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1. Introdución
Nos preliminares do currículo de grao elemental e medio pode lerse:

“A necesidade de asegurar unha formación musical co nivel de expresión artística propio duns estudos especializados, que 

teñen como meta o exercicio profesional e que por iso están destinados a aqueles alumnos que posúan aptitudes específicas e vontade 

para adicarse a eles, demanda un currículo que non se limita ao dominio puramente práctico das diferentes técnicas instrumentais e 

coñecementos académicos vinculados a ensinanza máis tradicional, senón que inclúa outros aspectos inherentes ao feito musical como 

fenómeno tanto histórico-cultural como estético ou psicolóxico e que posibiliten un desenvolvemento máis acorde co carácter humanista 

que esixe a formación integral do músico. En consecuencia, a finalidade e a coherencia educativa de ámbolos graos fundamentase no 

estudo dunha especialidade instrumental como eixe vertebrador do currículo cunha dobre finalidade de servir de formación básica para 

acceder a estudos de especialización no grao superior dentro da opción instrumental elixida ou para outros itinerarios profesionais”.

Por tanto, e tendo en conta o final do parágrafo, considérase a especialidade instrumental como eixe vertebrador do currículo 

en dúas vertentes diferenciadas:

1.Acceder a estudos de especialización no grao superior, dentro da opción instrumental elixida.
2.Servir de fundamento para a apertura cara outros itinerarios profesionais.

Continuando a análise destes parágrafos iniciais, determínase que o currículo persegue un equilibrio entre:

1.O coñecemento teórico.
2.O desenvolvemento das destrezas instrumentais.
3.A aprehensión dos principios estéticos que determinan o fenómeno artístico-musical.

De todo isto dedúcese a importancia do instrumento; independentemente da súa mención específica no segundo punto, pode 

considerarse que posibilita tanto o coñecemento teórico como o desenvolvemento estético (a través da interpretación), especialmente no

grao elemental.
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Ademais, a aprendizaxe do instrumento como práctica de conxunto (clase colectiva, orquestra, música de cámara...) posibilita:

· O desenvolvemento das capacidades de socialización do alumno.
· O espertar do interese cara un repertorio máis amplo que o que lle ofrece o estudo do seu propio instrumento.
· A necesaria formación para unha preparación ulterior en agrupacións orquestrais e de cámara.

Finalmente, a especialidade instrumental “ posibilita conxugar, desde o inicio do proceso de ensino-aprendizaxe, a 

comprensión e a expresión, o coñecemento e a realización. Este proceso complexo de educación artística debe de ter presente que os 

contidos esenciais na formación dun músico que se expresa a través dun instrumento están presentes, case na súa totalidade, desde o 

inicio dos estudos, e que o seu desenvolvemento realìzase non tanto pola adquisición de novos elementos, como polo afondamento 

permanente deles. Nesta traxectoria educativa, o grao de dificultade virá determinado pola natureza das obras que se seleccionen.”

2. Metodoloxía
Principios Metodolóxicos

a)Ten que darse unha aprendizaxe significativa, na cal o alumno vai integrando novas experiencias, coñecementos e 

habilidades a súa bagaxe previa. A secuencia de contidos e as actividades propostas plantéxanse cun plan moi concreto que debe ser 

seguido sen alterar a orde, polo menos nos seus aspectos básicos. Soamente desta maneira construiremos unha técnica sólida sobre a 

que construír novas aprendizaxes.

b) O proceso de aprendizaxe-ensinanza das unidades ten que estar fundamentado pola necesidade de garantir a 

funcionalidade das aprendizaxes, entendendo que non soamente os contidos técnicos ou expresivos, de tipo teórico ou práctico, 

aplicaranse na unidade didáctica concreta, senón que serán necesarios e útiles para levar a cabo outras aprendizaxes posteriores, así 

como para afrontar con éxito novas actividades prácticas nas cales se poñerá de manifesto a comprensión e o dominio do aprendido.

c) O alumno é o axente suxeito da aprendizaxe, e non un simple receptor de información. Se os coñecementos e as 

habilidades manexadas non chegan a ser integrados nos seus patróns de comportamento interpretativo, o traballo realizado non serve 

de nada.
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d) No proceso de desenvolvemento da U.D., o mestre é un mediador-dinamizador e un organizador do proceso de ensinanza 

dos seus alumnos, de acordo coa progresión de cada un deles, e fundamentalmente coa colaboración e coordinación do resto de 

profesores para acadar a meta marcada.

e) As accións motrices que se describen nas U.D. implican un alto grao de autoconciencia e control perceptivo do propio corpo 

e dos movementos corporais que implican determinadas accións técnicas.

A metodoloxía que se propón adáptase a grupos e situacións diferentes, procura unha adecuada motivación para animar ao 

estudantado e tenta rendibilizar todo o posible os recursos dos que se dispón. Con esta metodoloxía:

Pártese do que o alumno xa sabe: Partir dos coñecementos musicais que o alumno ten (vistos en cursos anteriores, ou 

escolas de música) permite construír os novos contidos cunha base sólida, contribuíndo así a unha aprendizaxe significativa e a que os 

alumnos modifiquen as súas estructuras cognitivas. Por iso é moi importante realizar algún tipo de proba para averiguar os 

coñecementos e as destrezas que os alumnos dominan. Tamén o faremos ao iniciar cada U.D. en relación aos conceptos e destrezas 

previas que son necesarias para entendelo axeitadamente. 

Aprovéitanse os erros en sentido positivo. Algúns erros, son indicadores de que non existe unha aprendizaxe significativa. 

O papel do profesor non é evitar o erro propoñendo só tarefas que os alumnos poidan resolver mecanicamente, ademais no caso da 

música isto sería absurdo. Por iso, no desenvolvemento das unidades didácticas, proporanse tamén actividades cuxa resolución 

necesite unha aprendizaxe comprensiva. Desta maneira, aprovéitanse os erros para averiguar onde está mal establecida unha relación, 

onde está a causa pola que o erro se produce, e así poder subsanalo. 

Propóñense actividades variadas. A metodoloxía contempla a realización de actividades variadas e uso de técnicas 

diferentes de traballo, de acordo coas tarefas a realizar: explicacións e intervencións do profesorado, traballos en pequeno grupo, 

exposicións por parte do alumnado, pequenas investigacións, interpretación vocal, audicións, etc. 

Aprovéitanse a interacción entre os alumnos. Ademais do traballo individual, (necesario para desenvolver certos tipo de 

destrezas e coñecementos), a interacción na aula de instrumento é un elemento importantísimo, proporcionando ocasións para que os 

alumnos falen entre si e compartan os coñecementos en pé de igualdade. Moitas das actividades son magníficas para conseguir este 

tipo de diálogo, tamén mediante a realización de pequenas investigacións, traballos de grupo e titorías entre iguais, xa que ás veces o 

vocabulario dun compañeiro, ou simplemente o exemplo del, que está máis próximo ao alumno, facilita a comprensión. As actividades en
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grupo e os debates ademais favorecen o desenvolvemento de actitudes positivas cara o instrumento como asignatura e como linguaxe 

social, xa que permiten coñecer e valorar puntos de vista e gustos distintos. 

Relaciónase a música con aspectos da vida. Existen múltiples relacións entre a música e diversos aspectos da realidade 

social e mesmo natural. Por outra parte tamén teñen certa relación con outras áreas de coñecementos, como pode ser a matemática ou 

a física, así como a lingua (ben sexa estranxeira ou non). Aproveitar estas relacións no plantexamento de actividades para os alumnos 

posibilita que estes se dean conta da funcionalidade desta área de coñecemento. 

Aprovéitanse os recursos. Utilízase unha gran variedade de recursos que motivan ao alumnado na súa aprendizaxe, como 

se indica no apartado seguinte.

En base aos principios expostos, en cada unidade didáctica levaranse a cabo exposicións e exemplificacións por parte do profesor; 

desenvolveranse actividades prácticas de audición e análise; faranse actividades de interpretación de pezas próximas ao alumno; tamén

se farán actividades individuais e en pequenos grupos, pequenas investigacións e debates...

3. Atención á diversidade
No caso de contar con alumnos con necesidades especiais, unha vez identificadas éstas, procederase á consulta dun 

especialista na materia que asesore ao departamento para a atención particular do caso. Asimesmo, adaptarase a programación ás 

posibilidades deste tipo de alumnos, do mesmo xeito que có resto do alumnado, aplicándose os recursos metodolóxicos e materiais que 

sexan precisos en cada caso.

4. Temas transversais

4.1 Educación en valores

Tal como recolle o NOF do centro en relación coas normas de Convivencia, resulta imprescindible a formación do alumnado en 
tales normas básicas de convivencia para o axeitado funcionamento do centro e un mellor aproveitamento dos recursos e as 
ensinanzas. Ditas normas pasan polo respecto aos dereitos e deberes de todos os segmentos da comunidade educativa e faise 
necesario formar ao alumnado no que respecta aos seus propios, que se poden resumir en estes: 

 - Dereitos dos alumnos: á igualdade de oportunidades; a que o centro garde absoluta reserva de toda aquela informacion de 
que dispona acerca das suas circunstancias persoais; á sua liberdade de conciencia, ás suas conviccions relixiosas ou ideoloxicas, así 
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como á sua intimidade respecto ás mesmas; a recibir a formacion academica que se establece nas programacions oficiais aprobadas en
cada ano academico, de acordo co grado, curso, e materias nos que estea matriculado, e nas mellores condicions de calidade; a ser 
avaliado de xeito obxectivo e a reclamar as cualificacions cando estime que poidan non ser obxectivas, de acordo cos procedementos 
establecidos; a recibir orientacion academica e profesional axeitada para acadar o máximo desenvolvemento persoal, social e 
profesional, segundo ás suas capacidades, aspiracions ou intereses; a que a sua actividade academica se desenvolva nas debidas 
condicions de seguridade e hixiene; a que se lle respecte a sua integridade física e moral e a sua dignidade persoal, non podendo ser 
obxecto, en ningun caso, de tratos vexatorios ou degradantes, discriminacion por razon de nacemento, raza, relixion ou condicion 
sexual.

 -Obrigas dos alumnos: Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans 
de estudo; respectar e cumprir cos horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do Centro; seguir as orientacions do 
profesorado respecto á sua aprendizaxe e amosar ao profesorado o debido respecto e consideracion; manter unha actitude correcta 
na clase, non permitiendose o uso de mobiles, outros dispositivos electronicos ou cualquera obxeto que poida perturbar o 
desenvolvemento da clase e da atencion debida; respectar o exercicio de dereito ao estudo dos companeiros/as; conecer e respectar
o carácter e funcion das ensinanzas que se imparten nun Conservatorio Profesional de Musica e darlle a prioridade que merecen, 
ademais da otorgada pola Lei ás ensinanzas de Rexime Xeral; cumprir cos obxectivos e tarefas encomendados, naqueles casos nos 
que se produzan faltas de asistencia por circunstancias que tenan sido xustificadas diante do docente responsable; respectar e 
cumprir as decision dos organos unipersoais e colexiados do centro adoptadas no exercicio das suas competencias e de acordo coa 
normativa.

4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC
´s)

Tendo en conta que a maioría da poboación ten nos nosos días relativo fácil acceso ás tecnoloxías da comunicación e da 
información, resulta evidente que as TIC´s, por constituíren unha fonte inesgotable de información e contidos, deben ser aproveitados 
tamén no proceso de ensinanza e aprendizaxe polo profesorado e o alumnado e deben estar presentes non soamente na formación 
académica do alumnado senon no mesmo funcionamento cotiá da vida do centro. 

O centro ten a disposición un aula de informática, canón proxector, conexión a internet nas aulas, mesa de mezclas, 
instrumentos dixitais e dous cámaras de vídeo co fin de gravar a actividade académica. Pode ser de gran utilidade o visionado das 
audicións, as clases ou das actividades do centro coa finalidade de análise crítico da propia execución e da mellora continua da 
interpretación e da posta en escea. Asemade, a páxina web do Centro está en constante evolución, informando das actividades na cos 
alumnos participan activamente coma parte integrante das ensinanzas artísticas.O Centro tamén implantou a aplicación “Tokapp 
School”, que facilita a comunicación directa entre profesores, titores e familias

5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas
Estas actividades cumpren varias funcións:

– Completar a formación dos alumnos.

– Servir de actividades de formación e avaliación.

-       Dinamizar e implicar ao alumnado na vida cultural do centro e o seu entorno.

-       Como factor de motivación polo carácter funcional ás aprendizaxes realizadas na aula.

Páxina 7 de 57
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.

Poderán ser organizadas polo departamento, de xeito interdisciplinar con outros departamentos, en colaboración coa ANPA e 
con outras institucións externas ao Centro. Deben ser programadas ao comezo do curso e consistirán en:

- Audicións, exposicións, proxeccións, concursos ou conferencias

- Organización de agrupacións de alumnos.

-  Intercambio con outros centros ou viaxes de estudos.

- Cursos de formación.

- Asistencia a concertos fora do centro

6. Secuenciación do curso

6.1 Curso: 1º de grao elemental

6.1.1 Obxectivos

a) Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquirir as súas técnicas de estudio, que permitan a autonomía no 
traballo e na valoración do mesmo.

b) Adoptar unha correcta posición ante o instrumento.

c) Coloca-las mans correctamente no arco e o diapasón, así como realizar correctamente os movementos.

d)  Interpretar un repertorio axeitado ó curso empregando a medida e a afinación.

e) Desenrolar progresivamente a memoria.

 2º de grao elemental

(Obxectivos)

a) Mellorar na calidade do estudio.

b) Realizar correctamente os movementos das mans izquierda e dereita.

c) Interpretar parte do repertorio de memoria.

d)  Perfecciona-la posición corporal.

e) Mellora-la calidade do son e a afinación.
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Curso: 3º de grao elemental

(Obxectivos)

a) Desenvolver o hábito da autocrítica.

b) Memorizar textos musicais empregando a medida e a afinación.

c)  Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo.

d) Interpretar en público parte do repertorio.

e) Aplicar o oído interno na afinación.

f) Adoptar a correcta posición no instrumento.

g) Conseguir a correcta realización dos cambios de posición.

Curso: 4º de grao elemental

(Obxectivos)

a) Desenvolver o hábito do autocontrol e autocrítica

b) Coñece los harmónicos naturais.

c)  Aplica-lo vibrato nas obras e estudios.

d) Domina-los golpes de arco aprendidos.

e) Amosa-lo aprendizaxe progresivo.

f) Memoriza-los textos musicais.

g) Adquirir un grado de técnica suficiente para interpretar con corrección musical e estilística as obras correspondentes a este 

curso.

h) Interpretar en público parte do repertorio aprendido.

Curso: 1º de grao profesional

(Obxectivos)

a) Amosar unha correcta posición ante o instrumento, así como o correcto funcionamento de ambas mans.

b) Avanzar hacia unha correcta afinación e un son de mellor calidade.

c) Desenrolar no coñecemento dos golpes de arco.
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d) Interpreta-lo fraseo e os matices do texto musical.

e) Exterioriza-la capacidade expresiva.

f) Interpreta-lo repertorio como solista.

Curso: 2º de grao profesional

(Obxectivos)

a) Aplica-lo vibrato ó repertorio do curso.

b) Mobiliza-lo polgar no diapasón cunha correcta posición e afinación.

c) Controla-la respiración ó longo da interpretación.

d) Coñecer e realizar correctamente o Spiccato.

e) Realiza-la interpretación de escalas ata 3 oitavas de extensión, con dixitacións diferentes; coñecemento dos distintos tipos 

da arpexos.

f) Memoriza-lo repertorio do curso.

g) Perfecciona-los cambios de posición.

Curso: 3º de grao profesional

(Obxectivos)

a) Empregar correctamente o arco na súa distribución en as variacións dinámicas.

b) Desenvolver a capacidade expresiva.

c)  Interpretar escalas, ata 4 oitavas.

d) Realizar escalas de dobres cordas.

e) Mostra un aprendizaxe progresivo do repertorio así como a súa interpretación en público.

f) Perfecciona-los cambios de posición nos rexistros agudos.
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Curso: 4º de grao profesional

(Obxectivos)

a) Interpretar as escalas maiores, en todas as tonalidades, ata 4 oitavas de extensión.

b) Amosar un legato aplicado á escala, ata 16 notas ligadas.

c) Perfecciona-los cambios de posición ó longo do diapasón.

d) Controla a sonoridade na interpretación.

e) Emprega-lo vibrato e a memoria ó longo do aprendizaxe técnico e musical.

f) Interpretar escalas en dobres cordas.

Curso: 5º de grao profesional

(Obxectivos)

a) Coñece-las escalas e saber interpreta-las cunha correcta afinación, ata 4 oitavas de extensión, cos seus correspondentes 

arpexos.

b) Aplicar nas escalas o legato ata 20 notas por arco.

c)  Domina-las posicións agudas nos estudios e obras do nivel.

d) Aumenta-la calidade na sonoridade do instrumento tanto na parte técnica como na interpretativa.

e)  Iniciación as oitavas.

f) Ser capaz de interpretar o repertorio amosando unha completa relaxación e control muscular.

Curso: 6º de grao profesional

(Obxectivos)

a) Coñece-las escalas ata 4 oitavas cos seus correspondentes arpexos e dobres cordas.

b) Interpreta-las escalas en dobres cordas.

c) Interpretar correctamente, e afinado, os estudios e obras nos distintos rexistros.

d) Conseguir unha adecuada sonoridade no instrumento, así como o emprego de técnicas para chegar a consegui-la.

e) Amosar un control muscular ó longo da interpretación.
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f) Memorizar parte das obras do repertorio do curso para ser interpretadas en público.

6.1.2 Contidos

Curso: 1º de grao elemental

a) Disposición corporal: respiración e relaxación do instrumento no corpo. Control dos músculos da espalda, brazos, pernas... 

Distribución do peso do corpo no instrumento.

b) O instrumento: a producción do son. As distintas partes do instrumento. Características sonoras. Desenrolo da sensibilidade

auditiva: o autocontrol.

c) A técnica da man dereita. Colocación da man dereita no arco. Posición do brazo dereito: movementos básicos.

d) Coñecemento da 1ª posición. Dixitacións.

e) Os golpes de arco: o detaché e o legato.

f) Execución de escalas de 1 oitava de extensión en notas soltas e ligadas de 2 en 2 notas das seguintes escalas cos seus 

respectivos arpexos:

Do M, Sol M, Re M, Fa M.

Curso: 2º de grao elemental

(Contidos)

a) Continuación do traballo das posicións. A media posición e iniciación a 2ª, 3ª e 4ª posición.

b) As extensións posteriores e anteriores.

c) Realización correcta do Detaché e o Legato. Iniciación ó Staccato.

d) Memorización das cancións dos libros empregados.

e) Interpretación de escalas de 2 oitavas de extensión e ata 2 alteracións propias cos seus respectivos arpexos, soltas e 

ligadas de 2, 4 e 8 notas.

f) Estudio dos acordes.
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Curso: 3º de grao elemental

(Contidos)

a) Continuación no coñecemento das posicións. Dominio das posicións dende a 1º a 4ª.

b) Iniciación ao vibrato.

c) Realización dos seguintes golpes de arco: Detaché, Staccato, Legato, Martellato, nas diferentes partes do arco e con 

distintas combinacións.

d) Dominio das escalas maiores ata 2 oitavas de extensión (mínimo), empregando as diferentes posicións coñecidas e 

empregando diferentes combinacións de arco.

e) Interpretación de memoria de parte do repertorio.

Curso: 4º de grao elemental

(Contidos)

a) O vibrato nas obras representativas do nivel.

b) Dominio dos cambios de posición da 1ª a 4ª.

c) Emprego do tresillo, mordente apoiatura e harmónicos.

d) As dobres cordas.

e) Memorización de obras e estudios.

f) Os golpes de arco: Detaché, Legato, Staccato, Martellato, con diferentes combinacións.

g) Escalas e arpexos maiores e menores dende a 1ª a 6ª posición en dúas oitavas de extensión. Iniciación á escala en 3 

oitavas.

h) A Sétima posición.
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Curso: 1º de grao profesional

(Contidos)

a) O vibrato; funcionamento dos músculos q interveñen no movemento.

b) O capotasto a posición de polgar.

c) O spiccato.

d) A escala de 3 oitavas e arpexos.

e) As dobres cordas.

f) Os cambios de posición ata a 7ª posición.

g) O centro ofertará opcionalmente e sempre que sexa posible a posibilidade de participar no Ensemble de Violonchellos 
para todos os alumnos de Grao Profesional da especialidade que o desexen. Esta agrupación terá como obxectivo completar a
formación dos alumnos ao arredor da práctica da música en conxunto e todos os factores que interveñen nela, así coma a 
aprendizaxe do repertorio específico para esta formación. O profesor poderá valorar positivamente tanto a participación como 
o traballo individual e máis en grupo na devandita formación.

Curso: 2º de grao profesional

(Contidos)

a) As dobres cordas.

b) Mobilidade do polgar da man esquerda.

c) Os cambios de posición nos rexistros agudos.

d) A distribución do arco. Combinacións de golpes de arco.

e) Memorización do repertorio.

f) O centro ofertará opcionalmente e sempre que sexa posible a posibilidade de participar no Ensemble de Violonchellos 
para todos os alumnos de Grao Profesional da especialidade que o desexen. Esta agrupación terá como obxectivo completar a
formación dos alumnos ao arredor da práctica da música en conxunto e todos os factores que interveñen nela, así coma a 
aprendizaxe do repertorio específico para esta formación. O profesor poderá valorar positivamente tanto a participación como 
o traballo individual e máis en grupo na devandita formación.
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Curso: 3º de grao profesional

(Contidos)

a) Dominio do polgar.

b) A relaxación no vibrato.

c) A escala de 4 oitavas.

d) A velocidade do arco.

e) Autocontrol do son nas frases.

f) Interpretación de memoria do repertorio.

g) O centro ofertará opcionalmente e sempre que sexa posible a posibilidade de participar no Ensemble de Violonchellos 
para todos os alumnos de Grao Profesional da especialidade que o desexen. Esta agrupación terá como obxectivo completar a
formación dos alumnos ao arredor da práctica da música en conxunto e todos os factores que interveñen nela, así coma a 
aprendizaxe do repertorio específico para esta formación. O profesor poderá valorar positivamente tanto a participación como 
o traballo individual e máis en grupo na devandita formación.

Curso: 4º de grao profesional

(Contidos)

a) A afinación na posición de polgar.

b) O control muscular.

c) Escalas en terceiras y sextas.

d) Ampliación na velocidade do arco.

e)Memorización das obras do repertorio.

f) Demostración dunha mellora técnica e musical, así como dun interés polo que se refire á cultura xeral do instrumento e o 

seu entorno.

g) Interpretación da partitura seguindo a dinámica establecida e unha continuidade sonora correspondente.

h) O centro ofertará opcionalmente e sempre que sexa posible a posibilidade de participar no Ensemble de Violonchellos 
para todos os alumnos de Grao Profesional da especialidade que o desexen. Esta agrupación terá como obxectivo completar a
formación dos alumnos ao arredor da práctica da música en conxunto e todos os factores que interveñen nela, así coma a 
aprendizaxe do repertorio específico para esta formación. O profesor poderá valorar positivamente tanto a participación como 
o traballo individual e máis en grupo na devandita formación.
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Curso: 5º de grao profesional

(Contidos)

a) Mobilidade, colocación e desprazamento do polgar.

b) As escalas de 4 oitavas.

c) Memorización das obras do repertorio.

d) Axilidade da man esquerda.

e) As oitavas.

f) Sonoridade e calidade do son.

g) O centro ofertará opcionalmente e sempre que sexa posible a posibilidade de participar no Ensemble de Violonchellos 
para todos os alumnos de Grao Profesional da especialidade que o desexen. Esta agrupación terá como obxectivo completar a
formación dos alumnos ao arredor da práctica da música en conxunto e todos os factores que interveñen nela, así coma a 
aprendizaxe do repertorio específico para esta formación. O profesor poderá valorar positivamente tanto a participación como 
o traballo individual e máis en grupo na devandita formación.

Curso: 6º de grao profesional

(Contidos)

a) Interpretar escalas ata 32 notas ligadas, en todas las tonalidades.

b) Demostra o dominio das dobres cordas.

c) A relaxación na interpretación.

d) O control muscular.

e) A memoria na interpretación en público.

f) Afinación e dominio dos rexistros agudos.

g) O centro ofertará opcionalmente e sempre que sexa posible a posibilidade de participar no Ensemble de Violonchellos 
para todos os alumnos de Grao Profesional da especialidade que o desexen. Esta agrupación terá como obxectivo completar a
formación dos alumnos ao arredor da práctica da música en conxunto e todos os factores que interveñen nela, así coma a 
aprendizaxe do repertorio específico para esta formación. O profesor poderá valorar positivamente tanto a participación como 
o traballo individual e máis en grupo na devandita formación.
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6.1.3 Avaliación

Criterios de avaliación

Curso: 1º de grao elemental

a) Coñece-las escalas maiores, en 1ª posición, cunha alteración propia como mínimo e saber executa-las soltas (Detaché) e 

ligadas de 2 e 4 notas (Legato) e arpexo solto e ligado de tres.

b) Amosar, mediante a execución, o dominio dos exercicios tratados empregando a afinación e a medida.

c) Interpretar de memoria os exercicios tratados.

d) Interpretar obras de distintos estilos con medida e afinación axeitadas con acompañamento pianístico nas audicións o fóra

delas.

Curso: 2º de grao elemental

(Criterios de avaliación)

a) Amosar unha correcta posición ante o instrumento e unha correcta utilización das mans durante a execución.

b) Coñece-las escalas con extensións e saber executa-las empregando a medida e a afinación soltas e ligadas de 2, 4 e 8 

notas. Arpexo solto e ligado de tres notas.

c) Executa-los exercicios coas dificultades propias do curso empregando a medida e a afinación.

d) Amosar mediante acompañamento de Piano a capacidade de tocas conxuntamente así como o emprego da medida e a 

afinación con outro instrumento.

e) Emprega-la memoria en parte do repertorio aprendido durante o trimestre.

Curso: 3º de grao elemental

(Criterios de avaliación)

a) Coñece-las posicións do mástil amosando unha afinación e un desprazamento correcto.

b) Realizar golpes de arco diferentes (Detaché, Staccato, Legato e Martellé) nas diferentes partes do arco e con diferentes 

combinacións.
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c) Domina-las escalas maiores en toda-las tonalidades ata dúas oitavas de extensión empregando as diferentes posicións 

coñecidas e ligadas ata 8 notas. Arpexo solto e ligado de 3 notas.

d) Executar o repertorio característico, empregando axeitadamente medida, afinación e vibrato.

e) Interpretar de memoria parte do repertorio.

Curso: 4º de grao elemental

(Criterios de avaliación)

a) Executar Escalas Maiores e menores, cos seus correspondentes arpexos, empregando cambios de posición e con distintas 

distribucións de arco, ligadas de 2, 4, 6 e 8 notas, ata 2 oitavas de extensión.

b) Realizar cambios de posición correctos, empregando as distintas partes do brazo que interveñen na execución.

c) Aplicar o vibrato nas obras e estudios.

d) Memorizar parte das obras e estudios aprendidos no trimestre.

e) Executar con afinación e medida o programa deste curso.

f) Conseguir un son de calidade homoxéneo determinado polos matices da partitura. 

Curso: 1º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

a) Aplica-lo vibrato no repertorio característico.

b) Iniciación as posicións de polgar. O polgar nos harmónicos.

c) Iniciación o spiccato.

d) Control de la respiración na interpretación.

e) Iniciación a escala de 3 oitavas. O arpexo de 3 oitavas en distintas posicións.

f) Iniciación ao estudio de dobres cordas.

g) Memorización de obras e estudios para ser interpretados en público.

h) Perfeccionamento dos cambios de posición ata 7ª posición empregando as distintas partes do corpo que interveñen no 

desprazamento.
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Curso: 2º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

a) Traballa-las dobres cordas nos estudios e escalas.

b) Perfecciona-la posición do polgar empregando a mobilidade polo diapasón.

c) Perfecciona-los cambios de posición nos rexistros agudos.

d) Interpretar escalas maiores en tres oitavas e ata 3 alteracións propias.

e) O arpexo nas posicións de polgar. 

f) Dominio da distribución do arco na escala de 3 oitavas. Legato ata 10 notas por arco.

g) Realizar un spiccato correcto.

h) Memorizar e interpretar en público as obras do repertorio.

Curso: 3º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

a) Domina-la colocación e os desprazamentos do pulga no diapasón.

b) Aplicar unha correcta relaxación e movemento da man dereita para á obtención do vibrato. Coñecemento dos factores q 

interveñen na vibración.

c) A escala de 4 oitavas co seu cos seus correspondentes arpexos con distintas velocidades de arco ata 12 notas ligadas.

d) Realizar escalas de dobres cordas.

e) Memoriza-los textos musicais.

f) Conseguir un son homoxéneo e un grado de afinación óptimo na interpretación.

g) Amosar un aprendizaxe progresivo técnico e interpretativo.
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Curso: 4º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

a) Afinar e interpretar obras con posición de polgar, nas que este permaneza tanto fixo como móbil, e amosar un 

desprazamento e unha colocación correctas.

b) Amosar un control muscular de ambas mans e dos músculos q interveñan en cada movemento.

c) Interpretar escalas de ata 4 oitavas de extensión con diferentes dixitacións co seu respectivo arpexo.

d) Executar escalas de dobres cordas.

e) Dominar escalas en legato ata 16 notas por arco.

f) Interpretar de memoria as obras do repertorio.

Curso: 5º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

a) Colocación do polgar da man esquerda. Dominio e mobilidade de mesmo na interpretación de estudios. Afinación nos 

cambios de posición con polgar.

b) Interpretación das escalas cos seus respectivos arpexos y dobres cordas.

c) Dominio da velocidade do arco. Realización de escalas ata 24 notas ligadas nun arco.

d) Interpretación do repertorio do curso respetando as indicacións da partitura e os coñecementos aprendidos.

e) Controla-lo son e as frases conseguindo a homoxeneidade do son no arco.

f) Demostración do vibrato en tódolos rexistros do instrumento.

Curso: 6º de grao profesional

(Criterios de avaliación)

a) Saber interpretar escalas en todas as tonalidades empregando distintos ritmos, cunha correcta afinación e medida.

b) Realizar escalas en dobres cordas ligadas de dúas notas e con diferentes ritmos.

c) Saber correxir-la afinación e perfeccionamento no emprego da técnica aprendida.
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d) Memorizar parte do repertorio.

e) Dominar un repertorio característico do curso de instrumento.

Mínimos esixibles

Grao elemental

O alumno deberá tocar un mínimo de tres escalas e interpretar un mínimo de seis pezas ou estudos por curso. O alumno 

deberá participar nas audicións que se desenvolvan polo departamento ao longo do curso e tocar de memoria unha das obras que 

interprete. 

Grao profesional (agás 6º curso)

O alumno/a terá que tocar 3 escalas, 6 estudios e 3 obras ou movementos de obra o longo de todo o curso cunha calidade de

son, ritmo e afinación correctas.

6º de grao profesional 

O alumno/a terá que tocar 3 escalas, 6 estudios e 3 obras ou movementos de obra ao longo de todo o curso cunha calidade 

de son, ritmo e afinación correctas.

Procedementos e ferramentas de avaliación

Tendo como máximo expoñente a formación continua e integradora do alumnado, o proceso de avaliación levarase a cabo de 
distintos xeitos:

-Avaliación inicial: Deberemos ter en conta os coñecementos previos do alumnado para que a aprendizaxe sexa significativa e 
se guíe por criterios construtivistas.

·Avaliación semanal: na clase individual, na que se terá en conta o grao de aproveitamento dos coñecementos aprendidos na 
clase anterior así como a calidade e máis o tempo empregado no traballo en casa. 

·Avaliación mensual: posta en común, dentro do proceso de autoavaliación dos membros do departamento, dos adiantos e 
dificultades dos docentes co alumnado, o seu interese pola materia e a súa progresiva independencia no seu desenvolvemento, 
así como o correcto seguemento da programación.

·Avaliación trimestral: celebración das audicións da avaliación no que se reflicten todos os progresos técnicos e musicais do 
alumnado así como as súas carencias. Nestas audicións cualificarase ao alumno coa táboa da páxina 24 desta programación.
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·Avaliación final do curso: comprobación e certificación de que o alumno cumpriu os obxectivos e contidos mínimos da 
programación para o curso no que se atopa. 

Criterios de cualificación

Cómo imos puntuar a un alumno que cumpra cos contidos mínimos:

PONDERACIÓN CRITERIOS AVALIACIÓN (1)
nota

rexistros

Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura.
-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos acordes co 
nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición corporal axeitada.
- Calidade do son.
- Afinación

Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de dinámica e articulación. 

3
--Libro prof.
 
-táb. cotexo

Fluidez, Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un pulso 
estable e interpretar con precisión rítmica. 1

-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación. Variedade de articulación, golpes de 
arco, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións do texto, diferencias de articulación así 
como de facelo con independencia entre ambas as mans. Todo aquilo que resta monotonía á interpretación
e lle confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.

2
-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Memoria.
1

-Libro prof.

Participación en audicións, concertos e outras actividades.
2

-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Actitude e asistencia a clase e cumprimento dos obxectivos da clase, regularidade no estudo semanal. 
Progresiva adquisición de autonomía na aprendizaxe. 1

-Libro prof.
 
-táb. cotexo

Os 3 primeiros apartados (técnica, ritmo e musicalidade) cualificaránse por medio da media obtida no traballo diario de clase.

A cualificación final será o resultado da ponderación das cualificacións obtidas en cada un dos trimestres, sendo necesario 
acadar un 5 no terceiro trimestre para proceder á dita ponderación, sendo a que segue: 20% 1º trimestre, 30% 2º trimestre, 50% 3º 
trimestre.

Táboa para probas de aula e/ou audicións:
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Calibración

Segundo o artigo 2º das Ordes do 8 de febreiro de 2008 e do 11 de febreiro de 2008 polas que se regula a avaliación e 
cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e danza, e nos puntos 1.5 e 1.6. da Circular 21/2008 e o 
proceso PR76CAL (Homoxeneización e calibración), os departamentos determinarán o tipo e partes da ou das probas, así como os 
valores de referencia asignados as mesmas.

Realizarase, ao menos, una proba anual de calibración, onde o profesorado da especialidade acordará previamente o funcionamento da 
proba, e será comunicado ao alumnado, coa antelación suficiente. Para dita calibración, levarase a cabo seguindo o seguinte cadro:
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Alumno/a: Curso:
Obra: Profesor/a:

Técnica
Articulación, afinación, son, relaxación 
muscular e posición corporal. 40%

Ritmo
Fluidez, tempo, respiración, pulso estable, 
precisión rítmica. 30%

Musicalidade
Naturalidade, expresión e carácter, 
variedade na interpretación, indicacións do
texto.

30%

Resultado final da proba

Táboas de cotexo

Criterios de cualificación por cursos.

Os seguintes criterios achegarán o 60% da cualificación a través do traballo diario nas clases.

    

CMUS Profesional “Manuel Quiroga” de
Pontevedra
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LISTA DE COTEXO

Curso: 1º de grao elemental. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Coñece as escalas maiores, en 1ª posición, cunha alteración propia 

como mínimo
Sabe executar as escalas soltas (Detaché) e ligadas de 2 e 4 notas 

(Legato) e arpexo solto e ligado de tres.
Amosa, mediante a execución, o dominio dos exercicios tratados 

empregando a afinación e a medida.
Interpreta de memoria os exercicios tratados.

Interpreta  obras de distintos estilos con medida e afinación axeitadas 

con acompañamento pianístico nas audicións o fóra delas.

Curso: 2º de grao elemental. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Amosa unha correcta posición ante o instrumento e unha correcta 

utilización das mans durante a execución.
Coñece as escalas con extensións.
Saber executar as escalas empregando a medida e a afinación soltas e 

ligadas de 2, 4 e 8 notas. 
Sabe executar o arpexo solto e ligado de tres notas.

Executa os exercicios coas dificultades propias do curso empregando a 

medida e a afinación.
Amosa mediante acompañamento de piano a capacidade de tocar 

conxuntamente así como o emprego da medida e a afinación con 

outro instrumento.
Emprega a memoria en parte do repertorio aprendido durante o curso.

CMUS Profesional “Manuel Quiroga” de
Pontevedra
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Curso: 3º de grao elemental. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Coñece as posicións do mástil amosando unha afinación e un 

desprazamento correcto.
Realiza golpes de arco diferentes (Detaché, Staccato, Legato e Martellé) 

nas diferentes partes do arco e con diferentes combinacións.
Domina as escalas maiores en toda as tonalidades ata dúas oitavas de 

extensión empregando as diferentes posicións coñecidas e ligadas ata 8 

notas. 

Sabe executar o arpexo solto e ligado de 3 notas.

Executa o repertorio característico, empregando axeitadamente medida, 

afinación e vibrato.

Interpreta de memoria parte do repertorio.

Curso: 4º de grao elemental. Táboa de cotexo.
1º

2º 3º

Executa escalas maiores e menores, cos seus correspondentes arpexos,

empregando cambios de posición e con distintas distribucións de arco, 

ligadas de 2, 4, 6 e 8 notas, ata 2 oitavas de extensión.

Realiza cambios de posición correctos, empregando as distintas partes 

do brazo que interveñen na execución.
Aplica o vibrato nas obras e estudios.

Memoriza parte das obras e estudios aprendidos no trimestre.

Executa con afinación e medida o programa deste curso.

Consegue un son de calidade homoxéneo determinado polos matices da 

partitura. 
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Curso: 1º de grao profesional. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Aplica o vibrato no repertorio característico.

Comeza a empregar o polgar, tamén nos harmónicos.

Comeza a realizar o spiccato.

Controla a respiración na interpretación.

Comeza a realizar a escala de 3 oitavas en distintas posicións.

Comeza a saber realizar dobres cordas.

Memoriza obras e estudios para ser interpretados en público.

Realiza  correctamente  os  cambios  de  posición  ata  7ª  posición

empregando  as  distintas  partes  do  corpo  que  interveñen  no

desprazamento.

Curso: 2º de grao profesional. Táboa de cotexo.
1º

2º 3º

Traballa as dobres cordas nos estudios e escalas.

Perfecciona a posición do polgar empregando a mobilidade polo 

diapasón.
Perfecciona os cambios de posición nos rexistros agudos.
Interpreta escalas maiores en tres oitavas e ata 3 alteracións propias.

Realiza correctamente o arpexo nas posicións de polgar. 
Domina a distribución do arco na escala de 3 oitavas. 
Domina o legato ata 10 notas por arco.

Realiza un spiccato  correcto.

Memoriza e interpreta en público as obras do repertorio.
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Curso: 3º de grao profesional. Táboa de cotexo. 1º 2º 3º

Domina a colocación e os desprazamentos do polgar no diapasón.

Aplica unha correcta relaxación e movemento da man dereita para á 

obtención do vibrato
Coñece os factores que interveñen na vibración.

Sabe realizar a escala de 4 oitavas cos seus correspondentes arpexos

con distintas velocidades de arco ata 12 notas ligadas.
Realiza escalas de dobres cordas.

Memoriza os textos musicais.

Consegue un son homoxéneo e un grado de afinación óptimo na

 interpretación.

Amosa un aprendizaxe progresivo técnico e interpretativo.

Curso: 4º de grao profesional. Táboa de cotexo.
1º

     2º      3º

Afina e interpreta obras con posición de polgar, nas que este 

permaneza tanto fixo como móbil

Amosa un desprazamento e unha colocación correctas do polgar

Amosa un control muscular de ambas mans e dos músculos que 

interveñan en cada movemento.
 Interpreta escalas de ata 4 oitavas de extensión con diferentes 

dixitacións co seu respectivo arpexo.

Executa escalas de dobres cordas.

Domina escalas en legato ata 16 notas por arco.

Interpreta de memoria as obras do repertorio
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Curso: 5º de grao profesional 1º 2º 3º

Coloca correctamente o polgar da man esquerda. 

Domina a mobilidade do polgar na interpretación de estudios. 

Afina nos cambios de posición con polgar.

Interpreta as escalas cos seus  respectivos arpexos y dobres cordas.

Domina a velocidade do arco. 

Realiza escalas ata 24 notas ligadas nun arco.

Interpreta o repertorio do curso respectando as indicacións da partitura e os 

coñecementos aprendidos.

Controla o son e as frases conseguindo a homoxeneidade do son no arco.

Domina o vibrato en tódolos rexistros do instrumento.

Curso: 6º de grao profesional

Sabe interpretar escalas en todas as tonalidades empregando distintos 

ritmos, cunha correcta afinación e medida.
Realiza escalas en dobres cordas ligadas de dúas notas e con diferentes 

ritmos.

Sabe corrixir a afinación e perfeccionamento no emprego da técnica 

aprendida.

Memoriza parte do repertorio.

Domina un repertorio característico do curso de instrumento.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

 Cando o titor/a do alumno estime que o mesmo posúe os coñecementos e habilidades descritas nos obxectivos e criterios
deavaliación da programación do curso,aquel poderá propor ao devandito alumno para ampliación ao seguinte curso, previo informe
favorable da totalidade dos profesores das restantes materias do currículo.
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6.1.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e na que se realiza unha avaliación continua do alumnado a través dos criterios de avaliación 
expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á clase non xustificadas terán unha valoración de 1 punto nesa clase. O alumnado 
que non asista en reiteradas ocasións as clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento da maioría ou totalidade dos 
contidos do curso. Ademáis, isto redundará para o docente nuhna imposiblididade da aplicación axeitada da avaliación continua 
debido á falta de rexistros.

Nos casos nos que un alumno supere o nº de faltas (2 faltas en ausencias ou 4 impuntualidades non xustificadas dentro do 

mesmo mes natural ou consecutivas, ou 4 faltas ou 8 impuntualidades trimestrais non xustificadas) e, polo tanto, é imposible aplicarlle de 

forma axeitada a avaliación continua, terá dereito a un exame alternativo ó final de curso (finais do mes de maio ou comezos de xuño), 

onde será examido da parte ou partes non superadas por mor destas faltas de asistencia. Valorarase esta proba seguindo os mesmos 

criterios de cualificación ca proba extraordinaria de setembro, sendo os seguintes: Técnica: 40%, Ritmo: 20%, Musicalidade 30% e 

Memoria: 10%.

Isto será aplicable en cada trimestre onde sexa imposible aplicar axeitadamente a avaliación continua. Posteriormente, no caso 

de obter unha puntuación de 5 ou superior, aplicaranse as porcentaxes establecidos para cada trimestre, obtendo así a valoración final: 

20% 1º trimestre, 30% 2º trimestre, 50% 3º trimestre.

Probas extraordinarias de setembro

No caso dos alumnos que non acadasen os contidos mínimos do curso, terán dereito a realizar unha proba específica en 

setembro na que se amosen superados os devanditos contidos mínimos. Nesta proba extraordinaria, ao non ser posible cualificar tódolos

parámetros (coma audicións e actitude), a ponderación realizarase do seguinte xeito:

. Técnica: 40%

. Ritmo: 20%

. Musicalidade: 30%

. Memoria: 10%
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6.1.5 Recursos didácticos

A asinatura no grao elemental impartirase durante unha hora semanal individual. O profesor poderá dividila en dúas medias 

horas cando o considere axeitado nos primeiros cursos. Tamén impartirase unha hora semanal de clase colectiva cando a organización 

do centro o permita.

Hai distintos tipos de actividades didácticas dependendo do momento da súa realización e do obxectivo.

- Actividades de iniciación e motivación.

- Actividades de desenvolvemento e aprendizaxe.

- Actividades de reforzo e ampliación.

- Actividades de síntese.

- Actividades de avaliación.

Tamén podemos clasificar as actividades atendendo a cómo se desenvolven na práctica educativa. Así teriamos:

- Actividades de tipo expositivo con exemplificación por parte do profesor, podendo utilizar apoio gráfico, audiovisual, 

informático, etc.

- Actividades de tipo argumentativo, inductivo o deductivo.

- Actividades de investigación.

- Actividades de análise comparativo de diferentes modelos.

- Actividades de resolución ou práctica de supostos.

- Actividades de aplicación práctica: ensaios, practicas de grupo, recitais, etc.

- Actividades de práctica e posta en escea de exercicios técnicos ou de interpretación.

- Actividades de análise técnico-instrumental.

- Actividades de reflexión e debate a partires de gravacións.

A selección dun tipo de actividades terá en conta ao alumno e as características dos contidos que se pretende traballar
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1) Recursos e Materiais para a Aula

Os recursos didácticos son o conxunto de estratexias, medios e axudas que teñen como finalidade facilitar os procesos de 
ensinanza-aprendizaxe, e polo tanto o acceso a información, a adquisición de actividades, destrezas, e a formación en actitudes e 
valores. Os materiais didácticos son as diferentes ferramentas ou instrumentos empregados polo profesor e os alumnos no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, sendo desta maneira, parte dos recursos didácticos. Todos eles deberán reunir as seguintes características:

a) Deben ser variados e flexibles, adaptándose as distintas necesidades do alumno en cada momento.

b) Deberán recoller as propostas didácticas en relación sempre cos obxectivos que se tentan acadar.

c) Teñen que manterse en todo momento en concordancia cos contidos que se queren transmitir ao alumno.

d) Deben de respectar o principio básico da atención aos distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos.

e) No relativo á avaliación, deberán incluír información relativa a qué avaliar e os procedementos para facelo.

Atendendo as características dos materiais e recursos que se poden empregar, podemos agrupalos nas seguintes categorías:

1) Recursos e materiais da aula: Entrarían nesta categoría os espazos (aulas, cabinas de estudo, salas de proxección, 

auditorios...) o mobiliario (cadeiras e mesas, atrís, armarios...) e o acondicionamento acústico.

2) Materiais impresos, discográfico e audiovisual: Métodos, partituras, bibliografía da especialidade, e hemerografía variada 

(láminas, fichas, transparencias, carteis), cd´s, dvd´s, etc.

3) Recursos audiovisuais e informáticos: Equipo de música, equipo gravador con micrófonos, televisión e reproductor de vídeo 

e DVD, ordenador e proxector de transparencias, diapositivas, etc.

- Outro material escrito:

· Fotocopias de partituras, actividades, exercicios... elaboradas polo profesor ou polo departamento.

· Libros divulgativos de música. 

· Publicacións musicais.

· Exemplificacións curriculares.

· Recortes de xornais ou revistas que falen directamente dalgún aspecto musical.
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Á hora de elaborar unha programación didáctica, inclúense exercicios, estudos e obras. Esto require un proceso de reflexión, 

necesario para a correcta elección dos mesmos, tendo como finalidade a maior eficacia da Programación. O repertorio elixido debe de 

axustarse perfectamente aos contidos para axudar á consecución dos obxectivos propostos. Por tanto, os obxectivos condicionarán o 

repertorio segundo a complexidade dos mesmos.

Unha vez debidamente articulados os obxectivos e contidos por cursos, procédese á elección do material que resulte idóneo 

para acadar os fins propostos. Será a avaliación do proceso e dos resultados obtidos a que nos indique se realmente a elección do 

repertorio resultou axeitada. Polo tanto podemos deducir que os criterios á hora de efectuar a elección dun repertorio serían:

a) Adaptación aos contidos propostos na programación.

b) Terá como finalidade axudar a acadar e superar os obxectivos da programación.

c) Os obxectivos condicionarán a complexidade do repertorio elixido.

d) O repertorio deseñarase unha vez determinados os obxectivos e contidos do curso.

e) O repertorio debe ser motivador e variado, sendo así unha ferramenta verdadeiramente eficaz en canto a súa capacidade de 

adaptación ás diversas situacións da práctica diaria.

f) O repertorio sempre partirá do nivel de coñecementos previos do alumno, para que a aprendizaxe sexa verdadeiramente 

significativa.

g) O repertorio proposto será obxecto de reflexión e avaliación constante, de xeito que se modifiquen aspectos ineficaces para 

anos vindeiros.

7. Procedementos de avaliación e seguimento da 
programación didáctica
Os criterios de avaliación teñen como finalidade establecer o tipo e grao de aprendizaxe que os alumnos deberán acadar con 

respecto as capacidades indicadas nos obxectivos. Para elaborar os criterios de avaliación realizaremos unha concreción dos criterios de

avaliación xerais da etapa.

Os criterios de avaliación xerais para toda a etapa do grao Elemental están recollidos no Decreto do Currículo para este grao, e

son os seguintes:
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a) Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión. Este criterio pretende constatar a capacidade do alumno para 

desenvolverse con certo grao de autonomía na lectura dun texto.

b) Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, afinación, articulación e fraseo adecuados ao seu contido. 

Este criterio pretende comprobar a través da memoria, a correcta aplicación dos coñecementos teórico-prácticos da linguaxe musical.

c) Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. Este criterio pretende comprobar a capacidade do alumno 

para empregar o tempo, articulación e a dinámica como elementos básicos da interpretación.

d) Describir con posterioridade a unha audición os trazos característicos das obras escoitadas. Con este criterio preténdese 

avaliala capacidade para percibir e relacionar os coñecementos adquiridos, os aspectos esenciais das obras que o alumno poida 

entender segundo o seu nivel de desenvolvemento cognitivo e afectivo, aínda que non as interprete por seren novas para el ou resultar 

aínda inabordables pola súa dificultade técnica.

e) Mostrar nos estudos e obras a capacidade de estudo progresivo individual. Este criterio pretende verificar que o alumno é 

capaz de aplicar no seu estudo as indicacións do profesor e, con elas, desenvolver unha autonomía progresiva de traballo que lle permita

valorar correctamente o seu rendemento.

f) Interpretar en público como solista e de memoria, obras de acordo co seu nivel, con seguridade e control da situación. Este 

criterio trata de comprobar a capacidade de memoria e autocontrol e o dominio da obra estudada. Así mesmo pretende estimular o 

interese polo estudo e fomentar as capacidades de equilibrio persoal que lle permita enfrontarse con naturalidade ante un público.

g) Actuar como membro dun grupo, e manifestar a capacidade de tocar ou cantar ao mesmo tempo que se escoita e adapta ao 

resto dos instrumentos ou voces. Este criterio de avaliación presta atención á capacidade do alumno para adaptar a afinación, a precisión

rítmica, dinámica, etc. a dos seus compañeiros nun traballo en común.

Os criterios de avaliación concretados os presentamos por bloques afíns, e para 4º de grao elemental, por exemplo, son:

a) Lograr a capacidade de acadar unha lectura a vista correcta dentro do nivel esixido. Utilizar axeitadamente os procesos para 

mellorar a lectura a vista. Ser capaz de ler a vista dentro dun conxunto, amoldándose ao resto dos compoñentes del.

b) Mellorar a capacidade de acadar unha memorización correcta dentro do nivel esixido. Utilizar de xeito efectivo os procesos 

de memorización dunha obra musical. Ser capaz de recoñecer as seccións principais dunha obra sinxela, frases e motivos que se 

repiten. 
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c) Coñecer e desenvolver a capacidade de conseguir os golpes de arco detaché, martelé e legato mediante o correcto uso do 

arco e dos músculos implicados. Ser capaz de realizar un detaché, martelé ou legato coidado combinándoo con diversos cambios de 

corda. Ser capaz de realizalos en diferentes velocidades, dinámicas, sitios do arco, e combinándoo con distintas articulacións musicais. 

Ser capaz de utilizar os golpes de arco como recurso expresivo dentro dunha obra musical.

d) Ser capaz de realizar o vibrato en diferentes duracións, dinámicas e combinándoo con distintas articulacións musicais, en 

distintas cordas e posicións. Ser capaz de controlar a frecuencia da oscilación con tódolos dedos. Ser capaz de utilizar o vibrato como 

recurso expresivo dentro dunha obra musical. 

e) Coñecer os distintos xeitos de cambiar de posición, e ser capaz de empregalos dentro dunha obra musical. Ser capaz de 

realizar o cambio de posición sen tensións na man esquerda co deslizamento relaxado de todo o brazo. Desenvolver a capacidade de 

facer cambios a distintas velocidades de execución con independencia do arco. Empregar as diferentes posicións  axeitadamente.

f) Demostrar o coñecemento dos diferentes aspectos implicados na producción do son, e o xeito de interactuar entre eles. 

Desenvolver a capacidade de controlar o son en distintas dinámicas por medio do aproveitamento dos recurso do arco. Ser capaz de 

realizar diferentes dinámicas e as súas gradacións en diferentes articulacións musicais. Ser capaz de utilizar os recursos no arco dentro 

dunha obra musical, tanto de tipo melódico coma rítmico. 

g) Coñecer e ser capaz de ter conciencia das sensacións corporais axeitadas na colocación do corpo e instrumento. Realizar 

un calendario de estudo e ser capaz de levalo a cabo. Coñecer e aplicar os procesos de estudo correcto en pasaxes de dificultade. Ser 

capaz de discernir que aspectos técnicos se deben traballar na escala e a importancia do “estudo meditado”. Coñecer e valorar a 

importancia do estudo técnico alleo á interpretación como unha necesidade no traballo diario. 

h) Demostrar o coñecemento da función dos movementos da man esquerda, e dos principios de colocación e relaxación que 

deben existir no seu funcionamento. Ser capaz de desenvolver a capacidade de dominar os movementos da man esquerda mediante a 

correcta colocación do conxunto ombro-cóbado-pulso-dedos e uso dos músculos implicados. Ser capaz de articular con velocidade e 

control da afinación, sen tensións de ningún tipo, en trinos e pasaxes rápidas. Ser capaz de corrixir a afinación mediante a escoita e 

comparación con cordas ao aire. 

i) Demostrar o coñecemento dos factores que se precisan para a realización das extensións. Ser capaz de realizar extensións 

sinxelas con unha posición cómoda e relaxada na man esquerda. Demostrar o coñecemento do feito físico dos harmónicos naturais. Ser 

capaz de realizar harmónicos básicos dentro da 1ª e 3ª posición.
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j) Ser capaz de axustarse a un grupo interpretando a súa parte. Demostrar un nivel de lectura a vista axeitado. Ser capaz, 

mediante a escoita activa, de axustar dinámicas, son, articulación e afinación co resto do conxunto. Recoñecer a función da parte que se 

toca, dentro da obra. 

k) Demostrar o coñecemento das distintas técnicas de relaxación,e quecemento. Ser capaz de utilizalas nunha audición 

pública. Demostrar a capacidade de concentración antes do comezo dunha interpretación, mediante a realización da técnica exposta. 

Demostrar o coñecemento dos procedementos de saír a escena.

O proceso de avaliación comporta a realización de probas específicas, pero sobre todo, unha observación das actividades 
cotiás, que se realizan ao longo do curso para detectar problemas e establecer medidas para solucionalos. É fundamental valorar tanto 
os procedementos, como as actitudes, así como o conceptos que se van adquirindo. No desenvolvemento de capacidades e habilidades 
musicais os procesos de precisión, calidade sonora, capacidade de comprensión formal e gusto pola interpretación ben feita van 
implícitas a valoración do propio traballo individual e o desenvolvemento da propia responsabilidade persoal.

Hai que ter en conta que a LOGSE danos unhas orientacións sobre os diferentes momentos nos que avaliar. Estes son 
avaliación inicial, formativa e sumativa. 

Avaliación Inicial: Deberemos ter en conta os coñecementos previos do alumnado para que a aprendizaxe sexa significativa e 
se guíe por criterios constructivistas.

Avaliación formativa: É necesarios avaliar de forma continua os progresos do alumnado para poder corrixir sobre a marcha e 
para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe sexa máis coherente. Esta avaliación é en realidade a que lle dá o sentido de continuidade
á avaliación.

Avaliación sumativa: Aparte das anteriores avaliacións é moi importante que o alumnado se vaia acostumando a ter probas 
periódicas, tradicionalmente chamadas exames, para ver o grao de cumprimento dos obxectivos e contidos propostos para o curso.

Entre os principais procedementos de avaliación atopamos os seguintes:

- Traballo persoal diario: A observación sistemática clase a clase e o primeiro e mellor procedemento para acadar información

fiable acerca do progreso do alumno. As conclusións serán recollidas en fichas de xeito que poidamos consultalas cando o necesitemos.

- Caderno de actividades do alumno: A información recollida polo alumno tamén é un procedemento directo de comprobar o 

grao de comprensión e captación dos coñecementos por parte do alumno.

- Traballos en grupo: Traballo en cooperación cos outros: acepta e ofrece apoio. Respecto cara as ideas dos demais. 

- Actitudes cara a materia e o traballo en grupo: Curiosidade e creatividade. Constancia e flexibilidade. Reflexión sobre as 

súas ideas e actuacións, revisando, analizando e explicando.

- Probas prácticas: Ademais de valorar os coñecementos do alumno, axuda a comprobar como se desenvolve o alumno 

nunha situación na cal pode haber oíntes, xa sexa como público ou como tribunal.

- Probas escritas: Comprensión de conceptos. Coñecementos e realización de procedementos. Razoamento e análise.
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A LOE pretende que a avaliación sexa un feito complexo que afecte en todo momento a todos os elementos que participan na 
acción educativa, sendo dous dos máis importantes a  mesma práctica docente e a Programación didáctica.

A Programación deberá axustarse o máximo posible a realidade do alumnado do centro, curso, e especialidade determinados, 

deseñando UU.DD. expresamente para eles, secuenciando obxectivos e contidos e elaborando os criterios de avaliación. Neste punto 

faise necesaria a avaliación da Programación didáctica, xa que os resultados que o alumno obteña na súa aplicación diaria serán 

indicadores da súa validez ou ineficacia. Neste caso, tamén podemos deducir cales serán as modificacións mais oportunas que se deben

levar a cabo.

Para isto resulta útil a valoración do alumno, que pode realizarse a través dun cuestionario escrito ou unha entrevista ou debate. Os 

resultados deben de ser analizados polo departamento co fin de perfeccionar a programación.

Así mesmo, sendo a ensinanza un acto de comunicación na transmisión de coñecementos, vemos a importancia que terá a 

avaliación da práctica docente. O profesor deberá facer esta valoración, apoiándose tamén nas percepcións de alumnos, pais, e os 

demais profesores.

8. Procedementos para realizar a avaliación interna do 
departamento
A avaliación interna do departamento levarase a cabo nas reunións de departamento (das que levantarase acta) mediante o 

seguimento das programacións didácticas, análise dos resultados de avaliación do alumnado e propostas de revisión e modificación, se 
procede, das programacións didácticas.

       A maiores, realízase de xeito anual unha calibración entre os profesores que imparten un mesmo curso da mesmmateria que se
utiliza como unha ferramenta para homoxeneizar os criterios de cualificación de todos os membros do Departamento implicados. 

Ao remate do curso o departamento realizará unha avaliación interna mediante un cuestionario que deberá encher cada 
profesor de forma individualizada do cal se extraerán as conclusións pertinentes e se tomarán as conseguintes medidas para a súa 
mellora, dado o caso.O cuestionaria incluirá as seguintes preguntas:
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SÍ NON

¿Informou aos pais e/ou alumnos dos obxectivos e contidos da 
programación?

¿ Realizouse mensualmente unha xuntanza de departamento para
comprobar a consecución dos obxectivos e contidos da 
programación?

¿Tivo solicitudes de titorías por parte dos pais e/ou  alumnos?

¿Empregou con aproveitamento as horas de reforzo educativo?

¿ Satisfixo as peticións de cambio de profesor?

¿Realizou audicións trimestrais?

¿Participaron alumnos seus en actividades extraescolares 
organizadas por algún dos órganos do centro?

Observacións:
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9. ANEXOS

9.1 Probas de acceso 1º de grao profesional

Contidos

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

PARTE 1 – ESTUDIOS- (ESCOLLER UN ESTUDIO)

113 ESTUDIOS PARA VIOLONCELLO........................F. DOTZAUER

40 ESTUDIOS MELÓDICOS Y PROGRESIVOS.................... S. LEE

PARTE 2 – PIEZAS – (ESCOLLER UNHA PEZA)

ARIA................................................................................PERGOLESI

VOCALISE................................................................... RACHMANINOV

MELODIA .......................................................................RUBINSTEIN

EL CISNE...........................................................................C. SAINT SAËNS

DANZAS SUITE I.................................................................. J. S. BACH

CANCIÓN TRISTE............................................................. P. TCHAIKOVSKY

PARTE 3 – SONATAS – (ESCOLLER UNHA SONATA)

SONATA DO M ........................................................... J. B. BREVAL

SONATAS.......................................................................B. ROMBERG

SONATAS.......................................................................B. MARCELLO

SONATAS ........................................................................ A. VIVALDI

NOTA: Das tres partes interpretarase unha de memoria. O alumno poderá presentar obras de dificultade similar. As obras co 
requiran serán con acompañamento de piano.

Criterios de avaliación:

a) Realizar cambios de posición correctos, amosando unha afinación e un desprazamento correcto.
b) Aplicar o vibrato nas obras e estudio.
c) Executar con afinación, medida e control do son o programa, de maneira axeitada para unha correcta interpretación.
d) Conseguir un control do son homoxéneo determinado polos matices da partitura. 
e) Interpretar de memoria parte do repertorio.
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Criterios cualificación. Táboa para cualificar probas de acceso a calquera curso.
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9.2 Probas de acceso a outros cursos

PROBA DE ACCESO AO 2º CURSO DE GRAO ELEMENTAL

Criterios de avaliación

a)Amosar, mediante a execución, o dominio das pezas tratadas empregando a afinación e a medida.
b) Interpretar de memoria as pezas tratadas.
c) Coloca-lo Instrumento e as mans correctamente así como amosa-lo seu correcto emprego perante a execución.
d) Controla-lo arco e o seu son de maneira axeitada para unha correcta interpretación.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

- SUZUKI CELLO SCHOOL............................. VOLUMEN 1º
- LE PREMIER PAS DU JEUNE VIOLONCELLISTE............S. LEE
- ENJOY PLAYING THE CELLO.....................OXFORD TUTORS

O ALUMNO DEBERÁ INTERPRETAR DÚAS PEZAS DE LIBRE ELECCIÓN E MÁIS UN FRAGMENTO A PRIMEIRA VISTA 
FACILITADO POLO TRIBUNAL.

PROBA DE ACCESO AO 3º CURSO DE GRAO ELEMENTAL

Criterios de avaliación

a) Amosar, mediante a execución, o dominio das pezas tratadas empregando a afinación e a medida.
b) Coñece-las escalas con extensións e saber executa-las empregando a medida e a afinación soltas e ligadas de 2, 4 e 8 
notas.
c) Interpretar de memoria as pezas tratadas.
d) Coloca-lo Instrumento e as mans correctamente así como amosa-lo seu correcto emprego perante a execución.
e) Controla-lo arco e o seu son de maneira axeitada para unha correcta interpretación.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

- SUZUKI CELLO SCHOOL VOLUMEN 2º
- MÉTODO PRÁCTICO PARA VIOLONCELLO................. S. LEE
(LECCIONES EN 1º POSICION CON SU ESCALA CORRESPONDENTE)

O ALUMNO DEBERÁ INTERPRETAR DÚAS PEZAS DE LIBRE ELECCIÓN E MÁIS UN FRAGMENTO A PRIMEIRA VISTA 
FACILITADO POLO TRIBUNAL
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PROBA DE ACCESO AO 4º CURSO DE GRAO ELEMENTAL

Criterios de avaliación

a) Coñece-las posicións do mástil amosando unha afinación e un desprazamento correcto.
b) Realizar golpes de arco diferentes (Detaché, Staccato, Legato) nas diferentes partes do arco e con diferentes combinacións.
c) Domina-las escalas en toda-las tonalidades ata dos oitavas de extensión empregando as diferentes posicións, soltas e 
ligadas ata 8 notas. 
d) Executa-lo repertorio, empregando medida, afinación e control do son de maneira axeitada para unha correcta interpretación.
e)  Interpretar de memoria parte do repertorio

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

- SUZUKI CELLO SCHOOL VOLUMEN 3º
-SONATAS.................................................. G. CIRRI
-SONATAS .............................................. B. MARCELLO
- MÉTODO PRÁCTICO PARA VIOLONCELLO.......... S. LEE
(LECCIONES CAMBIO POSICIÓN 

1,2,3,4,5,11,13,15,16 CON SU ESCALA CORRESPONDIENTE)

 - 113 ESTUDIOS PARA VIOLONCELLO .................... F. DOTZAUER

(ESTUDIO DEL 1 A 8 CON SU ESCALA CORRESPONDIENTE)

O ALUMNO DEBERÁ INTERPRETAR DÚAS PEZAS DE LIBRE ELECCIÓN E MÁIS UN FRAGMENTO A PRIMEIRA VISTA 
FACILITADO POLO TRIBUNAL

PROBA DE ACCESO AO 2º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Criterios de avaliación

a) Aplica-lo vibrato no repertorio característico.
b) Execución das posicións de pulgar (O pulgar nos harmónicos)
c) Execución dos golpes de arco: o spiccato.
d) Control de la respiración na interpretación.
e) Execución de dobres cordas e arpexios.
f) Memorización de obras e estudios.
g) Perfeccionamento dos cambios de posición ata 7ª posición amosando unha afinación e un desprazamento correcto.
h) Control do son e dos seus factores, de maneira axeitada para unha correcta interpretación.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

PARTE 1 – ESTUDIOS- (ESCOLLER UN ESTUDIO)

113 ESTUDIOS PARA VIOLONCELLO.................................F. DOTZAUER

40 ESTUDIOS MELÓDICOS Y PROGRESIVOS....................... S. LEE
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PARTE 2 – PIEZAS – (ESCOLLER UNHA PEZA)

EL CISNE............................................................. C. SAINT SAËNS

PIEZAS DE CONCIERTO...................................... F. COUPERIN

TARANTELA............................................................... SQUIRE

CANCIÓN TRISTE..................................................... P. TCHAIKOVSKY

PARTE 3 – SONATAS, CONCIERTOS – (ESCOLLER UNHA)

CONCERTINOS........................................................ J. KLENGEL

CONCIERTOS ........................................................... A. VIVALDI

SONATAS....................................................................... A. VIVALDI

SONATAS.................................................................. B. ROMBERG

SUITE I.................................................................... J. S. BACH

NOTA: Das tres partes interpretarase unha de memoria. O alumno poderá presentar obras de dificultade similar. As obras co 
requiran serán con acompañamento de piano.

PROBA DE ACCESO AO 3º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Criterios de avaliación

a) Control das dobres cordas.
b) Execución da posición do pulgar empregando a mobilidade polo diapasón.
c) Execución dos cambios de posición nos rexistros agudos.
d) Execución do arpexo nas posicións de polgar. 
e) Dominio da distribución do arco en 3 oitavas. 
f) Dominio do spiccato e dos demais golpes de arco.
g) Memorizar as obras do repertorio.
h) Control da respiración e o vibrato na interpretación.
i) Control do son e dos seus factores, de maneira axeitada para unha correcta interpretación.

LISTADO  DE OBRAS ORIENTATIVO

PARTE 1 – ESTUDIOS- (ESCOLLER UN ESTUDIO)
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113 ESTUDIOS PARA VIOLONCELLO.............................F. DOTZAUER

40 ESTUDIOS MELÓDICOS Y PROGRESIVOS......................... S. LEE

21 ESTUDIOS.............................................................. J. L. DUPORT

PARTE 2 – PIEZAS – (ESCOLLER UNHA PEZA)

ROMANZA SIN PALABRAS............................................ F. MENDELSSOHN

PIEZAS DE CONCIERTO.............................................. F. COUPERIN

SICILIANA............................................................................. G. FAURE

NOCTURNO OP.19 Nº4...................................................P. TCHAIKOVSKY

PARTE 3 – SONATAS, CONCIERTOS – (ESCOLLER UNHA)

CONCERTINOS...................................................... J. KLENGEL

CONCIERTOS ...................................................... A. VIVALDI

CONCERTINOS........................................................... B. ROMBERG

SUITE I..................................................................... J. S. BACH

NOTA: Das tres partes interpretarase unha de memoria. O alumno poderá presentar obras de dificultade similar. As obras co 
requiran serán con acompañamento de piano.

PROBA DE ACCESO AO 4º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Criterios de avaliación

a) Domina-la colocación e os desprazamentos do pulgar no diapasón.
b) Control das dobres cordas.
c) Memorizar as obras do repertorio.
d) Control da respiración e o vibrato na interpretación
e) Control do son e dos seus factores, de maneira axeitada para unha correcta interpretación.
f) Conseguir un son homoxéneo e un grado de afinación óptimo na interpretación.
g) Amosar un aprendizaxe técnico e interpretativo.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

PARTE 1 – ESTUDIOS- (ESCOLLER UN ESTUDIO)

40 ESTUDIOS MELÓDICOS Y PROGRESIVOS ......................S. LEE
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21 ESTUDIOS................................................................J. L. DUPORT

12 ESTUDIOS.............................................................. A. FRANCHOMME

PARTE 2 – PIEZAS – (ESCOLLER UNHA PEZA)

KOL NIDREI............................................................M. BRUCH

ELEGIA Y SICILIANA.................................................. G. FAURE

CAPRICHO............................................................ GOLTERMANN

ALLEGRO APASSIONATO............................................ C. SAINT SAËNS

PARTE 3 – SONATAS, CONCIERTOS – (ESCOLLER UNHA)

CONCERTINOS..................................J. KLENGEL

CONCIERTOS ........................................... GOLTERMANN

CONCIERTOS..................................................... A. VIVALDI

CONCERTINOS................................................ B. ROMBERG

SUITE II............................................................. J. S. BACH

NOTA: Das tres partes interpretarase unha de memoria. O alumno poderá presentar obras de dificultade similar. As obras co 
requiran serán con acompañamento de piano.

PROBA DE ACCESO AO 5º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Criterios de avaliación

a) Afinar e interpretar obras con posición de pulgar, nas que este permaneza tanto fixo como móbil, e amosar un 
desprazamento e unha colocación correctas.
b) Amosar un control muscular de ambas mans e dos músculos q interveñan en cada movemento.
c) Interpretar de memoria as obras do repertorio.
d) Control das dobres cordas.
e) Amosar un aprendizaxe técnico e interpretativo.
f) Control do son e dos seus factores, de maneira axeitada para unha correcta interpretación.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO

PARTE 1 – ESTUDIOS- (ESCOLLER UN ESTUDIO)

21 ESTUDIOS....................................................... J. L. DUPORT
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12 ESTUDIOS....................................................... A. FRANCHOMME

ESTUDIOS PREPARATORIOS OP.76................................... D. POPPER

PARTE 2 – PIEZAS – (ESCOLLER UNHA PEZA)

KOL NIDREI.................................................. M. BRUCH

ALLEGRO APASSIONATO............................... C. SAINT SAËNS

INTERMEZZO GOYESCAS................................ GRANADOS

PARTE 3 – SONATAS, CONCIERTOS – (ESCOLLER UNHA)

CONCIERTO DO m...............................................J. CHR. BACH

CONCIERTOS ...................................................... GOLTERMANN

CONCIERTO SOL M................................................... L. BOOCHERINI

SUITE II..................................................................... J. S. BACH

NOTA: Das tres partes interpretarase unha de memoria. O alumno poderá presentar obras de dificultade similar. As obras co 
requiran serán con acompañamento de piano.

PROBA DE ACCESO AO 6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL

Criterios de avaliación

a) Colocación do pulgar da man esquerda. Dominio e mobilidade de mesmo na interpretación. Control da afinación nos 
cambios de posición con pulgar.
b) Control na execución da interpretación de arpexos y dobres cordas.
c) Dominio da velocidade do arco. 
d) Interpretación do repertorio respectando as indicacións da partitura e os coñecementos aprendidos.
e) Controla-lo son e as frases conseguindo a homoxeneidade do son no arco.
f) Dominio do vibrato en tódolos rexistros do instrumento.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO:

PARTE 1 – ESTUDIOS- (ESCOLLER UN ESTUDIO)

ESTUDIOS OP.38 VOL1................................................ F. GRUTZMACHER

12 CAPRICHOS........................................................... A. FRANCHOMME
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ESTUDIOS PREPARATORIOS OP.76................................... D. POPPER

PARTE 2 – PIEZAS – (ESCOLLER UNHA PEZA)

KOL NIDREI........................................................M. BRUCH

ALLEGRO APASSIONATO............................... C. SAINT SAËNS

INTERMEZZO GOYESCAS......................................GRANADOS

PARTE 3 – SONATAS, CONCIERTOS – (ESCOLLER UNHA)

CONCIERTO EN LA m..........................................C. SAINT SAËNS

CONCIERTO DO m..................................................... J. CHR. BACH

CONCIERTO SOL M.................................. L. BOOCHERINI

SONATAS I Y II.......................................... L. V. BEETHOVEN

SUITE III.............................................................. J. S. BACH

NOTA: Das tres partes interpretarase unha de memoria. O alumno poderá presentar obras de dificultade similar. As obras co 
requiran serán con acompañamento de piano.

Criterios de cualificación (Ver táboa para cualificar probas de acceso da páxina 41-42)

9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grao

Segundo a Orde do 10 de marzo,o requisito para que un alumno/a de sexto curso de grao profesional poda optar ao 
premio fin de grao, é oter unha cualificación media de 8, cando menos, e presentarse a unha proba de carácter práctico. Os 
criterios para a realización e valoración de ditas probas serán os seguintes:

1º. Cada departamento instrumental deberá propor unha lista de obras, unha obrigada e outra/s a escoller, para 
pesentarse á proba. O candidato/a poderá presentar outra obra que non estea na lista, sempre e cando, esta sexa 
previamente aceptada e aprobada polo departamento correspondente.

2º. A proba calificarase apto ou non apto. O acordo d tribunal poderá ser por maioría ou por unanimidade.

3º. O alumno/a deberá traer o seu propio pianista acompañante, se precisara.

4º. O alumno/a tocará de memoria cando menos, unha das obras presentadas.

5º. O programa terá unha duración mínima de 30 minutos, e interpretará, cando menos, dúas obras que correspondan e 
estilos diferenciados. Unha delas será a obra obrigadaproposta polo departamento.

Criteros comúns de valoración da proba:

1. Evidenciar unha madurez técnica e musical sobresaliente para interpretar un recital de, alomenos 30 minutos, con obras
de estilos variados, cunha dificultade técnica e musical meritoria dun galardón á excelencia, mantendo unha 
extraordinaria calidade interpretativa ao longo de todo o recital.

2. Trascender os aspectos técnicos para acadar unha transmisión musical, a través dun discurso musical emanado do 
propio intérprete e tendo como base o texto.
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3. Interpretar de memoria algunha das obras do programa.

4. Interpretar o programa có acompañamento requerido para cada obra.

5. Coñecer e aplicar con solvencia o protocolo de concerto e as convención interpretativas.

LISTADO DE OBRAS PFG 2020

OBRIGADA:

REQUIEBROS………………………………….C. CASSADÓ

OBRAS DE LIBRE ELECCIÓN:

SONATA EN MIM…………………………………..J. BRAHMS

SUITE Nº3……………………………………………………….J.S.BACH

SONATA Nº1 OU Nº2……………………………………..L.VAN BEETHOVEN

CONCERTO EN DOM………………………………………..J. HAYDN

10.  Repertorio orientativo por cursos:

1º de grao elemental:

a)    Método Suzuki para Violoncello (Vol.1)

b)    Iniciación al Violoncello...D. Motatu

c)     Enyoy playing the Cello...Oxford Tuttors

d)    Negoescu,G. : 1ª parte: traballo sobre cordas ao ar (páx. 4,5,7,10,11,13,14,15,16,17,20,21,25,27 e 29).

e)    Negoescu, G.: 2ª parte: traballo sobre a 1ª posición ( páx: 34,35,36,38,39,41,46,47,49,51,52,54,55).

f)      Feuillard,L.:” Méthode pour le jeune violoncelliste”,ed.Delrieu (exercicios 1-9).

g)    S. Lee, “Le premier pas”, op.101 (1 ao 5). Alphonse Leduc,1944.

h)    “Violoncello music for beginners”, EMB. Vol.1 (exercicios 1,2,3,4,5,6,10 e 11).

i)      “Cello band 1” Sassmannhaus.

j)      “18 dúos”. B. Bartok (nº 1,7)

k)     “Wagon wheels ,fast forward, stepping stones”. Colledge

l)      “Suite miniature”. Martinu.

m)   “Piece by piece” 1 e 2. S. Nelson.

n)    “Violoncello music for beginners” (EMB). Pestik.

2º de grao elemental:

a)    Método Suzuki para violoncello (Vol.2)
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b)     S. Lee, “ Método práctico para violoncello”.(Lecc. 1-11. 1ª posic).

c)     Feuillard,L.: “Méthode pour le jeune violoncelliste”, ed. Delrieu (exercicios 10-19).

d)    S. Lee: “Le premier pas”, op.101. Alphonse Leduc (6-25).

e)    “Violoncello music for beginners”, EMB, vol.1 e 2.

f)      “113 estudios” (vol.I). Dotzauer.

g)    4º e 5º concertinos (en DoM e ReM). Breval.

h)    “Petit morceaux, op.16”. Squire.

3º de grao elemental:

a)    S. Lee, Método práctico para Violoncello.(Lecc. 1,2,3,4,5,11,13,15,16. Cambios de posic).

b)    Sevcik :A Técnica do Arco (Parte E) .

c)     Método Suzuki (Vol.3).

d)    Sonatas Marcello, Cirri, Breval.

e)    Feuillard,L. :” Méthode pour le jeune violoncelliste” (exercicios 20-29).

f)      S. Lee: “Le premier pas”,op.101 (25-50).

g)    Dotzauer,J.J.F. “ 113 estudios”, vol.1 (1,2,3,5,6,7).

h)    4º e 5º concertinos de Breval.

i)      “Romanza e melodía”. Falla

j)      Tres pezas fáciles. Hindemith.

k)     Violoncello music for beginners. Vi¡ol. 2,3. EMB.Pestsik.

l)      Concerto en DoM. Vivaldi.

4º de grao elemental:

a)    40 Estudios Melódicos y Progresivos Vol.1.(1,2,3) ............ S. Lee

b)    113 Estudios para Violoncello Vol.1.(4,8,9,13,17,20,24).........................Dotzauer

c)     A técnica do arco, parte 1............................................Sevcik

d)    Sonatas de Torelli, Vivaldi, Romberg, Breval, Marcello.

e)    Concertos e concertinos de Breval, Romberg.
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f)      Piezas de dificultade media para violoncello e piano de Falla (Melodía e Romanza), C. Saint-Saëns (O cisne), Schumann 

(Träumerei), W.H. Squire (Bourrée,op.2), Minueto (Beethoven),Humoreca (Bukinik), Romanza (Debussy), Aria (Pergolesi), 

Elegía(Massenet).

g)    Thiemann,P.: “Sistema de escalas básicas para viloncello”,ed.Boileau (22-36).

h)    Feuillard,L.R., “Tägliche Übungen” (6-16,35 e 36).

i)      Feuillard,L.R., “Méthode pour le jeune violoncelliste” (30-60).

j)      Sevcik: Cambios de posición, op.8, Bosworth (8-22).

1º de grao profesional:

a) 40 Estudios melódicos y progresivos.(1,2,3,4,5,8,11)……...S. Lee

b) 113 Estudios para violoncello( 10,14,15,18,19)……........Dotzauer

c) 10 Estudios melódicos op. 57 ........F.A. Kummer

d)  Exercicios diarios L. Feulliard

e)  Exercicios en posición polgar..... Sutton o Sevcik

f)  Aria religiosa. J.S. Bach

g) Suite nº1......J. S. Bach

h)  Sonatas e concertos de Vivaldi, Breval,Marcello, Romberg, Gabrielli, Goltermann, Klengel, Scarlatti.

i)  Sevcik op0.1,2 e 8, Bosworth edition.

j) Thiemann,P.: “Sistema de escalas básicas para violoncello”,ed. Boileau.

k) Whitehouse: Escalas, arpexios e dobres cordas.

l) Siciliana. Fauré.

m) Romanza sin palabras. F. Mendelsohn

n) Tarantella e danza rústica. W. Squire.

2º de grao profesional:

a) 40 Estudios melódicos y progresivos( 12,13,15,17,18,21,22,23,24)....S. Lee.

 b)113 Estudios para violoncello.( 22,26,28,29,31,32- vol 1) (50,52. Vol 2).......Dotzauer

c) 10 estudios melódicos......F.A . Kummer
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d) Exercicios diarios L. Feulliard

e)  Exercicios en posición polgar..... Sutton o Sevcik

f)  Suite nº1......J. S. Bach

g) Sonatas, Concertos con acompañamento de piano, axeitados ó nivel.(Concertos de Vivaldi, Concertino Klengel, Siciliana de 

Fauré, Romanza sin palabras de Mendelsohn)

h) Obras de carácter romántico onde se traballe a expresividade e a sonoridade do instrumento, axeitadas ó nivel.

3º de grao profesional:

a)    21 Estudios para violonchelo(3,4,6,7,9,11,13)......Duport

b)    12 Estudios.......Franchomme

c)     Exercicios diarios.......Feulliard

d)    Suite Nº2.........J. S. Bach

e)    Sonatas, Concertos con acompañamento de piano, axeitados ó nivel. (Goltermann, Romberg, Bach, Bocherini, Klengel, 

etc.)

f)      Peza, con acompañamento de piano, onde se amose o dominio técnico e interpretativo do nivel do instrumento. 

(Goltermann, Saint Saens, Mendelssohn, Fauré, etc.)

4º de grao profesional:

a)    21 Estudios para violonchelo (6,7,9,11,13)......Duport

b)    12 estudos,op.35.............Franchomme.

c)     Estudios op.76 (preparatorios)...Popper

d)    Exercicios diarios.........Feulliard

e)    Escalas e arpexios. J. Loeb

f)      Sevcik, op. 1 e 2 (parte 1)

g)    Suite Nº2.........J. S. Bach

h)    Sonatas, Concertos con acompañamento de piano, axeitados ó nivel. (J. C. Bach, Goltermann, Boccherini, etc)

i)      Obras o pezas, con acompañamento de piano, onde se amose o dominio técnico e interpretativo do nivel do instrumento. 

(Fauré, Saint Saens, Granados, Beethoven, Cassadó, Couperin, J. Nin, Stamitz, etc.)

5º de grao profesional:

a)    40 Estudios para violonchelo(1,6,11)......Popper
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b)    21 estudos para violonchelo.( 8,10)…..Duport

c)     12 Caprichos........Franchomme

d)    Exercicios diarios....Feuillard.

e)    Escalas e arpexios........J. Loeb.

f)      24 Estudios.( 1,2,3,13).......... Grutzmacher

g)    Suite Nº3.........J. S. Bach

h)    Sonatas, Concertos con acompañamento de piano, axeitados ó nivel. (Haydn, Saint Saens, Boccherini, Lalo, 

Schumann,Beethoven, Bramhs, etc.)

i)      Obras o pezas, con acompañamento de piano, onde se amose o dominio técnico e interpretativo do nivel do instrumento. 

(Cassado, Schumann, Bruch, Martinu, Saint Saens, Popper, Prokofiev,Schumann, Van Goens, etc.)

6º de grao profesional:

a)    40 Estudios para violonchelo.(1,6,11)  ...Popper

b)    21 estudios para violonchelo (8,10)….Duport

c)     12 Caprichos........Franchomme

d)    Caprichos (1)..............Piatti

e)    24 Estudios( 1,2,3,13)  ......... Grutzmacher

f)      Suite Nº3.........J. S. Bach

g)    Sonatas, Concertos con acompañamento de piano, axeitados ó nivel. (Haydn, Saint Saens, Boccherini, Lalo, Schumann, 

Bramhs, etc.)

h)    Obras o pezas, con acompañamento de piano, onde se amose o dominio técnico e interpretativo do nivel do instrumento. 

(Cassado, Schumann, Popper, etc.)

CMUS Profesional “Manuel Quiroga” de
Pontevedra

Páxina 56 de 57



Índice

1. Introducción........................................................................................3

2. Metodoloxía.........................................................................................4

3. Atención á diversidade.......................................................................5

4. Temas trasversais................................................................................6

4.1 Educación en valores.........................................................6

4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC´s)......7

            5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas................................7

            6. Secuenciación do curso.........................................................................8

                   6.1 Curso........................................................................................8

                   6.1.1 Obxectivos..............................................................................8

                   6.1.2 Contidos.................................................................................12

                   6.1.3 Avaliación................................................................................17

                   6.1.4 Medidas de recuperación.........................................................32

                   6.1.5 Recursos didácticos.................................................................32

7. Procedementos de avaliación e seguemento da programación didáctica..........35

8. Procedementos para realizar a avaliación interna do departamento....................38

             9. ANEXOS............................................................................................................40

                   9.1 Proba de acceso a 1º de grao profesional...........................................40

                   9.2 Probas de acceso a outros cursos.....................................................43

                   9.3 Criterios para a obtención do Premio Fin de Grao.................................49

                   9.4 Repertorio orientativo por cursos............................................................50

CMUS Profesional “Manuel Quiroga” de
Pontevedra

Páxina 57 de 57


	1. Introdución 3
	2. Metodoloxía 3
	3. Atención á diversidade 3
	4. Temas transversais 3
	4.1 Educación en valores 3
	4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC´s) 3

	5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas 3
	6. Secuenciación do curso 3
	6.1 Curso:...................................... 4

	7. Procedementos de avaliación e seguimento da programación didáctica 5
	8. Procedementos para realizar a avaliación interna do departamento 5
	9. ANEXOS 6
	9.1 Probas de acceso 1º de grao profesional 6
	9.2 Probas de acceso a outros cursos 6
	9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grao 6

	1. Introdución
	2. Metodoloxía
	3. Atención á diversidade
	4. Temas transversais
	4.1 Educación en valores
	4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC´s)

	5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas
	6. Secuenciación do curso
	6.1 Curso: 1º de grao elemental
	6.1.1 Obxectivos
	6.1.2 Contidos
	6.1.3 Avaliación
	Criterios de avaliación
	Mínimos esixibles
	Procedementos e ferramentas de avaliación
	Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

	6.1.4 Medidas de recuperación
	Procedementos de recuperación ordinarios
	Probas extraordinarias de setembro

	6.1.5 Recursos didácticos


	7. Procedementos de avaliación e seguimento da programación didáctica
	8. Procedementos para realizar a avaliación interna do departamento
	¿Informou aos pais e/ou alumnos dos obxectivos e contidos da programación?
	¿ Realizouse mensualmente unha xuntanza de departamento para comprobar a consecución dos obxectivos e contidos da programación?
	¿Tivo solicitudes de titorías por parte dos pais e/ou alumnos?
	¿Empregou con aproveitamento as horas de reforzo educativo?
	¿ Satisfixo as peticións de cambio de profesor?
	¿Realizou audicións trimestrais?
	¿Participaron alumnos seus en actividades extraescolares organizadas por algún dos órganos do centro?
	Observacións:

	9. ANEXOS
	9.1 Probas de acceso 1º de grao profesional
	Contidos
	Criterios cualificación. Táboa para cualificar probas de acceso a calquera curso.

	9.2 Probas de acceso a outros cursos
	Criterios de cualificación (Ver táboa para cualificar probas de acceso da páxina 41-42)

	9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grao


	RadioGroup1: Off


