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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  (non cubrir) 

MATERIA Psicopedagoxía 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

Fundamentos de Pedagoxía 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Pedagoxía 

ITINERARIO (S) Pedagoxía xeral e da Linguaxe Musical 

CURSO 2º CUATRIMESTRE 2º 

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  

Fundamentos de psicoloxía evolutiva. Teorías da aprendizaxe. 

Estilos de ensinanza-aprendizaxe. Motivación. Metacognición. 

O desenvolvemento da competencia emocional. Ensinanza 

para o aprendizaxe de coñecementos, a autorregulación, a 

creatividade e a tolerancia. 

COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Os correspondentes a materia de Teoría da Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPETENCIAS   

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 

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

T2 Recadar información significativa, analizala, sintetizala, e xestionala 

adecuadamente. 

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan ós obxectivos do 

traballo que se realiza.  

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

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

emprendedor no exercicio profesional.  

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

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.  

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. 

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.  

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

formador musical orientada á comunidade.  

E9 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 DA MATERIA Competencias 

relacionadas 

1.  Comprender a importancia do bo ensino e de ser un profesor 

experto así como o papel da teoría e a investigación na psicoloxía 

educativa. 

T1 T2 T8  T15 

X18 X24  X25 

E1   

2.  Coñecer as implicacións das teoría de Piaget e de Vygotsky para o 

ensino de alumnos de distintas idades. 

T1 T2 T8 T15  

X18 X24 X25 

E1 E5  

3.  Investigar o xeito como os profesores fomentan a autoestima nos 

seus alumnos, razoando a función dos pares e os pais no 

desenvolvemento desta. 

T1 T2 T3 T8 

T15  

X18 X24 X25 

E1 E5  

4. Coñecer as etapas do desenvolvemento moral nos alumnos e os 

motivos que impulsan a facer trampa ou á agresividade nas distintas 

idades. Aplicar estratexias para axudar aos alumnos futuros que se 

enfrontaran a desafíos e riscos. 

T1 T2 T3 T8 

T15  

X18 X24 X25 

E1 E5  

5.  Aprender a utilizar a análise condutual aplicada para resolver 

problemas académicos ou condutuales comúns. Coñecer as 

consecuencias que poden seguir a calquera conduta e os electos que 

terían sobre condutas futuras. 

T1 T2 T3 T8 

T15  

X18 X24 X25 

E1 E5  

6.  Aprender a motivar a transferencia positiva da aprendizaxe. T1 T2 T3 T8 

T15  

 X18 X24 X25 

E1 E5  

7. Estudar as perspectivas constructivistas da aprendizaxe e como 

incorporar a indagación, a aprendizaxe baseada en problemas, as 

conversacións instrucionales e as aprendizaxes cognoscitivas ao 

ensino. 

T1 T2 T3 T8 

T15  

 X18 X24 X25 

E1 E5  

4. CONTIDOS   

TEMAS Descritor Subtemas Sesións 

1. Psicoloxía educativa 1.1-Relaciones profesor-estudante. 

1.2.-Preparación e calidade do profesor. 

1.3.- Profesor experto e profesor novato.  

1.4.- O papel da Psicopedagoxía.  

1.5.- Uso da investigación para comprender 

e mellorar o ensino.  
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2.  O desenvolvemento no 

alumno: Desenvolvemento 

cognoscitivo e linguaxe. 

2.1.- O cerebro e o desenvolvemento 

cognoscitivo.  

2.2.- A teoría de Piaget e as súas 

implicacións para os profesores.  

2.3.- A perspectiva sociocultural de 

Vygotsky e as súas implicacións para os 

profesores.  

2.4.- O desenvolvemento da linguaxe. 
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3.  O desenvolvemento no 

alumno: Desenvolvemento 

persoal, social e moral. 

 

3.1.-  O traballo de Erikson.  

3.2.- Autoconcepto e autoestima.  

3.3.- O eu e os demais.  

3.4.- O desenvolvemento moral segundo 

Kohlberg; alternativas.  

3.5.- O ser solidario.  

3.6.- Familia, pares e profesores.  

 

 

1 

4.  Diferenzas entre as 

aprendizaxes e necesidades de 

aprendizaxes. 

4.1.- Linguaxe e uso de etiquetas.  

4.2.- Intelixencia, diferenzas individuais. 

4.3.- Diferenzas nas habilidades e ensino. 

4.4.- Estilos cognoscitivos e estilos de 

aprendizaxe.  

4.5.- Estudantes con discapacidades.  

4.6.- Trastornos de aprendizaxe. 
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5.  Cultura e comunidade. 5.1.- Individuos, grupos e sociedade. 

5.2.- Diferenzas de clase social.  

5.3.- Diferenzas étnicas e raciais. 

5.4.- Diferenzas polo sexo.  

5.5.- Diferenzas de linguaxe. 

5.6.- Multiculturalidad.  

 

1 

6.  Perspectivas conductistas 

da aprendizaxe. 

6.1.- Contigüidade e condicionamento 

clásico. 

6.2.- Pavlov.  

6.3.-Condicionamento operante.  

6.4.- Thorndike e Skinner.  

6.5.- Análise conductista aplicado. 

6.6.- Modelos conductistas sobre a 

aprendizaxe e o ensino.  

6.7.- Modelos recentes: a autorregulación. 
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7.  Perspectivas cognoscitivas 

da aprendizaxe. 

7.1.- O modelo do procesamiento da 

información na memoria.  

7.2.-  Metacognición, regulación e 

diferenzas individuais.  
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8.   Procesos cognoscitivos 

complexos. 

8.1.- Aprendizaxe e ensino de conceptos. 

8.2.- Aprendizaxe por descubrimento de 

Bruner. 

8.3.- Ensino expositivo de Ausubel. 

8.4.- Solución de problemas: etapa de 

representación. 

8.5.- Estratexias de aprendizaxe. 

8.6.- Habilidades de estudo. 

8.7.- Ensino para a transferencia. 
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5. PLANIFICACION DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total horas T. 

Exposición 

maxistral 

42 - 42 

Práctica individual: 

estudio e análise de 

casos. 

- 70 70 

Práctica colectiva: 

análise de casos. 

16 - 16 

Lectura guiada e 

comentario de 

fontes 

- 16 16 

Portafolios - 30 30 

Titorías:  

Individuais 

De grupo 

2 - 2 

Actividades de 

avaliación:  

Probas 

Revisión de probas 

4 - 4 

 64 116 180 

 

 

 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Exposición maxistral Método de instrución directa para o dominio de 

habilidades, feitos e información básicos. 

Caracterízase por altos niveis de explicación, 

9.Perspectivas social 

cognoscitiva e constructivista 

da aprendizaxe. 

9.1.- Aprendizaxe por observación. 

9.2.- Constructivismo e aprendizaxe 

situada. 

9.3.- Aprendizaxe por indagación. 

9.4.- Aprendizaxe baseada en problemas. 

9.5.- Habilidades do pensamento. 

9.6.- Retrospectiva da aprendizaxe.  
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Total sesións  16 



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: estudio e 

análise de casos. 

Estudo de propostas de casos para profesores. 

Emprego do pensamento crítico. Utilizarase a técnica 

do andamiaxe a través das preguntas adxuntas al caso 

e propostas polo profesor. 

Práctica colectiva: análise de 

casos. 

Aprendizaxe por colaboración e aprendizaxe por 

cooperación. 

O traballo en grupo. Andamiaxe. 

Realización de mapas conceptuais. 

Participación de forma activa en clase, preguntando 

cantas dúbidas preséntenllenos e propondo todos os 

proxectos que se nos ocorran, sexan grandes ou 

pequenos.  

Realización de tarefas didáctico-musicais a través de 

dinámicas de grupo. 

Lectura guiada e comentario 

de fontes 

Historias breves acerca da forma en que un mestre 

real marca unha diferenza na vida dun alumno. 

Indicadores sobre experiencias de reflexión e sobre 

tarefas. 

Ideas para avaliar, ensinar e motivar a todos os 

alumnos dunha clase. 

Descrición de estratexias de ensino para chegar aos 

alumnos con problemas de aprendizaxe. 

Usos da tecnoloxía e formas creativas para ensinar 

conceptos complexos. 

Recursos en Internet para continuar aprendendo. 

Portafolios Colección sistemática do traballo: revisions, 

autoanálisis, reflexions, análise de casos,  ideas 

principais dos contidos, conclusións do traballo en 

equipo, síntese da pescuda de información, 

exercicios, autoevaluacións, dúbidas resoltas, apuntes, 

reseñas e comentarios de fontes, bibliografía… 

 

 

 



7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 

PONDERACION 

Proba escrita 

 

Memorización e asimilación dos contidos 

referidos nesta programación. 

 

T1, T2, T3, T8, T15 

X18 

E1, E5, E9 

40% 

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.  

 

 

Todas 30% 

Portafolios 

 

Colección sistemática do traballo: 

revisions, autoanálisis, reflexions, xogos,  

ideas principais dos contidos, 

conclusións do traballo en equipo, síntese 

da pescuda de información, exercicios, 

autoevaluacións, dúbidas resoltas, 

apuntes, reseñas e comentarios de 

fontes,…. 

Todas 10% 

Seguimento diario: análise de casos. 

 

Observación sistemática individual do 

discente, a través dunha ficha de 

valoración descritiva do grao de 

consecución dos contidos procedimentais 

nunha contorna de actividade no aula, 

valorando de forma concreta a aplicación 

dos contidos ás diferentes situacións que 

se propoñan.  

 

 

 

Todas 20% 



7.2. Avaliación Extraordinaria e Alternativa 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 

PONDERACION 

Proba escrita 

 

Memorización e asimilación dos contidos 

referidos nesta programación. 

 

T1, T2, T3, T8, T15 

X18 

E1, E5, E9 

40% 

Portafolios 

 

Colección sistemática do traballo: 

revisions, autoanálisis, reflexions, xogos,  

ideas principais dos contidos, 

conclusións do traballo en equipo, síntese 

da pescuda de información, exercicios, 

autoevaluacións, dúbidas resoltas, 

apuntes, reseñas e comentarios de 

fontes,…. 

Todas 20% 

Análise de casos. 

 

Aplicación dos contidos ás diferentes 

situacións e contextos que se propoñan.  

 

Todas 40% 
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9. OBSERVACIONS 

 

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. 

 

 


