
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  

MATERIA Socioloxía da Educación 

AREA DE 

COÑECEMENTO 

Métodos e fontes 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Pedagoxía 

ITINERARIO (S) Pedagoxía xeral e da Linguaxe Musical 

CURSO 2º CUATRIMESTRE 1º 

CREDITOS ECTS 6 

CARACTER Materia obrigatoria específica 

DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CENTRO Conservatorio Superior de Música da Coruña 

XEFE 

DEPARTAMENTO 

Matilde Rubio Mur 

DOCENTE/S Nome e 

apelidos 

 

 Ana María 

López 

Castaño 

Despacho e 

Horario Titorías 

Mércores de  

9-10h. 

Correo electrónico: 

anmalocas@edu.xunta.es 

DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

Principios sociolóxicos. A institución escolar: funcións 

política e económica da educación. A educación na 

transmisión da cultura. Desenvolvemento persoal, social e 

moral. Familia, pares e profesores. Diversidade cultural. 

Integración e inclusión. A estratificación social. Coeducación. 

Violencia escolar. Os medios de comunicación social. Teorías 

actuais en socioloxía da educación. 

 

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. 

T7 Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en 

equipo. 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

T9  Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos 

culturais diversos. 

T10 Liderar e xestionar grupos de traballo. 

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.  

T16 Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara o 



patrimonio cultural e medioambiental 

T17 Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da 

importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e 

a súa capacidade de xerar valores significativos. 

COMPETENCIAS XERAIS DE TITULACION 

X16 Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a 

práctica musical, con especial atención á súa contorna máis inmediata pero 

con atención á súa dimensión global.  

X17 Estar familiarizado cos diferentes estilos e prácticas musicais que lle 

permitan entender, nun contexto cultural máis amplo, o seu propio 

campo de actividade e enriquécelo. 

X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida 

Profesional. 

X26 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. 

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. 

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

formador musical orientada á comunidade.  

EP6 Contextualizar a pedagoxía musical no tempo actual e nos diferentes ámbitos  

culturais, reflexionando de forma crítica sobre a función e resultados que a 

práctica da educación musical pode achegar á mellora da persoa e da 

sociedade.  



 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBXECTIVOS DA MATERIA Competencias 

relacionadas 

1. Estudar os paradigmas clásicos en socioloxía así como as novas 

perspectivas xurdidas nas dúas últimas décadas, como o 

posmodernismo e a globalización, entre outras.  

T1 T2  T15  

X16 X18 X24 

EP1 EP5 EP6 

2.  Comprender a evolución da sociedade e a cultura ao longo da 

historia e a estrutura actual cos seus grupos, organizacións e redes 

sociais. 

T1 T2 T8 T12 

T15   

X16 X18 X24 

EP1 EP5 EP6 

3.  Estudar a desigualdade e a estratificación social atendendo ás 

clases, a pobreza, o benestar, a raza, a etnia, as migracións, o xénero, 

a sexualidade. 

T1 T2 T8 T9 

T15 T17 

X16 X18 X24 

EP1 EP5 EP6 

4.  Coñecer as estruturas e institucións sociais que máis inflúen na 

educación: goberno, familia, sanidade, medios e comunicación, con 

especial atención á escola e a alfabetización. 

T1 T2 T15 

X16 X18 X24 

EP1 EP5 EP6  

5.  Tomar decisións persoais respecto ao agrupamento por 

habilidades e sobre a adaptación das leccións para alumnos con 

diferentes estilos de aprendizaxe. 

T1 T2 T8 T9 

T12 T15 T16 

T17 

X17 X24 X26 

EP2 EP5 EP6 

6. Identificar estratexias para ensinar alumnos con problemas 

auditivos, visuais, de linguaxe, de conduta, neuromotores, con 

discapacidades específicas de aprendizaxe así como aos 

superdotados. 

T1 T2 T7 T8 

T9  T10 T15  

X17 X24 X26 

EP2 EP5 EP6 

7. Desenvolver a capacidade de investigación sociolóxica T1 T2 T7 T8 

T9 T10 T15 

T16 T17 X16 

X26 EP1 EP6 

8. Coñecer o aproveitamento escolar dos estudantes de escasos 

recursos económicos e os conflitos e a compatibilidade entre as 

culturas do fogar e da escola. 

T1 T2 T9 T15  

X16 X24 

EP1 EP5 EP6 

9. Asumir e responsabilizarse do rol da escola no desenvolvemento 

das diferenzas por xénero 

T1 T2 T8 T15  

X16 X18 X24 

EP1 EP5 EP6 

10.  Idear exemplos da pedagoxía con relevancia cultural que se 

axusten aos graos e materias do ensino da música. 

T1 T2 T7 T8 

T9 T10 T12 

T15 T16 T17 

X16 X17 X24 

X26 

EP2 EP5 EP6 



 

4. CONTIDOS   

TEMAS Descritor Subtemas Sesións 

1.  Introdución á socioloxía. 1.1. Que é a socioloxía? 

1.2. Cambio, transformación e socioloxía. 

1.3. Paradigmas clásicos: funcionalista, do 

conflito e da acción social. 

1.4. Novos paradigmas. 

1.5. A perspectiva global 

1.6 Cuestións e debate 

0.5 

2.  O método social. 2.1. A epistemoloxía positivista. 

2.2. A postura humanista. 

2.3. Epistemoloxías emerxentes. 

2.4. Cuestións éticas, estratéxicas e 

políticas. 

2.6   Cuestións e debate 

0.5 

3. A sociedade. 3.1. A evolución sociocultural: sociedades 

cazadoras e colleiteiras, horticultoras e 

gandeiras, agrícolas, industrializadas e 

postindustriais. 

3.2. Teorías sobre a sociedade industrial 

moderna: Marx, Wéber e Durkheim. 

3.3. A sociedade europea. 

3.4. A estrutura contemporánea das 

sociedades do mundo. 

3.5   Cuestións e debate 

1 

4.   A cultura.  4.1. Que é a cultura? 

4.2. Os compoñentes principais da cultura: 

símbolos, linguaxe, valores, normas e 

cultura material. 

4.3. Diversidade cultural. 

4.4. A cultura global. 

4.5. A cultura segundo os paradigmas. 

4.6. Conclusións. 

4.7   Cuestións e debate 

1 

5. Grupos, organizacións e 

redes. 

5.1. Grupos sociais primarios e 

secundarios. Grupos de referencia. 

5.2. Organizacións formais. A burocracia. 

5.3. Redes sociais. 

5.4   Cuestións e debate 

0.5 

6.   Microsocioloxía: a 

construción social da vida 

cotiá. 

6.1. A construción social da realidade. 

6.2. O proceso de socialización. 

Consecuencias do illamento social. 

6.3. O ciclo vital e as xeracións. 

6.4. Identidade. As socioloxías do corpo e 

das emocións. 

6.5   Cuestións e debate 

0,5 

7. Educación. 7.1. A educación global e a alfabetización. 

7.2. A educación no mundo.   

3 



7.3 A educación en España 

7.4 Educación no mundo moderno.  

7.5 As desigualdades sociais e a educación.  

7.6  Diferenzas de xénero 

7.7 Análises teóricas da educación. 

7.8 Debates educativos actuais. 

7.9 As funcións sociais da escola. 

7.10 Socialización e escola. 

7.11  Cuestións e debate 

 8. Socioloxía da Educación  8.1 Teorías sobre o lugar da educación na 

sociedade. 

8.2.Os teóricos funcionalistas na 

educación. 

8.3 A teoría do conflicto na educación. 

8.4 A teoría interaccionista na educación 

8.5 Teorías actuais da interacción 

simbólica e social 

8.6 O construccionismo na educación 

8.7 A teoría do grupo de referencia 

8.8 Teoría das etiquetas 

8.9 Cuestións sociais e natureza da 

educación escolar 

8.10 As escolas como transmisoras de 

valores culturais 

8.11 Cuestións e debate 

 

3 

9. A investigación sociolóxica 

 

 

9.1 Os fundamentos da investigación 

sociolóxica. 

9.2 Cuestións de orde técnica na 

investigación sociolóxica 

9.3 Métodos de investigación sociolóxica 

9.4 Fases no traballo de investigación 

9.5 Cuestións e debate 

 

2 

10. Música e socioloxía  10.1 Fundamentos racionais e sociolóxicos 

da música. 

 10.3 Alphons Silbermann (1957-1963) 

10.4 Theodor W. Adorno (1903-1969) 

10.5 Dá Silva, Blasi e Does (1984) 

10.6 Peter Martin (1995) 

10.7 Comparación dos textos e a súa 

pertinencia para a educación musical 

10.8 Cuestións e debate 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Educación musical e 

socioloxía. 

11.1. ¿Por qué comtemplar o ensino da 

música dende unha perspectiva 

sociolóxica?   

11.2 Perspectivas sociolóxicas e a sua 

aplicación a música e a educación musical 

11.3.  A identidade do profesor de música. 

11.4  A docencia como traballo. 

Socialización laboral. 

11.5  O lugar do ensino e aprendizaxe 

musicais na sociedade. Perspectivas 

sociolóxicas e aplicacións na educación 

musical. 

11.6   Cuestións e debate 

2 

Total Sesións    16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

Actividades introdutorias Lectura do libro El mercado de E. Bellamy. 

A sociedade na historia: as liñas do tempo. 

Artigos de periódicos e revistas educativos. 

Manexo básico de ferramentas web 

Exposición maxistral 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. 

 

5. PLANIFICACION DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total 

horas T. 

Actividades introdutorias  9 9 

Exposición maxistral 38 - 38 

Práctica individual: estudio e traballo 

sobre dinámicas de grupo 

- 40 40 

Práctica colectiva: debates y dinámicas de 

grupo 

38 - 38 

Lectura guiada e comentario de fontes - 30 30 

Portafolios - 25 25 

 76 104 180  



Práctica individual O enfoque da materia pretende ser eminentemente 

práctico polo que ao final de cada tema se incluirán 

unha serie de exercicios a realizar polo estudante coa 

supervisión do profesor. En todos os temas se 

incluirán prácticas individuais e prácticas colectivas. 

Aprendizaxe activa: Apréndese facendo 

Utilizaremos ferramentas colaboradoras web. 

Aprendizaxe colaboradora: Apréndese nun ámbito 

social 

Aprendizaxe autónoma: tratarase de conseguir 

autonomía nos estudantes mediante a 

responsabilidade, motivación e reflexión e onde o 

papel do profesor será para guialos e apoialos cando 

necesiten axuda. 

A revolución tecnolóxica facilita o desenvolvemento 

destes tres tipos de aprendizaxe, facendo florecer 

unha aprendizaxe que continúa fora da aula, unha 

aprendizaxe informal, motivada por un mesmo. 

Traballo persoal cuxo obxectivo será lectura, resumo,  

busca, revisión e organización de información.  

Análise e crítica de textos, resumos e conclusións. 

 Guía do profesor mediante email e traballo en google 

drive. 

Realización dun traballo sobre dinámicas de grupo 

aplicadas a una clase de Linguaxe Musical. 

Lectura guiada e comentario 

de fontes 

Lectura e reflexión sobre as ideas expresadas polos 

distintos autores, intentando relacionar algunhas delas 

cos seus propios intereses, inquietudes e situación 

profesional. 

Perfiles de: A. Comte, K. Marx, M. Weber, E. 

Durkheim, G. H. Mead, C. W. Mills, S. Hall, A. 

Giddens, P. Freire, P. Bourdieu, C. Gilligan. B. 

Bernstein. 

Fundación Foessa. 

A dinámica de grupos: o desenvolvemento grupal, 

etapas, técnicas de traballo en grupos, técnicas de 

creatividad, exercicios prácticos, observación, 

comunicación, feed-back,… 

Práctica colectiva O método de proxectos. 

O traballo en grupo. 

Participación de forma activa en clase, preguntando 

cantas dúbidas presenten e propondo todos os 

proxectos que se nos ocorran, sexan grandes ou 

pequenos.  

Debates: é eficaz a dinámica de grupos?, Está a 

mellorar a nosa sociedade ou empeora?, Morrerá de 

fame o mundo?, De quen é a cultura, de quen é a 

voz?, A bóla de cristal xenética, Dar poder as 

mulleres, …. 

O enfoque da materia pretende ser eminentemente 



práctico polo que ao final de cada tema se incluirán 

unha serie de exercicios a realizar polo estudante coa 

supervisión do profesor. En todos os temas se 

incluirán prácticas individuais e prácticas colectivas. 

Utilizaremos ferramentas colaboradoras web 

como google drive etc, así como redes sociais 

como twiter. 

Na era dixital aparece a conexión entre persoas como 

unha nova actividade de aprendizaxe. Os 

ámbitos Personales de Aprendizaxe (PLEs) están 

baseados na teoría do Conectivismo. 

O conectivismo intenta definir como sucede a 

aprendizaxe para a era dixital, onde a tecnoloxía 

cambiou o xeito en que a sociedade vive e se 

comunica. (George Siemens e Stephen Downes en 

2004) 

A teoría do conectivismo céntrase en que grazas ás 

TIC, as actividades de aprendizaxe nacen da 

comunicación de ideas con outras persoas e a través 

de interaccións significativas. As nosas competencias 

desenvólvense a partir das conexións que formamos 

con outros e non só de experiencias persoais que 

vivimos 

 

 

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… 

Utilizaremos ferramentas web, marcadores sociais 

(diigo, delicious..), evernote…. 

O termo Ámbito Persoal de Aprendizaxe (PLE) 

enténdese como o conxunto de fontes de información, 

ferramentas, comunidades de persoas e servizos, os 

cales utilizas para direccionar a túa propia 

aprendizaxe e intercambiar e compartir información e 

experiencias online. O PLE transfórmase nun 

portafolios electrónico que permite manter un 

repositorio de contido que permitirá posteriormente 

tanto compartir na rede como tarxeta de presentación 

nun futuro traballo en forma de e-portafolios que se 

creou ao longo dos anos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

7.1. Avaliación Ordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 

PONDERACION 

 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 40% 

Seguimento diario: pescuda, lectura 

guiada, actividades introdutorias, 

debates, exercicios e autoevaluacions. 

 

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.  

 

Participación nas postas en común e 

debates sobre os contidos sinalados, así 

como os traballos en rede, demostrando 

un certo grao de sentido crítico e de 

análise, avalado pola lóxica e polos 

saberes adquiridos, na defensa das 

opinións. 

Organización, elaboración e presentación 

dos traballos colaborativos. 

 

T1, T2, T7, T8, T9, 

T10 

X (todas) 

E (todas) 

20% 



Traballo individual 

Traballo persoal , lectura, resumo,  

busca, revisión e organización da 

información.  

Análise e crítica de textos, resumos e 

conclusións. 

Elaboración, presentación, envío por 

email, google drive, nas datas sinaladas 

Realización dun traballo sobre dinámicas 

de grupo aplicadas a una clase de 

Linguaxe Musical. 

  

T1, T2, T8, T12, 

T15, T16, T17 

X (todas) 

E (todas) 

20% 

Portafolios, e-portafolio y PLE 

Colección sistemática do traballo: 

revisions, autoanálisis, reflexions, 

contos, musicogramas, guías dos 

concertos, ideas principais dos contidos, 

conclusións do traballo en equipo, síntese 

da pescuda de información, exercicios, 

autoevaluacións, test CHAEA, dúbidas 

resoltas, críticas aos concertos, resumos 

dos programas de TV e das películas, 

apuntes, reseñas e comentarios de fontes, 

bibliografía… 

 Uso e dominio das ferramentas web, 

marcadores sociais (diigo, delicious..), 

evernote…. 

 

T1, T2, T12, T15, 

T17 

X (todas) 

E (todas) 

20% 

7.2. Avaliación Extraordinaria 

FERRAMENTA/ACTIVIDADE COMPETENCIA(s) 

AVALIADA (s) 

PONDERACION 

Proba escrita 

Exámen escrito no que se valorará o 

dominio teórico e aplicación en supostos 

prácticos de coñecementos e conceptos 

da materia, así como a expresión escrita. 

  

T1 T2 T8  

X24 X26 

E (Todas) 

50% 

Traballo individual 

Traballo persoal , lectura, resumo,  

busca, revisión e organización da 

información.  

Análise e crítica de textos, resumos e 

conclusións. 

 Entrega dos traballos realizados ao 

longo do cuatrimestre. 

  

 

T1, T2, T8, T12, 

T15, T16, T17 

X (todas) 

E (todas) 

30% 

Portafolios, e-portafolio y PLE 

Colección sistemática do traballo: 

revisions, autoanálisis, reflexions, 

T1, T2, T12, T15, 

T17 

X (todas) 

20% 



contos, musicogramas, guías dos 

concertos, ideas principais dos contidos, 

conclusións do traballo en equipo, síntese 

da pescuda de información, exercicios, 

autoevaluacións, test CHAEA, dúbidas 

resoltas, críticas aos concertos, resumos 

dos programas de TV e das películas, 

apuntes, reseñas e comentarios de fontes, 

bibliografía… 

Uso e dominio das ferramentas web, 

marcadores sociais (diigo, delicious..), 

evernote…. 

 
 

E (todas 

 

 

Os alumnos que superen o número de faltas establecido, terán que 

presentarse a un exámen o final do cuadrimestre donde a materia a 

avaliar será toda a que aparece na guía . O exame será como o de a 

avaliación extraordinaria 
 

 

Los alumnos deberán entregar todos los trabajos realizados durante el cuatrimestre. 
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