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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA MATERIA 

CODIGO  (non cubrir) 

MATERIA TFE 

TITULACIÓN Título Superior de Música 

ESPECIALIDADE(S) Pedagoxía 

ITINERARIO (S) Pedagoxía xeral e da Linguaxe Musical 

CURSO 4º CUATRIMESTRE  

CREDITOS ECTS 10 

DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CENTRO Conservatorio Superior de Música da Coruña 

COORDINADOR/A Matilde Rubio Mur 

DESCRICIÓN DA 

MATERIA  

Conceptos do proceso de elaboración dun traballo 

correctamente documentado, modelos de estructuración, 

pescuda de información, utilización das oportunas 

ferramentas, consulta e datación das fontes e elaboración dun 

documento destinado a fomentar a adquisición de 

competencias en investigación. 

COÑECEMENTOS 

PREVIOS 

Os correspondentes ao título de pedagoxía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS TRASVERSAIS 

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

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. 

T5 Comprender e utilizar, a lo menos, unha lingua extranxeira no ámbito do seu 

desenvolvemento profesional. 

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos. 

T13 Buscar a excelencia e a calidade na sua actividade profesional. 

T14 Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e 

solucións viables. 

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

emprendedor no exercicio profesional. 

COMPETENCIAS XERAIS 

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. 

X13 Coñecer os fundamentos e a estructura da linguaxe musical e saber aplicarlos na 

práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagóxica. 

X16 Coñecer o contexto social, cultural e económico no que desenvolvese a práctica 

musical, con especial atención a seu entorno máis inmediato pero con atención 

a sua dimensión global. 

X18 Comunicar de forma escrita e verbal o contenido e os obxectivos da sua 

actividade profesional a personas especializadas, con uso adecuado do 

vocabulario técnico e xeral. 

X19 Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas da música en distintos 

niveis. 

X25 Conocer e ser capaz de utilizar metodoloxías de estudio e investigación que lle 

capaciten para o continuo desarrollo e innovación da sua actividade musical o 

longo da sua carreira. 



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.  

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.  

EP10 Diseñar, realizar y evaluar una investigación en educación musical, tanto de 

forma individual como formando parte activa de equipos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBXECTIVOS COMPETENCIAS 

COAS QUE SE 

RELACIONAN 

1.- Elixir o tema do traballo de forma razoada e 

relacionada co presente ou futuro profesional. 

Todas 

2.- Investigar o marco teórico actual en relación co tema 

de investigación, organizando , sintetizando e 

entresacando a información máis adecuada de forma 

crítica. 

Todas 

3.- Proponer una hipótesis de traballo axustada e razoada. Todas 

4.- Xustificar a metodoloxía máis adecuada para o 

tratamento da hipótesis, tendo en conta as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Todas 

5.- Presentar as conclusións de forma crítica e 

relacionarlas con la aplicación al contexto pedagóxico 

real da linguaxe musical. 

Todas 

6.- Elaborar una aportación pedagóxica adecuada, 

realista, creativa e persoal, que se derive das conclusións. 

Todas 

 

 

 

4. CONTIDOS    

 

Ao realizar o cuarto curso o alumnado desenvolverá un Traballo Fin de Estudos (TFE), 

cunha asignación de 10 créditos ECTS, consistente nun proxecto relacionado dos 

ámbitos de coñecemento abordados ao longo dos seus estudos. 

 

 

5. PLANIFICACION DOCENTE 

 Horas T. 

presenciais 

Horas T. non 

presenciais 

Total horas T. 

Elaboración do 

traballo académico 

- 270 270 

Titorías:  

Individuais 

De grupo 

29 - 29 

Defensa e debate 1 - 1 

 30 270 300 

 

 



 

6. DESCRITORES DE PLANIFICACION DOCENTE (METODOLOXIA) 

 

Elaboración e posterior defensa dun traballo académico relacionado coa especialidade 

e a súa aplicación, incidendo directamente no desenvolvemento profesional da 

Pedagoxía da Linguaxe. O traballo académico deberá tener una extensión mínima de 

cen páxinas, en tamaño DIN A-4 con letra arial 12 puntos a dobre espazo, sen contar 

coas referencias bibliográficas e os títulos. Dito traballo deberá conter un resumo da 

mesma nunha lingua extranxeira, e ademáis en galego e en castelan. O traballo 

incluirá unha proposta didáctica que trate de desenvolver ámbitos da ensinanza da 

linguaxe musical nas ensinanzas elementais e/ou profesionais da música, 

desenvolvendo materiais didácticos específicos para acadar obxectivos definidos 

 

A matrícula correpondente ao TFE formalidarase xunto coa matrícula ordinaria das 

materias correspondentes ao cuarto curso, cando se trate de matrícula de curso 

completo, estando a súa presentación pública condicionada á superación de todas as 

disciplinas que integran o plan de estudos da especialidade que cursa o alumno. 

 

Procedemento e fases: 

1- Solicitude polo alumno dun profesor titor para o TFE que deberá ser ratificada 

pola xefatura de estudos (solicitarase na secretaría do centro). O prazo de 

solicitude estará aberto ata o 14 de outubro. Con carácter xeral, e salvo 

circunstancias especiais, os alumnos que xa o solicitaran o curso pasado non é 

necesario que o soliciten novamente este ano.  

2- Proposta dirixida oa departamento de Pedagoxía, do tema concreto que pretende 

desenvolver. As propostas presentaranse na secretaría do centro cumprimentando 

o modelo correspondente, que deberá levar a aprobación inicial do titor asignado. 

A data límite será o 4 de novembro. Dita proposta constará alomenos dos 

seguintes puntos: Título, Xustificación, Índice Xeral e breve resumo da 

aportación pedagóxica. Esta solicitude cumprimentarase na web do centro (no 

apartado de Secretaría), procedendo á súa posterior impresión e entrega na 

Secretaría.  

3-  Aceptación da proposta por parte do Departamento, que resolverá no prazo de 15 

días naturais contados dende a presentación da proposta do alumno. De non 

considerarse idonea a proposta formulada o/a alumno/a deberá aceptar os 

cambios propostos polo departamento ou formular unha nova proposta. Neste 

caso, o alumno disporá dun prazo de 10 días naturais en período lectivo, para 

reformular a súa proposta. 

4- O alumno entregará o traballo na secretaría do centro nas datas que se determinen 

a tal efecto, que con carácter xeral ha de ser posterior á publicación das 

cualificacións e en calquera caso, con quince días de antelación sobre a data do 

exame. Presentarase no formato establecido na Circular 7/2014, apartado 3.2, e 

cumprimentando o formulario correspondente, que levará o visto bo do profesor 

titor. Entregarase unha copia en papel debidamente encuadernada (con lomo), 

mais unha copia en formato dixital.  

 

 



O alumnado do TFE contará coa titoría dun profesor da especialidade, en horario que 

será determinado pola xefatura de estudos do conservatorio, oído o equipo docente da 

especialidade e en función das necesidades de organización xeral da mesma. 

 

 

 

7. FERRAMENTAS DE AVALIACION 

O alumnado disporá de dúas convocatorias, unha ordinaria e outra extraordinaria 

segundo calendario proposto ao efecto polo centro. 

 

A duración da exposición do traballo será de 45 minutos como máximo. O alumno 

poderá contar con todo tipo de apoio con medios audiovisuais. Despois da exposición 

abrirase un periodo de debate que non poderá superar os 15 minutos. 

 

Para a organización, avaliación e cualificación do TFE, constituirase un tribunal 

integrado preferentemente polos docentes da especialidade, nomeado pola dirección 

do centro, a proposta da xefatura de estudos do mesmo, que estará integrado por un 

presidente, un secretario e tres vogais. A dirección do centro ordenará a substitución 

de calquera dos membros do tribunal, cando proceda, por ausencia xustificada. 

 

A cualificación do TFE, que será única, calcularase a partir da media aritmética das 

cualificaciones emitidas polos membros do tribunal presentes na sesión de 

cualificación, expresada en termos numéricos con dous decimais, eliminando as 

cualificacións individuais dos menbros do tribunal que difiran entre si tres ou máis 

enteiros. No caso de empate entre cualificacións máximas ou mínimas, só será 

excluída una delas. 

 

 

Criterios de avaliación  

- Valoración do interese pedagóxico do proxecto.  

- Aplicación pedagóxica ou didáctica no aula (transferencia ao contexto real).  

- Constatación dos fundamentos psicopedagógicos da proposta.  

- Achega á pedagoxía musical.  

- Enfoque creativo en canto á orixinalidade do proxecto, a fluidez e a 

flexibilidade.  

- Valoración do labor investigador.  

- Calidade na exposición e/ou posta en escena. 

- Tratamento dos diferentes parámetros do son, a harmonía, a melodía, o ritmo e 

a forma, no caso da produción propia (leccións de solfexo, pezas para percusión 

Orff,…).  

- Adecuación do proxecto ás idades dos nenos aos que está destinado, se é o caso 

(contos, leccións de solfexo, pezas para percusión Orff, test auditivos, 

cancións…).  

 

Ponderación  

- Traballo académico 40%  

- Aportación pedagóxica  60%  

Para ser avaliados os alumnos deberán obter alomenos un cinco en cada apartado. 
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2.- Referencias específicas 

 

Dependerán do tema elixido. 
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