº 2 
 

RIES, H: 
 

Dos Cuartetos faciles, Op.20 
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A. GLAZUNOV: 

 
Cuarteto No.1, Op.1 

 
J. L. TURINA: 

 
Tres danzas para cuarteto de cuerda 

 
J. DE JARAIZ: 

 
4 melodías para una paleta 

 
1.2.4. TRÍOS. 

 
A) Tríos de Corda 

5º do G. P. 

H. PURCELL: 
 

Fantasia a tre en Fa maior, Z 733 (Ed. Novello) 
 

J. HAYDN: 
 

Trío en Sol Hob XI/ 53 
 

L. BOCCHERINI: 
 

Trío en Fa op. 38 nº 6 
 

J. HAYDN: 
 

Trio nº 33 en Sol, Hob V/G3 ( Ed. Doblinger) 
 

6º G.P. 
 

L. BOCCHERINI: 
 

Terzetto in Mi b, Op. 54 No. 3 (Ed. IMC 1164/MDS) 
 

F. SCHUBERT: 
 

Trío nº2 enm Sib D 581 
 

L. VAN BEETHOVEN: 
 

Trío en MI b op. 3 
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B) Tríos con contrabaixo 

5º do G.P. 

2 Violíns / Contrabaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. HAYDN: 

Divertimento * 

Violín / Viola (Violoncello) / Contrabaixo 
 

O. GIBBONS: Catro 

fantasías * J.B. 

VANHAL: Divertimento 

en Sol M * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. HAYDN: 

3 trios * 
 

1.1.5. DÚOS. 
 

Dúos de contrabaixo con outro instrumento. 
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5º do G. P. 
 

Violoncello / Contrabaixo 
 

I. J. PLEYEL: 
 

Tema con variacións (Ed. Bote & Bock) 
 

D. GABRIELLI: 
 

Canon a due (ed. Mesa Music Pub.) 
 

6º G.P. 
 

Viola / Contrabaixo. 
 

C. D. von DITTERSDORFF: 
 

Dúo en Mi b M (Ed. Eulemburg) 
 

G. B. BORGHI: 
 

2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE VENTO MADEIRA. 
 

2.1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE VENTO MADEIRA CON PIANO. 
 

2.1.1. TRÍOS. 
 

2.1.2. DÚOS. 
 

Calqueira sonata do periodo barroco ou clásico da programación de 3º o 
4º de G.P. da especialidade. 

 
2.2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE VENTO MADEIRA SEN PIANO. 

 
2.2.1. QUINTETOS. 

 
Frauta / Clarinete / Óboe / Trompa / Fagot 

 
F. DANZI: 

 
Quintetos de vento madeira 

 
A. REICHA: 

 
3 Quintetos de vento madeira 

 
D. MILHAUD: 

 
Divertimentos 
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La cheminée du roi René 

 
J. IBERT 

 
3 Pezas breves 

 
E. GRIEG 

 
4 Danzas Noruegas 

 
2.2.2. CUARTETOS. 

 
A) Cuarteto de frauta / clarinete / óboe / fagot 

 
W. A. MOZART: 

 
Casación 

 
E. BOZZA: 

 
3 pieces pour une musique de Nuit 

 
G. JACOB: 

 
A simple serenade 

 
J. FRANCAISE: 

 
Cuarteto de vento Madeira 

 
B) 2 frautas / clarinete / 

fagot J. IBERT: 
 

2 movimentos 
 

C) Cuarteto de saxofón 

M. BOUCARD: 

Quartett-Sinfonia 
 

J. RIVIER: 
 

Grave et Presto 
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P. I. TCHAIKOVSKY: 

 
Ouverture Miniature 

 
2.2.3. TRÍOS. 

 
Trío de lengüetas 

 
H. TOMASI: 

 
Concert campestre 

 
P. PIERNÉ: 

 
Bucolique varié 

 
M. POOT: 

 
Ballade 

 
B. MARTINU: 

 
4 Madrigales 

 
2.2.4. DÚOS. 

 
Dúo de clarinete e fagot 

 
L. van BEETHOVEN: 

 
Dúos 

 
F. POULENC: 

 
Dúo 

 
3. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE VENTO METAL. 

 
3.1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE VENTO METAL CON PIANO. 

 
3.1.1. DÚOS. 

 
A) Trompeta e piano. 

5º do G. P. 
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A. CORELLI: 

 
Sonata VIII Preludio e Alemande 

 
6º do G. P. 

 
A.CORELLI: 

 
Sonata VIII (completa) 

 
E. BOZZA: 

 
Rhapsodie 

 
Rustiques 

 
A. HONEGGER: 

 
Intrada 

 
B) Trompa e piano. 

5º do G. P. 

A.SAINT-SÄENS: 

Romanza Op. 36 

6º do G. P. 
 
 
 
 
 
 

C) Trombón e piano. 

5º do G.P. 
 

G. F. TELEMANN: 
 

Sonata en fa menor 
 

SEROCKI: 
 

Sonatina, 2º movimiento, andante Molto 
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6º do G.P. 

 
G. F. TELEMANN: 

 
Sonata en fa menor 

 
D) Tuba e piano. 

5º do G.P. 
 

G. F. TELEMANN: 
 

Sonata en mi bemol, 1º e 2º movimiento 
 

6º do G.P. 
 

G. F. TELEMANN: 
 

Sonata en mi bemol, 1º e 2º movimiento 
 

3.3.2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE VENTO METAL SEN PIANO. 
 

3.3.2.1. QUINTETOS. 
 

Quinteto clásico de 2 trompetas, trompa, trombón, tuba 
 

V. EWALD: 
 

Brass Quintet No.1, Op.5 
 

Brass Quintet No.2, Op.6 
 

3.3.2.2. CUARTETOS. 
 

Cuarteto de trompeta, trompa, trombón, tuba 
 

W. RAMSÖE: 
 

Brass Quartet No.2, Op.29 
 

Brass Quartet No.4, Op.37 
 

3.3.2.3. TRÍOS. 
 

3.3.2.3.1. TRÍOS HOMOXÉNEOS. 
 

B. BRITTEN: (3 TROMPETAS) 
 

Fanfarre for St. Edmundsbury 
 

H. W. RAMSÖE: (3 TROMPETAS) 
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3 Fanfaren 
 

H. TOMASI: (3 TROMPETAS) 
Suite 

 
3.3.2.3.2. TRÍOS HETEROXÉNEOS. 

 
A. FRACKENPOHL: (TROMPETA, TROMPA E TROMBÓN) 

 
Sedalia 

 
F. POULENC: (TROMPETA, TROMPA E TROMBÓN) 

 
Sonata 

 
A. PLOG (TROMPETA OU FLISCORNO, TROMPA E TROMBÓN) 

 
Trío for Brass 

 
3.3.2.4. DÚOS. 

 
W. RAMSÖE: 

 
Brass Quartet No.2, Op.29 

 
Brass Quartet No.4, Op.37 

 
4. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CANTO. 

 
4. 1. TRÍOS. 

 
4.2. DÚOS. 

 
3º do G. P. 

 
F. SCHUBERT: 

 
An´die Musik 

 
4º do G. P. 

 
R. SCHUMANN: 

 
Im wunderschönen Monat Mai. 

 
5º e 6º do G.P. 
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L. VAN BEETHOVEN: 

 
Adelaide 

 
5. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CORDA PULSADA. 

 
5.1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CORDA PULSADA CON 

PIANO. 
 

5.1.1. DÚOS. 
 

Guitarra e piano. 
 

5º do G.P. 
 

J. ALEMANY BROTÓNS: 
 

Elegía 
 

6º do G. P. 
 

C. M. von WEBER: 
 

Divertimento Op. 38 
 

5.2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CORDA PULSADA SEN 
PIANO. 

 
5.2.1. TRÍOS. 

 
Trío de guitarras. 

 
5º do G.P. 

 
M. LINNEMANN: 

 
A Circle of Seasons 

 
6º do G.P. 

 
M. DIEGO PUJOL: 

 
Fin de Siglo 

 
5.2.2. DÚOS. 
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A) Dúo de guitarras. 

5º do G.P. 

F. CARULLI: 
 

Tre Serenate per due chitarre op. 96 
 

L. BROWER: 
 

Musica Incidental Campesina 
 

6º do G.P. 
 

L. BROWER: 
 
 
 
 
 
 

Souvenir de Russie op. 63 
 

B) Guitarra e voz. 

5º do G.P. 
 

H. VILLA-LOBOS: 
 

Aria das Bachianas Brasileiras nº 5 
 

J. MARÍN: 
 

51 Tonos 
 

6º do G.P. 
 

F. GARCÍA LORCA: 
 
 
 
 
 
 

The first book of ayres 
 

C) Guitarra e frauta. 

5º do G.P. 
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E. GRANADOS: 

 
Danzas Españolas 

 
M. GIULIANI: 

 
18 Divertimenti notturni op. 86 

 
6º do G.P. 

 
A. PIAZZOLLA: 

 
Histoire du Tango 

 
M. CASTELNUOVO-TEDESCO: 

Sonatina 
 

D) Guitarra e violín. 
 

5º do G.P. 
 
 

 
3 retratos 

 
J. IBERT: 

 
Entr’Acte 

 
6ª do G.P. 

 
J. NIN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE TECLA. 
 

6. 1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE PIANO. 
 

6. 1.1. DÚOS. 
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5º do G. P. 

 
W. A. MOZART: 

 
Fugue in Sol m, KV 401 (Mozart Complete Piano Duet Works, Ed.
 Peters 

 
EP 12) 

 
F. SCHUBERT: 

 
Four Länder, D. 814 (Ed. Peters EP 4480) 

 
M. RAVEL: 

 
Pavane de la Belle au bois dormant and Petit poucet: Nos. 1 and 2 

(from Ma Mêre l’Oye (Durand/UMP) 
 

6º do G. P. 
 

L. van BEETHOVEN: 
 

Six Variations on the song ‘Ich denke dein’, WoO 74. 
 

(Beethoven Original Compositions for Piano Duet, Ed. Peters EP 285) 
 

M. RAVEL: 
 

Les entretiens de la belle et de la bête: No. 4 from Ma Mère l’Oye 
(Durand/UMP) 

 
G. FAURÉ: 

 
Le jardin de Dolly and Kitty-valse: Nos 3 and 4 from Dolly, Op. 56 (UMP) 

 
6.2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE CLAVE. 

 
6.2.1. DÚOS. 

 
Dúo de violín e clave 

 
J. S. BACH: 

 
Sonatas BWV 1014 a 1019 
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C. P. E. BACH: 

 
Sonata en sol menor 

 
Dúo de frauta e clave 

 
J. S. BACH: 

 
Sonata BWV 1030 

 
C. P. E. BACH: 

 
Sonatas, Wq 83 a 86 

 
6.2.2. TRÍOS. 

 
Trío de frauta, violín e clave 

 
J. S. BACH: 

 
A ofrenda musical BWV1079 

 
C. P. E. BACH: 

 
Trío sonata, C-Dur Wq 147 

 
6.3. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE ACORDEÓN. 

 
6.3.1. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE ACORDEÓN CON PIANO. 

 
6.3.1.1. DÚOS. 

 
6.3.2. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE ACORDEÓN SEN PIANO. 

 
6.3.1. TRÍOS. 

 
Trío para guitarra, voz e acordeón. 

 
C.A. SANDERS: 

 
Adios muchachos 

 
E. GUTIERREZ: 

 
Alma llanera 
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6.3.2. DÚOS. 
 

Dúo para 2 acordeóns. 
 

R. GALIANO: 
 

Laurita 
 

G. HERMOSA: 
 

Anatango 
 

F. GURBINDO: 
 

Saludo a Larri 
 

7. REPERTORIO DE MÚSICA DE CÁMARA DE PERCUSIÓN. 
 

7.1. DÚOS. 
 

Dúo para percusión e piano. 
 

I. DESPORTES: 
 

Les Foire aux Croutes 
 

Dúo para dous percusionistas 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMÁNS E MATERIAIS. 
 

Os recursos humáns están representados polas persoas que interveñen no 
 

proceso educativo, a saber, o alumnado, o profesorado, os órganos de goberno do 

centro e os pais e/ou titores, fundamentalmente; os recursos mínimos se recollen no 

Real Decreto 303/2010 sobre os requisitos mínimos que han de cumprir os centros 

que imparten ensinanzas artísticas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006 da 

Educación. Contextualizados neste centro os recursos materiais son os seguintes: 
 

1. Aula con espazo abondo para albergar un grupo estable de Música de 
Cámara. 
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2. En cada aula, un ou dous pianos cos seus asentos regulables. 
 

3. En cada aula, reprodutor de CD, metrónomo, atrís, sillas e lousa pautada. 
 

4. No departamento, reprodutor de DVD, televisor e gravadora dixital. 
 

5. No centro, videocámara dixital. 
 

6. Sala de audicións, cabinas de estudio e biblioteca. 
 

7. Auditorio, con equipo de gravación. 
 

8. Na biblioteca, ordenadores con conexión a Internet, como tecnoloxías 
da información e da comunicación, que permiten o acceso a materiais 
didácticos, información en materia de educación, asé como a comunicación 
entre o/as integrantes da comunidade educativa. 

 
MEDIOS. 

 
Son o propio sistema educativo, a L.O.E. na súa concreción autonómica, os 

 
documentos de organización do centro, incluída esta programación de Coro e a 
linguaxe técnica empregada. 
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