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PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL
CUARTO CURSO, SÉTIMO CUADRIMESTRE

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA
TITULACIÓN SUPERIOR DE MÚSICA (RD 631/2010)

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA

CÓDIGO

MATERIA Pedagoxía e Didáctica Instrumental

AREA DE COÑECEMENTO Pedagoxía e Didáctica

TITULACIÓN Título Superior de Música

ESPECIALIDADE Interpretación

ITINERARIO Piano

CURSO 4º CUADRIMESTRE 7º

CREDITOS ECTS 3

CARACTER Materia obrigatoria común

DEPARTAMENTO Piano

CENTRO CMUS Superior de A Coruña

COORDINADOR Daniel Zacarés Costa

DOCENTE Daniel Zacarés Costa Venres 11.00-12.00 danielzacares@edu.xunta.es

DESCRICIÓN DA MATERIA Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos
coñecementos adquiridos. Estudo das estratexias e recursos necesarios para a docencia.

COÑECEMENTOS PREVIOS Aqueles que están implícitos no currículo dende  o  inicio dos estudos de Grao na
especialidade de interpretación do itinerario de Piano.
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2. COMPETENCIAS

TRANSVERSAIS T.1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T.2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T.3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se 
realiza.

T.4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T.6 Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal.

T.7 Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica constructiva no traballo en equipo.

T.8 Desenvolver razoada e críticamente ideas e argumentos.

T.13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T.15 Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor 
no exercicio profesional.

XERAIS X.5 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.

X.10 Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos musicais 
diversos.

X.11 Estar familiarizado cun repertorio amplo e actualizado, centrado na súa especialidade pero 
aberto a outras tradicións. Recoñecer os trazos estilísticos que caracterizan ao dito 
repertorio e poder describilos de forma clara e completa.

X.18 Comunicar de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade profesional
a persoas especializadas, cun uso adecuado do vocabulario técnico e xeral.

X.19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos niveis.

X.24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida profesional.

X.25 Coñecer e ser capaz de utilizar metodoloxías de estudo e investigación que lle capaciten 
para o continuo desenvolvemento e innovación da súa actividade musical ao longo da súa 
carreira.

X.26 Ser capaz de vincular a propia actividade musical a outras disciplinas do pensamento 
científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas musicais en particular, 
enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.

ESPECÍFICAS E.P.2 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.

E.P.8 Implicarse activamente en proxectos educativo-musicais a través do traballo cooperativo e 
asumir a responsabilidade de desenvolver a profesión educativa musical como tarefa 
colectiva.

E.P.9 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.

E.I.6 Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre a interpretación, así 
como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra musical.
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3. OBXECTIVOS DA MATERIA

Obxectivos Competencias relacionadas

1. Saber programar unha materia a longo e curto plazo. T.1, T.2, T.4, T.7, T.8, T.13, 
T.15, X.5, X.10, X.11, X.18, 
X.19, X.25, E.P.8, E.P.9

2. Elaborar/recopilar material de traballo axeitado para calquera nivel de ensino 
instrumental.

T.1, T.2, T.4, T.13, T.15, X.5, 
X.11, X.24, X.25, E.P.2

3. Dar clase a diferentes tipos de alumno en distintos niveis de ensino. T.1, T.2, T.3, T.6, T.8, T.13, 
T.15, X.5, X.10, X.18, X.25, 
X.26, E.P.2, E.P.9, E.I.6

4. CONTIDOS

Temas Descritor Subtemas Sesións

1. A Programación 1.1 Programación por curso
1.2 Unidade didáctica

2
2

2. O Material de traballo 1.1 Secuenciación de obras de repertorio, estudos, exercicios 4

3. A Clase 1.1 O Alumno
1.2 Desenrolo das clases
1.3 Teoría pianística básica

2
2
4

Total sesións 16

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Tipo de actividade Horas presencias Horas non presenciais Total horas

Actividade introdutoria 1 - 1

Clases teórico-prácticas 11 - 11

Exposición de traballos 4 - 4

Estudo individual - 72 72

Actividades de avaliación 1 - 1

Titoría 1 - 1

TOTAL HORAS 18 72 90

Equivalencia en ECTS (1 ECTS = 30 horas) 3
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6. DESCRITORES DE PLANIFICACIÓN DOCENTE (METODOLOXÍA)

Actividade introductoria Consistirá nunha introdución á materia cunhas consideracións acerca dela e 
plantexamento do traballo a desenrolar. 

Clases teórico-prácticas As clases articúlanse arredor da teoría e a praxis indistintamente, pois é tan 
importante aprender as bases de coñecemento coma ser quen de levalas a cabo de 
maneira efectiva.

Exposición de traballos Ao longo do cuadrimestre os alumnos realizarán un mínimo de 4 traballos, sendo 
cando menos un deles en grupo, que deberán expoñer ao resto da clase.

Estudo individual Neste apartado contémplase o tempo adicado polo alumno tanto á preparación dos 
traballos como das clases.

Actividades de avaliación 1. Secuenciar un grupo de obras e ubicalas nos niveis mais axeitados.
2. Impartir unha clase.

Titoría Neste apartado contémplase a posibilidade de que o alumno necesite de algunha
clase de apoyo para conseguir os obxectivos da materia.

7. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

Avaliación ordinaria

Ferramenta/Actividade Competencias avaliadas Ponderación

Asistir ás clases e participar activamente nelas. T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.13, T.15, X.5, 
X.10, X.11, X.18, X.19, X.24, X.25, X.26, E.P.2, 
E.P.8, E.P.9, E.I.6

25%

Exposición de traballos. T.1, T.2, T.4, T.6, T.7, T.13, X.5, X.10, X.11, X.18,
X.19, X.25, E.P.2, E.P.8, E.P.9 25%

Secuenciación de obras T.1, T.2, T.4, T.6, T.8, T.13, X.11, X.18, X.19, 
X.24, X.25, E.P.2 25%

Impartir clase. T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.8, T.13, T.15, X.10, X.11,
X.18, X.19, X.24, X.25, X.26, E.P.2, E.P.9, E.I.6 25%

Avaliación alternativa (para os alumnos que superen 4 faltas de asistencia)

Ferramenta/Actividade Competencias avaliadas Ponderación

Entrega de traballos T.1, T.4, T.8, T.15, X.5, X.10, X.11, X.18, X.19, 
X.24, X.25, E.P.2, E.P.8 50%

Impartir clase T.1, T.2, T.3, T.6, T.7, T.8, T.13, T.15, X.10, X.11,
X.18, X.19, X.26, E.P.9, E.I.6 50%

Avaliación extraordinaria

Ferramenta/Actividade Competencias avaliadas Ponderación

Entrega de traballos T.1, T.4, T.8, T.15, X.5, X.10, X.11, X.18, X.19, 
X.24, X.25, E.P.2, E.P.8 50%

Impartir clase T.1, T.2, T.3, T.6, T.7, T.8, T.13, T.15, X.10, X.11,
X.18, X.19, X.26, E.P.9, E.I.6 50%
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8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS

Referencias básicas

 Descaves, Lucette. Un nouvel art du piano. Gérard Billaudot Éditeur, Paris, 1990.
 Friskin, James – Freundlich, Irwin. Music for the Piano. Dover, New York, 1973.
 Fuentes, Pilar – Cervera, Juan. Pedagogía y Didáctica para músicos. Editorial Piles, Valencia, 1989.
 Jurado, Javier. El diseño de la Programación y las Unidades Didácticas. Dos Acordes, Baiona, 2008.
 Nieto, Albert. Contenidos de la técnica pianística. Didáctica y aprendizaje. Boileau, Barcelona, 2006.
 Shamagian, Marina. Metodología de la enseñanza del piano. Dos Acordes, Baiona, 2007.
 DECRETO 198/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas

de réxime especial de música. DOG do 25 de outubro de 2007.
 DECRETO 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de 

réxime especial de música. DOG do 31 de outubro de 2007.
 Obras de repertorio e estudos de: Albéniz, Bach, Bartok, Beethoven, Brahms, Chopin, Clementi, Czerny, 

Debussy, Granados, Haydn, Händel, Liszt, Mendelssohn, Prokofiev, Rachmaninov, Ravel, Scarlatti, Schubert, 
Schumann, Scriabin...

Otras referencias

 Alfonso, Javier. Ensayo sobre la Técnica Trascendental del Piano. Unión Musical Española, Madrid, 1980.
 Chiantore, Luca. Historia de la técnica pianística. Alianza Música, Madrid, 2001
 Ferguson, Howard. La interpretación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV al XIX. Alianza Música, 

Madrid, 2006
 Lawson, Colin y Stowell, Robin. La interpretación histórica de la música. Alianza Música, Madrid, 2005.
 Leimer-Gieseking. Rítmica, Dinámica y Pedal. Ricordi, Buenos Aires, 1951.
 Neuhaus, Heinrich. El arte del piano. Real Musical, Madrid, 1987.
 Nieto, Albert. El pedal de resonancia: el alma del piano. Boileau, Barcelona, 2001.
 Nieto, Albert. La digitación Pianística. Mater Música, Zaragoza, 1992.
 Rosset Llobet, Jaume y Fábregas Molas, Sílvia. A tono, ejercicios para mejorar el rendimiento del músico. 

Paidotribo, Barcelona, 2005.

9. OBSERVACIÓNS

   Contidos da materia:
 No tema da programación tomaránse como documentos básicos a partir dos que se elaborarán as diferentes 

programacións, as publicacións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través do 
DOG respecto dos currículos dos graos correspondentes, así como as programacións dos diferentes 
conservatorios profesionais de Galicia.

 No tema da secuenciación utilizaránse as obras do repertorio convencional para facer un escalonamento básico
de obras/niveis. Na bibliografía pódense ver os compositores sobre os que se traballará preferentemente. 
Debido á gran cantidade de obras para o piano, o anteriormente exposto non quere dicir que non se utilizarán 
outros textos, ou que se secuencien todas as obras dos compositores nomeados.

   Avaliación:
 A avaliación  alternativa  é  para  os  alumnos  que  perderon  o  dereito  a  avaliación  contínua  e  a  avaliación

extraordinaria para aqueles que non superaron a ordinaria nin a alternativa.
 Os alumnos que se presenten á avaliación alternativa ou á extraordinaria deberán poñerse en contacto có

profesor para definir os contidos dos traballos a presentar, que tratarán sobre secuenciación, programación na
aula e pedagoxía.

 Os alumnos que se presenten ás avaliacións alternativa ou extraordinaría, deberán aprobar obrigatoriamente
ás dúas partes de que constan.


