
 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DA MATERIA DE PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA 
INSTRUMENTAL. 

CUARTO CURSO, SÉTIMO CUADRIMESTRE 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA 

Curso 2015-16 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  

MATERIA Pedagoxía e Didáctica Instrumental 

AREA DE COÑECEMENTO Pedagoxía e Didáctica 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Interpretación 
ITINERARIO (S) Percusión 

CURSO 4º CUATRIMESTRE 7º 

CREDITOS ECTS 3 

CARACTER Materia obrigatoria común 
DEPARTAMENTO Percusión 

CENTRO CMUS Superior de A Coruña 

COORDINADOR/A Pilar García Ríos 

DOCENTE Pilar García Ríos pigarciarios@gmail.com 
TITORÍA Xoves 15:00 a 16:00h 

DESCRICIÓN DA MATERIA  

Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da 
capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. 
Deseño de procedementos e estratexias de ensinanza-
aprendizaxe. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

Aqueles que están implícitos no currículo dende o inicio dos 
estudios de Grao na especialidade de interpretación do 
itinerario de Percusión. 

 
 

2. COMPETENCIAS   
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora 

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala 
adecuadamente 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do 
traballo que se realiza. 

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación. 

T6 Realizar autocrítica cara o propio desempeño profesional e interpersoal. 
T7 Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica constructiva no traballo en 

equipo. 

T8 Desenvolver razoada e críticamente ideas e argumentos. 

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 DE TITULACION 
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. 

X11 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. 

X18 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. 

X19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos niveis. 

X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida 
profesional. 

X25 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. 

X26 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. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ESPECIALIDADE 

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. 

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. 

EI6 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. 

 



 

 

 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 
relacionadas 

1. Espertar interese polo feito educativo e pola participación 
activa. 

T8, T15, X10, X18, 
X19, E2 

2. Desenvolver os principios da psicopedagoxía xeral e a súa 
aplicación no ensino musical. 

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 estructurado de saberes e técnicas, 
logrado por observación, vivencia e estudio, 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, X18 

6. Saber elaborar unha materia a longo e curto prazo. T1,T2,T4, T7, T8, T13, 
T15, X5, X10, X11, 
X.18, X19 X25, EP8, 
EP9 

7. Dar clase a diferentes tipos de alumno en distintos niveis de 
ensino. 

T1, T2, T3, T6, T8, 
T13, T15,X5, X10, 
X18,25, X26, EP2, 
EP9, EI6 

 
 

4. CONTIDOS  

TEMAS Descritor Subtemas Sesións 

1. A programación didáctica 1.1. A programación didáctica.  Xustificación da 
súa elaboración. 
1.2 Como facer unha programación didáctica 

6 

2.- A unidade didáctica 2.1.- Elaboración de unidades didácticas para 
aplicar na aula. Características das unidades 
didácticas. 

5 

3. Técnicas de ensino. 3.1.Introducción. 
3.2.A clase. Desenrolo das clases. 
3.3.Relación profesor alumno. 

5 

Total Sesións 16 

 



 

 

 

5. PLANIFICACION DOCENTE 
 Horas T. 

presenciais 
Horas T. non 
presenciais 

Total horas T. 

Actividades introdutorias 1 - 1 

Clases teórico-prácticas 12 - 12 

Actividades de avaliación 3 - 3 

Estudo individual - 74 74 
TOTAL HORAS 16 74 90 

Equivalencia en ECTS ( 1 ECTS= 30 horas) 

 
 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Actividades introdutorias Consistirá nunha introducción da materia cunhas 
consideracións acerca dela e plantexamento do traballo 
a desenrolar. 

Clases teórico prácticas  
As clases desenvolveranse arredor da teoría e a práctica 
 

Estudio individual Neste  apartado contémplase o tempo adicado polo 
alumno tanto á preparación das clases como da unidade 
didáctica. 
 
 

Actividades de avaliación Impartir unha clase. 

 



 

 

 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 
7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 
AVALIADA (s) 

POND. 

Asistencia a clases e realización do 
traballo semanal. 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T13, T15, 
X5, X10, X11, X18, X19, X24, X25, 
X26, EP2, EP8, EP9, EI6 

30% 

Realización e 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 

40% 

Exercicio de avaliación. Impartir unha 
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 

30% 

7.2. Avaliación Alternativa (no caso de perda de avaliación continua) 
7.3. Avaliación extraordinaria 

Ferramenta/Actividade Competencias avaliadas POND. 

Impartir clase T1, T2, T3, T6, T7, T8, T13, T15, 
X10, X11, X18, X19, X26, EP9, EI6. 

30% 

Realización e 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 

70% 
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