Programación Docente de Pedagoxía e didáctica instrumental de Frauta traveseira
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015 , do 29 de .outubro)

1. Identificación e contextualización
DISCIPLINA Pedagoxía e didáctica instrumental de Frauta traveseira
ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

FRAUTA

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

XEFE/A DO
DEPARTAMENTO

Ricardo Pazo García

COORDINADOR/A DA
DISCIPLINA

Ricardo Pazo García

DEPARTAMENTO
CURSOS

1.º curso
I

CUADRIMESTRE

2.º curso
II

III

IV

3.º curso
V

4.º curso

VI

VII

ETCS/
CUADRIMESTRE

VIII

3

Horas de clase
semanais

1

Observacións

NOME E APELIDOS

MAIL/TEL/WEB

TITORÍA

Manuel Morales Fernández

manoeltraverso@gmail.com

Martes 13:30-14:30

DOCENTES

2. Descritor e competencias
Ver lista e descrición de competencias no anexo II do decreto 163/2015 (DOG do 16 de novembro de 2015)/171/2016
DESCRITOR

Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. Estudo das estratexias e
recursos didácticos necesarios para adocencia.

COÑECEMENTOS PREVIOS

Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e habilidades adquiridas do
cuadrimestre anterior.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano acompañante sendo inherente á súa
esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente
mencionada e coa de Música de Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar.

TRANSVERSAIS

T 1, 2, 3, 4, 8, 15

XERAIS

X 5, 10, 19, 24, 25, 26

ESPECÍFICAS

EP 2, 8, 9 - EI 6

3. Obxectivos
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

DESCRICIÓN
1. Seleccionar e elaborar materiais de ensino/aprendizaxe en función dos diferentes graos e ciclos e /ouidades das ensinanzas musicaisregradas e
non regradas.
2. Deseñar un proceso de avaliación sistemática das actividades utilizadas nas aulas que contemple aos alumnos, docentes, programacións e
institucións implicados no proceso de TODAS
ensino/aprendizaxe.
3. Dominar as diversas posibilidades que nos ofrecen as novas tecnologías na preparación e impartición dos contidos.

TODAS
TODAS
TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I. Selección e elaboración de materiais
didácticos

1.- Organización sistemática das principaiscoleccións de estudos e exercicios dos séculos XVIII, XIX e XX.
2.- Elaboración dunconxunto de recursos materiaisaxeitados para un curso ou ciclo do Grao Elemental ou
Profesional de Música.
3.- Análise do contido dos principais textos teórico-pedagóxicos en linguacastelá referidos ao clarinete.
4.- Recensión sobre algún texto/artigo de carácter pedagóxico en lingua inglesa/francesa/italiana.

8

II. Deseño de unidades didácticas

1.- Elaboración dunhaUnidade Didáctica destinada a un curso de Grao Elemental da especialidade.
2.- Elaboración dunhaUnidade Didáctica destinada a un curso de Grao Profesional da especialidade.
3.- Elaboración dunha Programación didáctica.

4

III. Recursos musicais na WEB

1.- Pescuda nos foros especializados, WEBs de partituras gratuitas, YouTube, e similares axeitados para o seu uso
nas aulas.

2

1.- Aplicación dos contidosdesenvolvidosao longo do cuadrimestre nunha clase práctica destinada a un discente da
materia de 2ºInstrumento oudoutras especialidades (nivel elemental ou profesional).

2

Total de sesións por cuadrimestre

16

IV. Desenvolvemento
práctica

dunha

clase
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5. Metodoloxía e Planificación Docente
HORAS
PRESENCIAIS

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN

HORAS NON
PRESENCIAIS

TOTAL
HORAS

Clases prácticas

12

Clase práctica do discente

2

2

Titorías

2

2

12

Traballo persoal

74

74

Total de sesións por cuadrimestre

90

6. Avaliación
FERRAMENTAS DE
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

PONDERACIÓN

ORDINARIA
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua)
Traballo persoal

Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da
aprendizaxe. Valorarase a implicación do alumno e
o progresivo desevolvemento da súacapacidade crítica e autonomía.

50%

TODAS

Traballo escrito

Valoraranse as capacidades investigadoras na materia proposta así como a presentación de
contidos e organización do traballo.

50%

TODAS

*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación continua. Cando isto aconteza, o
profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado..
AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-)
Traballo persoal

Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da
aprendizaxe. Valorarase a implicación do alumno e
o progresivo desevolvemento da súacapacidade crítica e autonomía.

50%

TODAS

Traballo escrito

Valoraranse as capacidades investigadoras na materia proposta así como a presentación de
contidos e organización do traballo.

50%

TODAS

100%

TODAS

AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua)
Ver avaliación extraordinaria
EXTRAORDINARIA
Traballo escrito

Valoraranse as capacidades investigadoras na materia proposta así como a presentación de
contidos e organización do traballo.
ERASMUS

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos realizados e a cualificación obtida no centro de
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino
non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados.
Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas.

7. Alumnado con necesidades educativas especiais
DESCRICIÓN
No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro,
poloque se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con
discapacidade eda súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes
en materia de promociónda accesibilidade.

CRITERIOS E PAUTAS
Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación.
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Portillo, D.: La clase de flauta travesera. Unidades didácticas, ideas y recursos. Procompalpublicaciones. Almería 2007
Watson, R.A.: The Flute Pedagogy of Toshio Takahashi. Tese D.M.A. Athens, University of Georgia, 2011
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