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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO   

MATERIA Prácticas do profesorado 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Pedagoxía 

ITINERARIO (S) Pedagoxía xeral e da Linguaxe Musical 

CURSO 4º CUATRIMESTRE 1º e 2º 

CREDITOS ECTS 6 

CARACTER Obrigatorio 

DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CENTRO Conservatorio Superior de Música da Coruña 

COORDINADOR/A Matilde Rubio Mur 

DOCENTE/S Nome e 

apelidos 

 

Matilde 

Rubio 

Despacho e 

Horario Titorías 

2.01 

Venres de 11 a 

12 h. 

Telf./email/páxina web 

630 68 69 94 

matilderubio@edu.xunta.es 

DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

Se trata de que o futuro docente coñeza o escenario laboral 

no que desenvolverá a  sua vida profesional se dedicase á 

docencia e que poda aplicar o aprendido nos módulos 

teóricos.  

COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Os correspondentes a materia de Teoría da Educación, 

Psicopedagoxía, Didáctica Xeral e Didáctica da música e da 

linguaxe musical I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS TRASVERSAIS 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do 

traballo que se realiza. 

T6 Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal. 

T9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos 

culturais diversos. 

T11 Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na 

apreciación e sensibilidade estética, medioambiental e cara a diversidade. 

T12 Adaptarse, en condicións de competitividade aos cambios culturais, sociais e 

artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar 

as canles adecuadas de formación continuada. 

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional. 

T15 Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito 

emprendedor no exercicio profesional. 

COMPETENCIAS XERAIS 

X5 Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as súas 

aplicacións na música preparándose para asimilar as novidades que se produzan 

nel. 

X7 Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de 

proxectos musicais participativos. 

X10 Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos 

musicais diversos. 

X13 Coñecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber aplicalos 

na práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica. 

X19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos 

niveis. 

X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida 

profesional. 

X27 Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 

EP1 Comprender e explicar os fundamentos en pedagoxía musical contemporánea, 

tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación, e saber 

fundamentar neles a reflexión crítica da actuación educativa musical propia e 

allea.  

EP2 Elaborar, seleccionar, aplicar e avaliar actividades, materiais e recursos de 

ensino/ aprendizaxe musicais en función das demandas de cada contexto 

educativo, sendo versátil no dominio dos instrumentos e outros recursos 

musicais e aplicando de forma funcional as novas tecnoloxías.  



EP3 Interpretar analiticamente a construción das obras musicais en todos e cada 

un dos aspectos e niveis estruturais que as conforman. 

EP4 Saber aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da creación musical nunha 

variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros 

campos artísticos. 

EP5 Ser capaz de desenvolver unha práctica educativa-musical, como artista e 

formador musical orientada á comunidade.  

EP8 Implicarse activamente en proxectos educativo-musicais a través do traballo 

cooperativo e asumir a responsabilidade de desenvolver a profesión educativa 

musical como tarefa colectiva.  

EP9 Deseñar e levar a cabo procesos sistemáticos de avaliación educativa sobre 

alumnos, profesores, programas e institucións e basear nos seus resultados a 

planificación da mellora educativa.  

 

 

 

3. OBXECTIVOS Competencias 

relacionadas 

1.- Achegar ó alumno á realidade laboral do profesor e a 

seu campo profesional. 

Todas 

2.- Facilitar a adquisición e consolidación de 

coñecementos, destrezas profesionais e actitudes 

personais necesarias para o desempeño do seu traballo e 

a oportunidade de aplicarlas baixo a supervisión dun 

colaborador profesional. 

Todas 

3.- Unificar a teoría e a práctica, enlazando os contidos 

académicos e a aprendizaxe da experiencia práctica. 

Todas 

4.- Asumir a responsabilidade dun continuo 

desenvolvemento profesional e da capacidade de 

resolver conflictos e problemas. 

Todas 

5.- Tomar conciencia do componente ético e os 

principios deontolóxicos do exercicio profesional. 

Todas 

6.- Sistematizar os datos obtidos durante a experiencia. Todas 

7.- Enumerar e explicar os procedimentos desenvueltos 

e as actividades realizadas. 

Todas 

8.- Sacar conclusións que permitan a mellora da práctica 

profesional. 

Todas 

9.- Valorar de forma crítica a experiencia e o 

desenvolvemento das prácticas. 

Todas 

 

 

 



4. PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 Horas 

presenciais 

Horas non 

presenciais                               

Horas 

totales 

Asistencia conservatorio  de 

prácticas 

120  120 

Elaboración da memoria - 54 54 

Tutorías individuais 3 - 3 

Tutorías colectivas 3 - 3 

Horas totales 126 54 180 

 

 

5. DESCRITORES DE PLANIFICACIÓN DOCENTE (METODOLOXÍA) 

Asistencia conservatorio de 

prácticas 

As prácticas suponen o eje do curriculo, 

vertebrando a teoría, a transferencia da mesma á 

realidade do aula/centro e mostrando o resultado 

y o impacto final da aprendizaxe do futuro 

profesorado para responder á cambiante 

realidade docente, ademais de ofrecer datos para 

a mellora e innovación. 

O alumno debe convivir e socializarse 

profesionalmente coa realidade educativa dun 

centro, co sistema de relaciones do mesmo, co 

departamento e, co acompañamento do tutor, 

tomar contacto e relacionarse co alumnado da 

clase. 

Ademais se integrarán outras tareas, como a 

preparación de ditas clases, a organización de 

actividades de aula o fora dela, a elaboración, 

aplicación e corrección de exámenes, o 

establecimento de criterios de avaliación, etc. 

Elaboración da memoria A memoria de prácticas é un documento 

realizado como diario das actividades cotidianas 

y do desenvolvemento curricular no centro. Nela  

debense recoller todas as actividades realizadas, 

as observacións surxidas durante o 

desenvolvemento das mesmas, os informes 

elaborados e as discusions e reflexions 

conxuntas. Asimesmo, é fundamental incorporar 

reflexions e análise propios, derivados do 

intercambio de ideas cos tutores y da formación 

teórica adquirida ó longo da titulación. 

A memoria deberá recoller, como mínimo, a 

drecrición organizativa do centro e do perfil 

sociolóxico xeral do alumnado e do seu entorno 

cultural, as fichas de seguimento das actividades 

realizadas no período de prácticas, así como 

quince unidades didácticas dunha materia 



relativa ao curso académico relacionado coa 

especialidade motivo das prácticas. 

 

 

6. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA 

AVALIADA 

PONDERACIÓN 

Informe do profesor colaborador Todas 30% 

Memoria de prácticas Todas 70% 

 

 

7. OBSERVACIÓNS 

O profesor tutor das prácticas do conservatorio superior realizará a lo menos duas 

reunións cos profesores colaboradores e jefes do departamento dos conservatorios 

profesionais elixidos polos alumnos. Nelas organizaránse os horarios e todas aquelas 

cuestión relacionadas co principio e o final do curso. 

Os profesores colaboradores levarán reconto das horas realizadas polos alumnos de 

prácticas. 

O profesor tutor das prácticas do conservatorio superior realizará tres tutorías co fin de 

aclarar as dúbidas sobre a memoria de prácticas e facilitar un índice para a súa 

realización. 

A no realización da totalidade das horas presenciais o a no entrega da memoria de 

prácticas terán como consecuencia a no superación da materia. 

A realización das prácticas estará sometida as normas ditadas na circular 10/2014. 

 

 


