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DESCRITOR: Nesta materia profundizaremos e aplicaremos os 

coñocementos da didáctrica xeral e didácticas 
específicas dentro e fora da aula, traballando cos 
obxectivos e contidos da educación musical, da 
linguaxe musical e da educación auditiva e vocal. 
Levaremos a práctica o deseño de estratexias
específicas para o ensino e a aprendizaxe, así coma a 
elaboración de recursos didácticos musicais para as 
diferentes etapas educativas.

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes as materias de Didáctica xeral, 
Psicopedagoxía, Teoría da Educación e Composición 
aplicada I.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS
T1  Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.
T2  Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala axeitadamente.
T3  Solucionar problemas e tomar decisión que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.
T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.
T6 Realizar autocrítica hacia o propio desempeño profesional e interpersonal.
T7 Empregar as habilidades comunicativas e a crítica constructuva no traballo en equipo.
T8 Desenvolver razoada e críticamente ideas e argumentos.
T9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.
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T10 Liderar e xestionar grupos de traballo.
T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.
T14 Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solución viables.
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 respon sabilidade cara o patrimonio cultural e 
medioambiental.
COMPETENCIAS XERAIS DO TITULO DE GRADUADO/A EN MUSICA
X1 Coñecer os principios teóricos da música e ter desenvolvido adecuadamente aptitudes para o 
recoñocemento, a comprención 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 Recoñocer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade auditiva e saber aplicar esta 
capacidade a súa práctica profesional.
X5 Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as súas aplicación na música 
preparándose para asimilar as novidades que se produzan nel.
X7 Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proxectos musicais 
participativos.
X10 Argumentar e expresar verbalmente nos seus puntos de vista sobre conceptos musicais diversos
X13 Coñecer os fundamentos e a estructura da linguaxe musical e saber aplicalos na práctica interpretativa, 
creativa, de investigación ou pedagóxica.
X18 Comunicar de xeito escrito y verbal o contido e os obxectivos da súa actividade profesional a persoas 
especializadas, co uso axeitado do vocabulario técnico e xeral.
X19 Coñecer as implicaciones pedagóxicas e educativas da música en distintos niveis.
X24 Desenvolver capacidades para a autoformación ao longo da súa vida profesional.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS DO GRADUADO/A EN PEDAGOXÍA
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 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.
E6 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.

OBXECTIVOS DA MATERIA                                     Competencias relacionadas
1. Analizar e comprender as distintas manifestacións 
expresivas do noso ámbito e a nosa cultura.

T1 T2 T4 T7 T8 T9 T16
X3 X7 X10 X13 X19
E2 E6

 2. Desenvolver aspectos básicos intelectuais coma a 
memoria e a comprensión a través da execución de 
actividades e tarefas.

T3T6 T8 T13
X1X2X4X5X13X18X24
E1E9

 3.  Desenvolver e aplicar diversas habilidades e 
técnicas que posibiliten o exercicio da didáctica 
musical.

T1 T7 T8 T13 T14 T16
X2 X5 X10 X13 X18 X19
E1E2E8E9

4. Utilizar diversas estratexias que permitan a 
transmisión do coñecemento do feito musical.

T2 T4 T14 T16
X5X13X19
E1E2E6
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5. Deseñar diferentes estratexias que permitan a 
transmisión do coñecemento da música.

T,X,E (todos)

6. Potenciar a iniciativa na procura de información e 
investigación das novas teorías didácticas cara a súa 
implementación na aula.

T,X,E (todos)

7. Participar na organización e realización de 
actividades musicais desenvolvidas en diferentes 
contextos, tomando conciencia como membro dun 
grupo do enriquecimiento que se produce nas 
aportacións dos demais.

T,X,E (todos)

8. Potenciar o desenvolvemento da competencia de 
autonomía e iniciativa persoal, mediante o traballo 
colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar 
proxectos.

T3 T6 T7 T8 T10 T13
X5 X7 X10 X18
E2 E8 E9

9. Elaborar xuizos e criterios personais, mediante una 
análise crítica dos diferentes usos sociais da música, 
sexa cal sexa a súa orixesendo aplicados con 
autonomía e iniciativa a situación cotiás e valorando a 
súa contribución a vida persoal e da comunidade.

T7 T8 T10
X7 X10
E4 E5 E6

10. Aceptar as propias limitacións e as dos demais, 
sendo conscientes de que os diferentes graos de 
habilidade e destreza de cada un non teñen que 
significar ningún tipo de discriminación.

T1 T6 T7 T15 T16
X24
E6 E8 E9 E10

CONTIDOS
TEMAS Descritor Subtemas Sesións
1. Estratexias de ensinanza psicopedagóxicas. - Estratexias de ensinanza 

psicopedagóxicas.
- Moldeamento.
- Equidade explícita no 
trato.
- Empatía asertiva.
- Expectativa de 
autoeficacia.
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2. O ensino e aprendizaxe das habilidades e destrezas 
docentes básicas.

- As estratexias de 
ensinanza
-Analoxía e contraste 
musical.
- Conexión musicais 
principios musicais.
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3. A elaboración e creación de materiais a aula. - Criterios a ter en conta 
para a elaboración de 
exercicios.
- A importancia de 
seleccionar os recursos e 
que imos utilizar.
- Como elaborar diferentes 
tipos de recursos para a 
aula.
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4. A aplicación das TIC na ensinanza da música. - Os cambios do escenario 
educativo.
- Aspectos a ter en conta 
na incorporación das TIC 
na aula de música.
-Novas ferramentas 
pedagóxicas para a 
ensinanza da música.
- Creación de exercicios 
didácticos aplicando as 
TIC.
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                                                                                                              TOTAL SESIÓNS 16

PLANIFICACIÓN DOCENTE
Horas T. presenciais Horas T. non 

presenciais
Total horas T.

Práctica individual 16
Práctica colectiva 16
Traballos 16

48

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
Avaliación Ordinaria
FERRAMENTAS COMPETENCIAS 

AVALIADAS
PONDERACIÓN

Asistencia presencial
Observación sistemática 
Participación activa

Todas 40%

Práctica colectiva:
Participación nas postas en común, 
demostrando un certo grao de sentido crítico e 
de análise
Improvisacións e coreografías
Composicións e exposicións dos exercicios 
didácticos

Todas 20%

Práctica individual :
Participación nas actividades e traballos 
individuais
Traballo de expresión corporal e 
psicomotricidade

Todas 20%

Traballos da aula Todas 20%
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Avaliación Alternativa.
 FERRAMENTA/ACTIVIDADE  COMPETENCIAS 

AVALIADAS
 PONDERACIÓN

Proba teórica sobre todos os 
contidos de esta guía didáctica.

TODAS  50%

Realización práctica da creación, 
presentación y defensa de 
diferentes exercicios para a aula de 
música

TODAS  50%

BIBLIOGRAFÍA, MATERIAL E DOCUMENTOS
- EMILIO CASARES RODICIO. Música. EVEREST.
- ALBALADEJO,M. La comunicación más allá de las palabras.
- BERNARDO, J. Técnicas y recursos para motivar a los alumnos.
-  DÍAZ,V.  Los  métodos  creativos.MARTENOT,M.  Principios  fundamentales  de  formación  musical  y  su 
aplicación.
- CANO,E. Cómo mejorar las competencias docentes. 
- BALSERA, F.J. Inteligencia emocional y enseñanza de la música.
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