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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  (non cubrir) 

MATERIA Didáctica da Música e da Linguaxe Musical  I 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

Didáctica da educación musical 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Pedagoxía 

ITINERARIO (S) Pedagoxía xeral e da Linguaxe Musical 

CURSO 3º CUATRIMESTRE 1º 

CREDITOS ECTS 6 

CARACTER Materia obrigatoria específica 

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 

Martes de 13 a 

14 h. 

Telf./email/páxina web 

630 68 69 94 

matilderubio@edu.xunta.es 

DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

 Principios psicopedagóxicos da aprendizaxe da música. 

Desenvolvemento das capacidades musicais. Metodoloxía e 

planificación didáctica. Desenvolvemento e avaliación do 

proceso educativo. Análise dos diversos currículos de 

educación musical. Deseño de procedementos e estratexias de 

ensinanza-aprendizaxe 

COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Os correspondentes as materias de Teoría da Educación I e II 

e Psicopedagoxía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora. 

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación. 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

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. 

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

emprendedor no exercicio profesional.  

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X1 Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido 

adecuadamente aptitudes para o recoñecemento, a comprensión e a 

memorización do material musical. 

X2 Mostrar aptitudes adecuadas para a lectura, improvisación, creación e 

recreación musical. 

X3 Producir e interpretar correctamente a notación gráfica de textos musicais. 

X4 Recoñecer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade 

auditiva e saber aplicar esta capacidade á súa práctica profesional. 

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. 

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. 

X18 Comunicar de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa 

actividade profesional a persoas especializadas, con uso adecuado do 

vocabulario técnico e xeral.  

X19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en 

distintos niveis. 

X22 Dispoñer de recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar 

pezas musicais así como improvisar en distintos contextos a partir do 

coñecemento de estilos, formatos, técnicas, tendencias e linguaxes diversos. 

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

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 

E1 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.  

E2 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 

E3 Coñecer os elementos constitutivos da música mostrando un alto dominio 

en percepción auditiva, lectura, análise, escritura, improvisación e creación 

musical, e ser capaz de interrelacionar todo iso para aplicalo e utilizalo 

adecuadamente no desenvolvemento da propia actividade. 

E5 Ser capaz de desenvolver unha práctica educativa-musical, como artista e 



formador musical orientada á comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 

relacionadas 

1. Espertar interese polo feito educativo e pola participación activa.  T8, T12, T15 

X10, X18, X19, 

X27 

E1, E2, E5 

2. Desenvolver os principios da psicopedagoxía xeral e a súa 

aplicación no ensino musical.  

T12, T15 

X: todos 

E: todos. 

3. Propiciar unha actitude de análise e crítica respecto da teoría e a 

práctica educativas, encamiñadas á elaboración de ideas e xuízos 

propios, baseados no coñecemento da realidade.  

Todos 

4. Adquirir un núcleo estruturado de saberes e técnicas, logrado por 

observación, vivencia e estudo, que teña directa conexión co futuro 

traballo profesional. 

Todos 

5. Capacitar para o estudo e a investigación persoal no ámbito 

educativo. 

T: todos 

X5, X10, X13, 

X18 

E: todos. 

6. Conseguir unha conciencia clara da importancia da materia de 

linguaxe Musical nos estudos musicais.  

T12, T15 

X: todos 

E: todos 

7. Coñecer os principios do ensino da linguaxe musical, nos cursos 

1º e 2º do grao elemental de conservatorio.  

Todos 

8. Aprender a utilizar a entonación como medio de formación 

auditiva relacionándoa co ditado musical e os coñecementos 

rítmicos e teóricos apresos. 

T1, T4 

X: todos 

E: todos 

 

 

 

 

 



4. CONTIDOS 

TEMAS Descritor temas Sesións 

1. Ritmo. 1.1. Ritmo, definición e elementos. 

1.2. Rítmica e métrica. 

1.3. A intensidade no ritmo. Tipos de ritmos. 

1.4. O ritmo a través da historia. 

1.5. Música e tempo. 

1.6. Psicoloxía do ritmo. 

1.7. El ritmo e a súa relación cos outros 

parámetros musicais: dinámica, agóxica, 

tempo e timbre. 

1 

2. Didáctica do ritmo. 2.1. Condicións básicas para o 

desenvolvemento da educación rítmica. 

2.2. Psicomotricidade e coordinación. A 

memoria. O ritmo interior. 

2.3. Exercicios elementais de 

desenvolvemento psicomotriz: movemento 

corporal (Dalcroze), ritmo da linguaxe e 

ritmo instrumental (Orff). 

2.4. Iniciación o ritmo. Aspectos básicos. 

Pulso, acento, compás, grafía, lectura. 

Procedimientos metodológicos na etapa 

inicial do aprendizaxe. 

2.5. Análise da progresión rítmica na 

subdivisión binaria, na subdivisión ternaria e 

na sucesión de compases na etapa inicial. 

2.6. Metodoloxía específica para os contidos: 

compás, acento binario e ternario, compases 

compostos, subdivisión, puntillo, síncopas, 

fórmulas ternarias en semicorcheas, grupos 

de valoración especial (introducción do 

tresillo), equivalencias, compases non 

regulares, música sen compasear, grafía non 

convencional,…. 

2.7. Percepción, creación e interpretación 

rítmica. 

2 

3. O currículo en relación 

co ritmo 

3.1. Objetivos xerales e didácticos do 1º e 2º 

curso de grao elemental. 

3.2. Contidos. 

3.3. Criterios de avaliación. 

1 

4. A teoría musical 

aplicada ó ensino musical 

básico. 

4.1. Sistematización da lectura e escritura 

musicais. 

4.2. Concepto de intervalo. Tipos. 

Designación numérica. Especies. Tonos e 

semitonos. Tipos de semitonos. 

4.3. Compases regulares. Tipos segundo o 

número de tempos e segundo a subdivisión. 

Unidade de tempo, compás e subdivisión. 

Acentuación. 

4.4. A tonalidade. Escalas e modos. Graos da 

1 



escala. Armadura. Tipos de escalas maiores e 

menores.Graos tonais e modais. Tonos 

vecinos. 

4.5. A expresión musical. Movemento o 

tempo. Dinámica e matices. Acentuación. 

Articulación. Fraseo. Carácter. 

4.6. Sintaxe musical. Estrutura e división na 

frase musical. 

5. Didáctica da teoría. 5.1. Recursos didácticos na sistematización 

da lectura e escritura musicais. 

5.2. Recursos didácticos para o ensino dos 

intervalos. 

5.3. Recursos didácticos para o ensino do 

compás. 

5.4. Recursos didácticos para o ensino da 

tonalidade e das escalas. 

5.5. Recursos didácticos para o ensino da 

agóxica, da dinámica, da articulación e do 

carácter. 

5.6. Recursos didácticos na sintaxe musical. 

2 

6. O currículo en relación 

coa teoría musical. 

6.1. Objetivos xerales e didácticos do 1º e 2º 

curso de grao elemental. 

6.2. Contidos. 

6.3. Criterios de avaliación. 

1 

7. A voz e o oído. 7.1. Papel e tratamiento de ambos no ensino 

da linguaxe musical. 

7.2. Oído absoluto e oído relativo. 

7.3. O aparello fonador e o aparello auditivo. 

Descrición anatómica e fisiolóxica. 

7.4. O son, o silencio e o ruido. Elementos do 

fenómeno sonoro. Dimensión física do son. 

 

1 

8. Entonación e afinación. 8.1. Iniciación a entonación. Aspectos 

básicos. Traballo sobre dous, tres o máis 

notas. Escala pentatónica. Escala diatónica. 

Modo maior e modo menor. Modos 

eclesiásticos. Entonación interválica. 

Atonalidade. 

8.2. Análise da progresión melódica na etapa 

inicial. 

8.3. A entonación imitada e a entonación 

consciente. 

8.4. Sistemas de afinación e as súas 

aplicacións prácticas. A afinación temperada 

e a afinación expresiva. 

8.5. Percepción, creación e interpretación 

melódica. 

1 

9. A educación vocal. 9.1. Condicións básicas para el 

desenvolvemento da educación vocal. 

9.2.  Principios básicos da emisión vocal. A 

1 



respiración e o fraseo. Recursos didácticos. 

9.3. Clasificación e extensión das voces. A 

voz da infancia e a adolescencia. Recursos 

didácticos. 

9.4. Percepción, creación e interpretación 

melódica. 

 

10. O repertorio vocal. 10.1. O repertorio vocal monódico e 

polifónico.  

10.2. Criterios didácticos para a súa 

selección.  

10.3. A canción e o canon como instrumento 

de traballo. 

10.4. Interpretación. Dirección. 

1 

11. O currículo en relación 

coa entonación e a 

educación vocal. 

11.1. Objetivos xerales e didácticos do 1º e 

2º curso de grao elemental. 

11.2. Contidos. 

11.3. Criterios de avaliación. 

1 

12. A educación auditiva. 12.1. Aspectos rítmicos e melódicos. O 

ditado musical. Problemas que presenta a 

realización do ditado. Importancia na 

formación do pensamento e a memoria 

musical. Recursos didácticos. 

12.2. O timbre. A cor. Recoñecemento físico 

e auditivo dos diferentes instrumentos. 

Identificación auditiva de distintas 

combinacións instrumentais. A audición e o 

ditado tímbricos. Recursos didácticos. 

12.3. A monodia. A melodía. Textura 

polifónica. O acorde. As cadencias: tipos e 

función. O adestramento da percepción e 

recoñecemento das harmonías básicas e das 

diferentes cadencias. Recursos didácticos. 

12.4. A audición da obra musical: 

adestramento da percepción e recoñecemento 

dos aspectos básicos da obra escoitada e 

desenvolvemento da memoria. Recursos 

didácticos: o musicograma… A creatividade. 

12.5. Analise da progresión auditiva na etapa 

inicial. 

2 

13. O currículo en relación 

coa educación auditiva. 

13.1. Objetivos xerales e didácticos do 1º e 

2º curso de grao elemental. 

13.2. Contidos. 

13.3. Criterios de avaliación. 

1 

Total Sesións  16 

 

 

 



5. PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total 

horas T 

Exposición magistral 40 - 40 

Práctica individual (estudio) - 56 56 

Práctica colectiva 21 - 21 

Secuenciación de contidos - 10 10 

Composición de repentes rítmicos, ditados, 

exercicios teóricos e lecciones de entonación. 

- 50 50 

Portafolios - - - 

Titorías:  

1. Individuais 

2. De grupo 

1 - 1 

Actividades de avaliación:  

1. Probas 

2. Revisión de probas 

2 - 2 

 64 116 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESCRITORES DE PLANIFICACIÓN DOCENTE (METODOLOXÍA) 

Exposición magistral Método de instrución directa para o 

dominio de habilidades, feitos e 

información básicos. 

Caracterízase por altos niveis de 

explicación, demostración e constante 

interacción do profesor cos alumnos.  

Coñecemento claramente estruturado e 

definido, necesario para aprendizaxes 

futuras e que pode ensinarse paso a paso.  

Axudar aos alumnos a descubrir os 

vínculos entre as ideas principais.  

Repasos para activar os coñecementos 

previos. 

Presentacións claras e breves.  

Práctica guiada para detectar ideas 

erróneas e crearnos unha imaxe do 

pensamento do alumno. 

Presentación de abundantes exemplos 

brindando asociacións para construír redes 

de conceptos. 

 

Práctica individual Estudo dun método de Linguaxe Musical 

en relación cos campos rítmicos e 

teóricos, sinalando a sucesión progresiva 

dos diversos compases e a introdución dos 

valores rítmicos en subdivisión binaria e 

ternaria así como a sucesión da liña 

teórica e o seu tratamento.  

 

Estudo dun método de Linguaxe Musical 

en relación cos campos melódicos e 

auditivos, sinalando a sucesión progresiva 

das diversas notas e tonalidades, a 

introdución da modalidade e a 

atonalidade, a realización de ditados a 

unha, dúas e tres voces, así como o 

tratamento dos distintos tipos de ditados: 

rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos, 

formais, etc  

 

Memorización e asimilación dos contidos 

referidos nesta programación. 

 

Práctica colectiva Realización de tarefas didáctico-musicais 

a través de traballo en equipo. 

Propostas adecuadas de composiciones 

que correspondan a uns obxectivos e 

contidos determinados.  

Participación nas postas en común sobre 



os contidos sinalados, demostrando un 

certo grao de sentido crítico e de análise, 

avalado pola lóxica e polos saberes 

adquiridos, na defensa das opinións.  

 

Secuenciación de contenidos Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino do ritmo 

no grao elemental (1º e 2º), especificando 

a temporalización por cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino da teoría 

no grao elemental (1º e 2º), especificando 

a temporalización por cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino da 

entonación no grao elemental (1º e 2º), 

especificando a temporalización por 

cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no proceso da 

educación auditiva no grao elemental (1º e 

2º), especificando a temporalización por 

cursos e trimestres.  

 

 

 

Composición de material didáctico Elaboración dun tema teórico e 

realización dunha clase práctica sobre o 

mesmo tema adaptada aos alumnos dun 

curso determinado (1º ou 2º).  

 

Realización de 15 ditados rítmicos 

correspondentes ao desenvolvemento dun 

curso de linguaxe musical de grao 

elemental (1º ou 2º).  

 

Composición de tres repentes rítmicos, un 

por trimestre, nos que se resuman as 

dificultades máis características dese nivel 

e momento de 1º ou 2º curso de grao 

elemental da materia de Linguaxe 

Musical.  

 

Proposta de tres exames teóricos, un por 

trimestre, nos que se reúnan as 

dificultades máis características dese nivel 



e momento de 1º ou 2º curso de grao 

elemental da materia de Linguaxe 

Musical.  

 

Realización de 15 ditados rítmico-

melódicos correspondentes ao 

desenvolvemento dun curso de linguaxe 

musical de grao elemental (1º ou 2º). 

 

Composición de tres leccións de solfexo, 

unha por trimestre, nas que se resuman as 

dificultades máis características dese nivel 

e momento dun curso de grao elemental 

(1º ou 2º) da materia de Linguaxe 

Musical.  

 

Portafolios Colección sistemática do traballo: 

revisions, autoanálisis, reflexions, ideas 

principais dos contidos, conclusións do 

traballo en equipo, síntese da pescuda de 

información, exercicios, dúbidas resoltas, 

apuntes, reseñas e comentarios de fontes, 

composiciones propostas, exemplos 

musicais, estudo de métodos…. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA (S) 

AVALIADA (S) 

PONDERACIÓN 

Proba escrita 

 

Memorización e asimilación dos contidos 

referidos nesta programación. 
 

T8 

X (todos) 

E (todos) 

10% 

Práctica Individual 

Estudo dun método de Linguaxe Musical 

en relación cos campos rítmicos e teóricos, 

sinalando a sucesión progresiva dos 

diversos compases e a introdución dos 

valores rítmicos en subdivisión binaria e 

ternaria así como a sucesión da liña teórica 

e o seu tratamento.  

 

Estudo dun método de Linguaxe Musical 

en relación cos campos melódicos e 

auditivos, sinalando a sucesión progresiva 

das diversas notas e tonalidades, a 

introdución da modalidade e a atonalidade, 

a realización de ditados a unha, dúas e tres 

voces, así como o tratamento dos distintos 

tipos de ditados: rítmicos, melódicos, 

armónicos, tímbricos, formais, etc  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino do ritmo 

no grao elemental (1º e 2º), especificando 

a temporalización por cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino da teoría 

no grao elemental (1º e 2º), especificando 

a temporalización por cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino da 

entonación no grao elemental (1º e 2º), 

especificando a temporalización por cursos 

e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no proceso da 

educación auditiva no grao elemental (1º e 

2º), especificando a temporalización por 

cursos e trimestres.  

 

T1, T4 

X (todos) 

E (todos) 

40% 



Elaboración dun tema teórico e realización 

dunha clase práctica sobre o mesmo tema 

adaptada aos alumnos dun curso 

determinado (1º ou 2º).  

 

Realización de 15 ditados rítmicos 

correspondentes ao desenvolvemento dun 

curso de linguaxe musical de grao 

elemental (1º ou 2º).  

 

Composición de tres repentes rítmicos, un 

por trimestre, nos que se resuman as 

dificultades máis características dese nivel 

e momento de 1º ou 2º curso de grao 

elemental da materia de Linguaxe Musical.  

 

Proposta de tres exames teóricos, un por 

trimestre, nos que se reúnan as dificultades 

máis características dese nivel e momento 

de 1º ou 2º curso de grao elemental da 

materia de Linguaxe Musical.  

 

Realización de 15 ditados rítmico-

melódicos correspondentes ao 

desenvolvemento dun curso de linguaxe 

musical de grao elemental (1º ou 2º). 

 

Composición de tres leccións de solfexo, 

unha por trimestre, nas que se resuman as 

dificultades máis características dese nivel 

e momento dun curso de grao elemental 

(1º ou 2º) da materia de Linguaxe Musical.  

 
 

Práctica colectiva 

Realización de tarefas didáctico-musicais a 

través de traballo en equipo. 

Propostas adecuadas de composiciones 

que correspondan a uns obxectivos e 

contidos determinados.  

Participación nas postas en común sobre 

os contidos sinalados, demostrando un 

certo grao de sentido crítico e de análise, 

avalado pola lóxica e polos saberes 

adquiridos, na defensa das opinións.  
 

T8 

X (todos) 

E (todos) 

10% 

Portafolios  
 

Colección sistemática do traballo: 

revisions, autoanálisis, reflexions, ideas 

T1, T4, T12 

X (todos) 

E (todos) 

10% 



principais dos contidos, conclusións do 

traballo en equipo, síntese da pescuda de 

información, exercicios, dúbidas resoltas, 

apuntes, reseñas e comentarios de fontes, 

composiciones propostas, exemplos 

musicais, estudo de métodos…. 

Asistencia presencial 

 

Observación sistemática individual do 

discente, a través dunha ficha de 

valoración descritiva do grao de 

consecución dos contidos, nunha contorna 

de actividade no aula, valorando de forma 

concreta a aplicación dos contidos ás 

diferentes situacións que se propoñan.  

 

Participación de forma activa en clase, 

preguntando cantas dúbidas 

preséntenllenos e propondo todos os 

proxectos que se nos ocorran, sexan 

grandes ou pequenos.  
 

T8, T12, T15 

X (todos) 

E (todos) 

30% 

7.2. Avaliación extraordinaria e alternativa 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA (S) 

AVALIADA (S) 

PONDERACIÓN 

Proba escrita 

 

Memorización e asimilación dos contidos 

referidos nesta programación. 
 

Todos 40% 

Práctica Individual 

Estudo dun método de Linguaxe Musical 

en relación cos campos rítmicos e teóricos, 

sinalando a sucesión progresiva dos 

diversos compases e a introdución dos 

valores rítmicos en subdivisión binaria e 

ternaria así como a sucesión da liña teórica 

e o seu tratamento.  

 

Estudo dun método de Linguaxe Musical 

en relación cos campos melódicos e 

auditivos, sinalando a sucesión progresiva 

das diversas notas e tonalidades, a 

introdución da modalidade e a atonalidade, 

a realización de ditados a unha, dúas e tres 

voces, así como o tratamento dos distintos 

tipos de ditados: rítmicos, melódicos, 

armónicos, tímbricos, formais, etc  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

Todos 60% 



persoal que se seguiría no ensino do ritmo 

no grao elemental (1º e 2º), especificando 

a temporalización por cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino da teoría 

no grao elemental (1º e 2º), especificando 

a temporalización por cursos e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no ensino da 

entonación no grao elemental (1º e 2º), 

especificando a temporalización por cursos 

e trimestres.  

 

Elaboración dunha proposta do proceso 

persoal que se seguiría no proceso da 

educación auditiva no grao elemental (1º e 

2º), especificando a temporalización por 

cursos e trimestres.  

 

Elaboración dun tema teórico e realización 

dunha clase práctica sobre o mesmo tema 

adaptada aos alumnos dun curso 

determinado (1º ou 2º).  

 

Realización de 15 ditados rítmicos 

correspondentes ao desenvolvemento dun 

curso de linguaxe musical de grao 

elemental (1º ou 2º).  

 

Composición de tres repentes rítmicos, un 

por trimestre, nos que se resuman as 

dificultades máis características dese nivel 

e momento de 1º ou 2º curso de grao 

elemental da materia de Linguaxe Musical.  

 

Proposta de tres exames teóricos, un por 

trimestre, nos que se reúnan as dificultades 

máis características dese nivel e momento 

de 1º ou 2º curso de grao elemental da 

materia de Linguaxe Musical.  

 

Realización de 15 ditados rítmico-

melódicos correspondentes ao 

desenvolvemento dun curso de linguaxe 

musical de grao elemental (1º ou 2º). 

 

Composición de tres leccións de solfexo, 

unha por trimestre, nas que se resuman as 



dificultades máis características dese nivel 

e momento dun curso de grao elemental 

(1º ou 2º) da materia de Linguaxe Musical.  
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9. OBSERVACIÓNS 

 

Para ser avaliado o alumno deberá entregar todos os traballos. 

 

Os alumnos que superen o número de faltas establecido terán que presentarse a un 

exame o final do cuatrimestre onde a materia a avaliar será toda a que aparece na 

programación. O procedemento desta avaliación alternativa será como o da avaliación 

extraordinaria. 

 

 

 


