
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE 
CARBALLO 

PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE TROMPETA 

Curso 2017 / 2018

PROFESOR : JAVIER BARDANCA 



TROMPA  1º CURSO GRAO ELEMENTAL 

                            

OBXETIVOS  XERAIS: 

O ensino de instrumentos de vento metal no grado elemental terá como obxectivo 

contribuír a desenvolver no alumnado as seguintes capacidades:  

a) Adoptar unha posición corporal que permita respirar con naturalidade e que favoreza 

a correcta colocación do instrumento e a coordinación entre ambas mans.  

b) Controlar o aire mediante a respiración diafragmática e os músculos que forman a 

embocadura, de xeito que posibilite unha correcta emisión, afinación, articulación e 

flexibilidade do son.  

c) Interpretar música en grupo habituándose a escoitar outras voces ou instrumentos 

adaptándose equilibradamente  o conxunto.  

d) Valorar o silencio como elemento indispensable para o desenrolo da concentración, a 

audición interna e o pensamento musical. 

e) Interpretar un repertorio básico integrado por obras representativas de diferentes 

estilos, dunha dificultade acorde con este nivel.  



TROMPA  1º - GRAO ELEMENTAL 
Obxectivos:  
Neste primeiro curso pretendese conseguir que o alumno se familiarice  co seu 

instrumento e aprenda a conservalo en bo estado.  

Tamén pídese que o neno ou nena sexa capaz de tocar unha escala de Do maior co seu 

arpexo e chegue a interpretar algunhas pezas breves e sinxelas.  

Contidos: 
Coñecemento elemental do instrumento: partes do instrumento, mantemento.  

Coñecemento elemental do aparello respiratorio

Colocación correcta do instrumento.  

Estudo dás posicións  da escala de Do maior e co seu arpexo. 

Estudo da boquilla. 

Exercicios co lápiz é barrita para fortalecer a musculatura facial. 

Recursos didácticos: 
- Aprende tocando a trompa……….P. Wastall…………………...  Unidades 1 a 8  

- Escoitar, ler & tocar  a trompa  (vol. 1)………Ed. De Haske. 

-Estudios Primarios vol.1 de V. Zarzo para trompa

 

A avaliación será continua, non haberá exame a final de curso. Por outro lado, si haberá 

un sistema alternativo de avaliación que está pensado para o alumnado que perda o 

dereito á avaliación continua. Considérase que un alumno/a perde o dereito á avaliación 

continua nos seguintes casos:  

9  faltas de asistencia sen xustificar ao longo do curso. Máximo 3 por trimestre. Para 

a especialidade de Trompa, o sistema alternativo consistirá na realización de probas 

instrumentales que permitan controlar a evolución do alumno/a conforme aos obxect-

ivos e contidos da programación.   

Contémplanse dous tipos de probas:  

TRIMESTRAL: será aplicado cando un alumno/a perda o dereito á avaliación 

continua do trimestre.  

FIN DE CURSO: será aplicado cando un alumno/a perda o dereito á avaliación 

continua do curso.  

Nesta proba o alumnado deberá presentar toda a materia que corresponda ao curso en 

cuestión, sendo a comisión a encargada de designar os contidos así como das pezas a 

interpretar no exame. 

En devandita proba, o tempo de interpretación non será inferior a 15 minutos nin 

superior a 30 minutos de música para os alumnos/as de grao elemental. En calquera 

caso, sempre corresponde ao profesor titor decidir se é necesario ou non aplicar este 



sistema de avaliación alternativo conforme aos contidos e obxectivos da programación, 

e poder aplicar os criterios de avaliación.  

Os criterios a seguir serán:  
- Interpretar en público obras representativas do seu nivel para comprobar a capacidade 

de autocontrol e dominio das obras estudadas,ademais de lograr un equilibrio persoal 

que lle permita enfrontarse con naturalidade ante o público. 

-Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo 

individual.(dedicación,esforzó e interese)  

-Memorizar textos musicais empregando a medida, articulación e fraseos adecuados o 

nivel.  

-Valorarase a capacidade do alumno para superar o traballo e que supere os obxectivos 

fixados na programación.  

Para superar o trimestre o alumno deberá superar a terceira parte como mínimo dos 

obxectivos xerais do curso.  

Procedementos de avaliación: 
A avaliación será continua e sumativa.  

Os alumnos/as que perdan o dereito á avaliación continua serán citados a final de curso 

para a realización dunha proba na que deberán demostrar que superan os obxectivos 

marcados para este curso.  

Medidas de recuperación:  
Os obxectivos non superados no trimestre anterior serán reforzados cun plan 

individualizado proposto polo profesor.  

Probas extraordinarias de setembro:  
Esta proba consistirá na interpretación dunha obra ou estudo dos seguintes apartados.  

- Escala de Do maior.  

-Un dos exercicios das unidades 4 ou 8 do libro “Aprende Tocando a Trompa de

Peter Wastall.  

Unha peza a elixir entre as seguintes (todas elas do libro anteriormente citado):  

- Minueto da unidade 5.  

- Aria da unidade 5.  

- A terra dos nosos pais da unidade 7.  

- Unha das pezas de concerto para as unidades 1 a 8.  

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula:  
Ter superados os obxectivos de todas as materias do curso no que se atopa.  


