Conservatorio Superior de Música de Vigo

Programación Docente de TROMPA
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro)

1. Identificación e contextualización
PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL

DISCIPLINA
ESPECIALIDADE
CARÁCTER
DEPARTAMENTO

INTERPRETACIÓN
B) Obrigatoria

ITINERARIO

TROMPA

TIPO DE CLASES

Colectiva

VENTO METAL

XEFE/A DO
DEPARTAMENTO

Enrique Lorenzo Vila

COORDINADOR/A
DA DISCIPLINA

Enrique Lorenzo Vila

CURSOS

1.º curso

2.º curso

3.º curso

CUADRIMESTRE

I

III

V

II

IV

ETCS/
CUADRIMESTRE

VI

4.º curso
VII

VIII

3
NOME E APELIDOS

Horas de clase
semanais

1

Observacións

MAIL/TEL/WEB

TITORÍA

Enrique Lorenzo Vila
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 a docencia.

COÑECEMENTOS
PREVIOS

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

RELACIÓN CON
OUTRAS DISCIPLINAS

A través da práctica interpretativa do instrumento conséguese integrar e poñer en práctica aspectos musicais e teóricos presentes nos
estudos de música superiores, colaborando ao desenvolvemento da capacidade analítica, do coñecemento do repertorio do propio
instrumento e da evolución estilística dos diferentes períodos da historia da música.

TRANSVERSAIS

T1, T2, T3, T4, T8, T15

XERAIS

X5, X10, X19, X24, X25, X26

ESPECÍFICAS

EI6

3. Obxectivos
COMPETENCIA
S

DESCRICIÓN
1. Coñecer a orixe e evolución dos diversos sistemas pedagóxicos.

T2, T4, X10, X24,
EI6

2. Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquirir as técnicas de estudio necesarias que permitan a autonomía no traballo e a valoración
do mesmo.

T1, T4, X10, X24,
EI6

3. Estudar evolución da metodoloxía dos instrumentos de Vento-Metal nas distintas épocas.

T4, T8, X10, X25,
EI6

4. Coñecer a lexislación actual que regula o ensino musical.

T4, T15, X19,
X26, EI6

5. Investigar a metodoloxía e pedagoxía no ámbito do ensino actual

T4, T15, X5, X19,
EI6

6. Programacións didácticas e unidades curriculares

T3, T4, X5, X19,
X25, EI6

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

Coñecemento da orixe e evolución dos diversos sistemas
pedagóxicos

1.1 Estudo do orixe dos sistemas pedagóxicos mais importantes
1.2 Estudo da evolución dos sistemas pedagóxicos

2

II

Estudo da evolución da
metodo-loxía dos instrumentos
de Vento-Metal nas distintas
épocas

2.1 Estudo dos diferentes aspectos metodolóxicos de cada pais
2.2 Estudo da evolución pedagóxica do ensino dos instrumentos de Vento-Metal
2.3 Estudo da evolución metodolóxica na historia dos instrumentos de Vento-Metal

2
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III

Investigación da metodoloxía y
pedagoxía no ámbito do ensino
actual

3.1 Coñecemento da pedagoxía y metodoloxía actual no ámbito de Galicia
3.2 Coñecemento da pedagoxía actual no ámbito nacional
3.3 Coñecemento da pedagoxía actual en distintos países

2

IV

Coñecemento da lexislación
actual que regula o ensino
musical

4.1. Estudo das leis e reais decretos que rexen os ensinos musicais
4.2. Lexislación no ámbito dos conservatorios de música

3

V

Programacións didácticas

5.1. Coñecemento das programacións didácticas dos Conservatorios de Galicia
5.2. Elaboración dunha programación didáctica

4

VI

Unidades didácticas

6.1. Coñecemento das unidades didácticas
6.2. Elaboración dunha unidade didáctica

3
Total de sesións por cuadrimestre

16

5. Planificación Docente
1.º curso

TIPO DE ACTIVIDADE

I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

VI

4.º curso
VII

Presenciais

Clases prácticas
Traballos

16
2

Non presenciais

Traballo persoal

72

Total de horas cuadrimestrais

VIII

OBSERVACIÓNS

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Clases prácticas

Trátase de actividades encamiñadas a explicación dos contidos técnicos e métodos a practicar nas diferentes sesións, e
tamén as actividades de explicación dos libros y fuentes coas que traballaremos.Exposición y explicación dos contidos por
parte do docente. Instruccións sobre fontes de información para o estudo da literatura.

Traballos

Traballos a presentar polo alumn@ da materia e propostos polo profesor. Elaboración dunha programación didáctica segundo
as instruccións do profesor. Elaboración dunha unidade didáctica segundo as instruccións do profesor.

Traballo persoal

Tempo de investigación de información adicional ao traballo de aula propostos polo profesor. Tempo de elaboración dos
traballos propostos polo profesor.

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Clases prácticas

Atención, comprensión e participación na clase. Realizar tarefas sobre a familia instrumental e a súa
evolución didáctica ao longo da historia e de diferentes estilos musicais, así como as distintas escolas
do instrumento e innovacions acontecidas. Mostrar o coñecemento das características referidas ás
diferentes escolas de vento-metal dende o barroco ata a actualidade.

40%

TODAS

Traballo académico

Elaboración dunha programación didáctica de grado elemental e medio da especialidade de trompa
dun conservatorio de Galicia. Elaboración dunha unidade didáctica elexida polo alumno e que garde
relación coa programación didáctica presentada.

60%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame escrito

1. Demostrar os coñecementos relativos á orixe e evolución dos sistemas pedagóxicos.
2. Demostrar o coñecemento das características metodolóxicas do ensino da trompa. Demostrar o
coñecemento da pedagoxía e metodoloxía no ámbito de Galicia.
3. Coñecemento da lexislación vixente referida ao ensino da trompa nos conservatorios.

40%

TODAS

Traballo académico

Presentación dunha programación didáctica de grado elemental e medio da especialidade de trompa
dun conservatorio de Galicia. Presentación dunha unidade didáctica elexida polo alumno e que garde
relación coa programación didáctica presentada.

60%

TODAS

CRITERIOS

FERRAMENTAS
Ver avaliación extraordinaria

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

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.

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

CRITERIOS E PAUTAS
Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación.

9. Bibliografía, materiais e documentos
BOURGUE, D.: A trompa. Madrid: alianza Música, 1986
ZARZO, V.: Estudo analítico da literatura de trompa
ZARZO, V.: Grandes trompistas do pasado
ZARZO, V.: Escolas de trompa
CEBRIÁ, P., ORTEGA, R.J., FERNÁNDEZ, J.E.: A clase colectiva para instrumentos de vento. Fundamentos básicos para a súa programación, orientación e evaluación.
Mundimúsica Garijo. Madrid 1996
ESCRIBANO, A.: Aprender a ensinar, fundamentos de didáctica xeral. Universidade de Castela A Mancha. Cuenca 2008
JURADO, J.: Guía para a programacións didácticas e as unidades didácticas. Dos Acordes
LOZANO, J.: Bases psicolóxicas e deseño curricular para o grado elemental de música.
MICHELS, U.: Atlas de Música. alianza música, 1992.
Lexislación dos conservatorios de Galicia

10. Observacións
Será aplicable a esta Programación Docente a lexislación vixente así como as normas que a regulan.
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