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0. INTRODUCIÓN 

 

Dende o Conservatorio Superior de Música da Coruña, institución cunha rica 

e longa traxectoria como centro educativo, consideramos un deber dunha parte da 

mostra do noso traballo en público e doutra o contribuír ao enriquecemento 

pedagóxico dos nosos alumnos e da sociedade en xeral. 

 

Coa posta en marcha dos nosos Concertos Didácticos estaremos a cumprir 

amplamente ambos obxectivos. 

 

O innegable valor educativo da música, feito de chegar de forma pedagóxica 

aos alumnos de Primaria, será unha ferramenta educativa de primeira orde, xa non 

só no plano da mera aprendizaxe de coñecementos musicais senón como elemento 

para espertar sensibilidades e forma de achegamento á arte en xeral. 

 

Estaremos ademais poñendo a disposición dos alumnos de Pedagoxía da 

Linguaxe Musical unha ferramenta da máxima utilidade, que lles posibilitará a posta 

en práctica dos seus coñecementos teóricos e a recollida da resposta aos mesmos. 

 

Por último e non menos importante, posibilitaremos a actuación en público 

dunha das nosas agrupacións musicais e a interacción inmediata cun dos públicos 

máis receptivos e sensibles, o que redundará en beneficio de ambos. 

 

Dende a Dirección do Conservatorio Superior de Música da Coruña só resta 

agradecer vivamente a labor dos que fan posible estes concertos Didácticos: o 

profesorado do Departamento de Pedagoxía da Linguaxe Musical, os alumnos que 

o integran, os compoñentes da Banda Sinfónica do noso centro e o seu director 

musical. Así como ao Departamento de Dinamización Lingüística.   

 

Xulio Mourenza 

 

Director        
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1. A OBRA: 

 

“As Aventuras de Pinocho” é un clásico da literatura creada por Carlo Callodi. 

Nesta Suite Sinfónica titulada Pinocho, Ferrer Ferran describe este fantástico conto 

en forma de Suite, tratando de trasladar á imaxinación tódalas aventuras, as 

proezas, as fazañas, as travesuras, o sentimento, o corazón doce que mostra esta 

simpática personaxe que acompañado da ilusión do sono, a imaxinación e de 

tódolas personaxes que envolven a Pinocho, dan vida a esta marioneta que logra 

converterse en neno ao demostrar que o seu corazón é puro e bondadoso. 

 

Catro movementos ten esta Suite: 

 

I.- Pinocho, Geppetto e o Grilo que Fala. 

 

II.- A Bela Nena dos Cabelos Turquesas. 

 

III.- O Monte dos Milagres. 

 

IV.- O País dos Xoguetes. O Tiburón. Xa é un Neno. 

 

“As Aventuras de Pinocho” foi interpretada dende diferentes puntos de vista. 

Uns creron ver nesta obra unha reivindicación política; outros trataron de ver nela 

unha crítica contra os sistemas pedagóxicos autoritarios. 

 

Benedetto Croce dicía que: “A Madeira da que está tallado Pinocho é a da 

humanidade… Pinocho é a fábula da vida humana; do ben e do mal, dos erros e 

dos arrepentimentos, de ceder ás tentacións, á comodidade, aos caprichos, e de 

resistir e repregarse e volver a levantarse, do atolondramento e da prudencia, dos 

impulsos egoístas e dos altruístas e xenerosos.” 

 

Una Partitura rica en color, en detalles limpos, argalleira e simpática, 

dramática por momentos e apaixonada, doce e melancólica, e que acompañada 

dunhas citas en forma de descrición dará ao intérprete un entendemento do 

desenvolvemento e, por suposto, unha mellor interpretación. 

 

Esta composición está dedicada a: “…a tódolos nenos que necesiten desta 

“maxia” para que vivan con ilusión e sexan moi felices”. 

 

Encargo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia para ser obra obrigada na 

Sección de Honor do Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de 

Valencia” no año 2008. 

 

 

 



2. O AUTOR: 

 

Fernando Ferrer Martínez (Valencia, 1966), 

máis coñecido baixo o seudónimo de 

Ferrán, é un compositor contemporáneo, profesor 

de música, director de orquestra, pianista e 

percusionista.  

 

Licenciado en Dirección de Orquestra

Ventos e Composición por “ The Royal Shools of 

Music”, en Londres, Catedrático de composición 

polo Conservatorio Superior de Música de Castellón 

“Salvador Seguí” e profesor numerario no Conservatorio Profesional de Música de 

Valencia na especialidade d

titular da Banda Primitiva de Paiporta e da Orquestra de Ventos “Allegro” en 

España.  

 

Tamén é director artístico da Banda Sinfónica Provincial de Cidade Real, 

profesor principal no “Corso Biennale in Dire

principal director invitado da Banda Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela, 

actividade que comparte coa de concertista e director de Allegro Centro Musical. É 

vicepresidente da Asociación de Compositores Sinfónicos Vale

WASBE. 

 

As súas obra, especialmente música escrita para formacións de vento, tanto 

camerística como sinfónica, foron estreadas e interpretadas en auditorios de 

recoñecemento non só no noso país, senón en todo o mundo.

 

Ferrer Ferran foi director titular dalgunhas das bandas máis destacadas da 

Comunidade Valenciana, recibindo na súa carreira como director, máis de vinte 

premios e grandes eloxios en canto a críticas e recoñecementos, e como director 

invitado, dirixiu por case todo o territ

Bélxica, Holanda, Venezuela, Italia, Portugal, Grecia e Arxentina. 

 

Ultimamente, Ferrer Ferrán só escribe exclusivamente toda a súa música por 

peticións e encargos, completando así a súa axenda vista en dous anos

completos de produción. 

 

          

 

 
 

Fernando Ferrer Martínez (Valencia, 1966), 

máis coñecido baixo o seudónimo de Ferrer 

, é un compositor contemporáneo, profesor 

de música, director de orquestra, pianista e 

Licenciado en Dirección de Orquestra de 

Ventos e Composición por “ The Royal Shools of 

Music”, en Londres, Catedrático de composición 

polo Conservatorio Superior de Música de Castellón 

“Salvador Seguí” e profesor numerario no Conservatorio Profesional de Música de 

cia na especialidade de Composición, Acompañamento e Orquestra, Director 

titular da Banda Primitiva de Paiporta e da Orquestra de Ventos “Allegro” en 

Tamén é director artístico da Banda Sinfónica Provincial de Cidade Real, 

profesor principal no “Corso Biennale in Direzione di Banda” en Aosta (Italia) e 

principal director invitado da Banda Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela, 

actividade que comparte coa de concertista e director de Allegro Centro Musical. É 

vicepresidente da Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos e membro da 

As súas obra, especialmente música escrita para formacións de vento, tanto 

camerística como sinfónica, foron estreadas e interpretadas en auditorios de 

recoñecemento non só no noso país, senón en todo o mundo. 

director titular dalgunhas das bandas máis destacadas da 

Comunidade Valenciana, recibindo na súa carreira como director, máis de vinte 

premios e grandes eloxios en canto a críticas e recoñecementos, e como director 

invitado, dirixiu por case todo o territorio Español, ademais de Alemaña, Francia, 

Bélxica, Holanda, Venezuela, Italia, Portugal, Grecia e Arxentina.  

ltimamente, Ferrer Ferrán só escribe exclusivamente toda a súa música por 

peticións e encargos, completando así a súa axenda vista en dous anos
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As súas obra, especialmente música escrita para formacións de vento, tanto 

camerística como sinfónica, foron estreadas e interpretadas en auditorios de 

director titular dalgunhas das bandas máis destacadas da 

Comunidade Valenciana, recibindo na súa carreira como director, máis de vinte 

premios e grandes eloxios en canto a críticas e recoñecementos, e como director 

orio Español, ademais de Alemaña, Francia, 

ltimamente, Ferrer Ferrán só escribe exclusivamente toda a súa música por 

peticións e encargos, completando así a súa axenda vista en dous anos xa 



3. A BANDA: 

 

Unha banda sinfónica está formada por un conxunto de músicos que tocan 

instrumentos da familia de  vento (vento

inclúe instrumentos da familia de corda. Os ins

pertencer a una banda sinfónica son o violoncell

hai lugar para o piano e a arpa. Poderíamos dicir que a diferencia entre unha banda 

e unha banda sinfónica é a inclusión dos violonc

de integrantes de ambas formacións, maior no caso da banda sinfónica.

 

         Os instrumentos que podemos atopar nunha banda son os

e pícolo, óboes e corno inglés, clarinetes, clarinete baixo e requinto, fagot

fagot, saxofóns sopranos, saxofóns altos, saxofóns tenores e saxofón barítono, 

trompas,  trompetas, fliscornos, trombóns, trombón bai

violoncellos, contrabaixos e multitude de instrumentos de percusión (bombo 

sinfónico, timbais, caixas, pratos, instrumentos de láminas, …).

 

         Nas seguintes imaxes

instrumentos dunha banda sinfónica no escenario

imaxe real e a segunda é un esquema no que se pode a

disposición dos instrumentos principais

 
 Imaxe dunha banda real:

Unha banda sinfónica está formada por un conxunto de músicos que tocan 

instrumentos da familia de  vento (vento-madeira e vento-metal),  de percusión, e 

inclúe instrumentos da familia de corda. Os instrumentos de corda que poden 

banda sinfónica son o violoncello e o contrabaixo, aínda que tamén 

hai lugar para o piano e a arpa. Poderíamos dicir que a diferencia entre unha banda 

ónica é a inclusión dos violoncellos ou contrabaixos, ou o número 

de integrantes de ambas formacións, maior no caso da banda sinfónica.

Os instrumentos que podemos atopar nunha banda son os seguintes: frautas 

boes e corno inglés, clarinetes, clarinete baixo e requinto, fagot

fagot, saxofóns sopranos, saxofóns altos, saxofóns tenores e saxofón barítono, 

trompas,  trompetas, fliscornos, trombóns, trombón baixo, bombardinos, tubas, 

los, contrabaixos e multitude de instrumentos de percusión (bombo 

bais, caixas, pratos, instrumentos de láminas, …). 

s imaxes podemos apreciar a colocación habitual dos 

instrumentos dunha banda sinfónica no escenario. A primeira que aparece é unha 

imaxe real e a segunda é un esquema no que se pode apreciar máis claramente a 

disposición dos instrumentos principais da banda: 

Imaxe dunha banda real: 
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Unha banda sinfónica está formada por un conxunto de músicos que tocan 

metal),  de percusión, e 

trumentos de corda que poden 

o e o contrabaixo, aínda que tamén 

hai lugar para o piano e a arpa. Poderíamos dicir que a diferencia entre unha banda 

contrabaixos, ou o número 

de integrantes de ambas formacións, maior no caso da banda sinfónica. 

seguintes: frautas 

boes e corno inglés, clarinetes, clarinete baixo e requinto, fagot e contra 

fagot, saxofóns sopranos, saxofóns altos, saxofóns tenores e saxofón barítono, 

xo, bombardinos, tubas, 

los, contrabaixos e multitude de instrumentos de percusión (bombo 

podemos apreciar a colocación habitual dos 

. A primeira que aparece é unha 

preciar máis claramente a 
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  Gráfico dos instrumentos: 

 
 

 

            A banda sinfónica que escoitaremos en directo durante o concerto didáctico, 

é a Banda Sinfónica do Conservatorio Superior de Música da Coruña, que está  

formada polos alumnos do propio centro, e polo seu director, Fernando L. Briones 

(profesor de dirección do Conservatorio Superior de A Coruña). 
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4. OBXECTIVOS: 

 

- Coñecer o conto “Pinocho” e a súa adaptación á suite sinfónica de Ferrer 

Ferrán. 

 

- Achegar a música sinfónica en vivo aos nenos e nenas da provincia da 

Coruña. 

 

- Fomentar o desenvolvemento da motivación, creatividade e imaxinación na 

expresión musical. 

 

- Interiorizar con claridade o pulso das distintas partes da obra mediante a 

escoita activa da mesma antes e durante o concerto didáctico. 

 

- Explotar as posibilidades sonoras do corpo como instrumento, a través das 

actividades de percusión corporal propostas. 

 

- Desenvolver o recurso da voz como medio de expresión musical. 

 

- Participar activamente no concerto mediante as actividades propostas nesta 

guía didáctica. 

 

- Participar en actividades musicais dentro e fora da escola con actitude 

aberta, interesada e respectuosa, tomando conciencia, como membro dun 

grupo e do valor que producen os achegamentos dos demais. 

 

- Mellorar a capacidade de discriminación sonora en base ao timbre. 

 

- Identificar, pola súa forma e son, os instrumentos do concerto. 

 

- Entender a influencia mutua entre a evolución dos distintos estilos musicais e 

o desenvolvemento e perfeccionamento dos instrumentos musicais. 

 

- Diferenciar entre unha orquestra e unha banda. 
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5. CONSIDERACIÓNS PEDAGÓXICAS PARA OS PROFESORES/AS: 

 

O concerto didáctico, ten como fío condutor a historia de “Pinocho”, polo que 

se recomenda unha lectura previa do libro ou un pequeno achegamento á historia, 

antes do concerto en directo, desta maneira, a escoita resultaralles máis proveitosa.  

 

É importante tamén o coñecemento do compositor da obra, Ferrer Ferran.  

 

Tamén sería conveniente a realización dalgunha, ou a ser posible, de tódalas 

actividades propostas nesta guía didáctica, xa que foron deseñadas 

especificamente para o traballo desta Suite Sinfónica. Evidentemente, cada 

mestre/a será o encargado de valorar as que considere máis adecuadas para o seu 

alumnado en función da súa idade, coñecementos previos, sesións das que 

dispoña, entre outro moitos factores. 

 

Por ese motivo, dende o Departamento de Pedagoxía do Conservatorio, 

poñemos a disposición dos docentes un breve análise do grao de dificultade das 

actividades, así como os recursos para poder modificalas se fose preciso: 

 

● Por unha parte atopamos propostas relacionadas coa Suite Sinfónica 

que están orientadas a tódolos alumnos, posto que non presentan 

dificultades á hora de poñelas en práctica na aula. 

● As propostas relacionadas co timbre dos instrumentos poden variar 

duns grupos a outros, dependendo da idade dos nenos/as e do 

traballo previo realizado na aula. 

● As actividades que implican movemento (xa sexa a danza, a 

relaxación,...) a dificultade podemos atopala á hora de poñelas en 

práctica na aula por limitacións de espazo. 

● As actividades propostas para traballar o ritmo, poden presentar 

dificultade para o alumnado de cursos máis baixos, polo que deberá 

ser o profesor o responsable de valorar se as deben realizar ou non. 

 

Outro aspecto interesante a ter en conta, sería o traballo posterior ao 

concerto. En clase poderíase comentar a experiencia da escoita de música sinfónica 

en directo (sensacións, nivel de compresión da obra, …) e avaliar ou grao de 

satisfacción con respecto á mesma.  

 

Por último, pedimos da vosa colaboración para que os nenos manteñan unha 

actitude de silencio e de escoita activa no Auditorio Andrés Gaos, durante o 

concerto en vivo. 

 

 
  



6. ACTIVIDADES: 

 

Por medio das actividades que se presentan a continuación, traballaremos

diferentes aspectos musicais, empregando como base musical a obra do concerto 

na maior parte delas. Na páxina web oficial: 

podedes atopar máis información e tamén os distintos vídeos nos que se poden 

escoitar e incluso descargar as catro partes da suite. 

 

6.1. Actividades previas ao concerto didáctico:

 

1. “Xogando con Pinocho

na que xoguen coa 

fai),  senón, tamén se podería facer con vasos de plástico, pratos ou 

similares. Seguindo o pulso da canción “Os 

apartado seguinte 6.2), deberán cantala ao ritmo da músic

ao compañeiro que teñan a súa dereita. Esta actividade é recomendable 

facela en ambos sentidos, xa que isto favorece a coordinación, a disociación 

e a lateralidade. 

 

2. “Será verdade ou mentira?

Primaria e con ela trabállase a educación auditiva. Cada alumno necesitará 

un rolo de papel de cociña ou similar, que poderán decorar e adornar ao seu 

antollo. O profesor fará uns ritmos sinxelos con palmas (cada ritmo repítese 

dúas veces, polo tanto

alumnos terán que identificar se as dúas veces se repetiu o mesmo ritmo ou 

se este cambiou. Se se repetiu de forma diferente terán que colocar o rolo de 

papel como se fora unha nariz, xa que o profesor est

 

 

 

Por medio das actividades que se presentan a continuación, traballaremos

diferentes aspectos musicais, empregando como base musical a obra do concerto 

na maior parte delas. Na páxina web oficial: http://www.ferrerferran.com/pinocchio/

s información e tamén os distintos vídeos nos que se poden 

escoitar e incluso descargar as catro partes da suite.  

6.1. Actividades previas ao concerto didáctico: 

“Xogando con Pinocho”: Sentados no chan, poderán realizar unha actividade 

 nariz de Pinocho (ler o exercicio 2 para saber como se 

fai),  senón, tamén se podería facer con vasos de plástico, pratos ou 

similares. Seguindo o pulso da canción “Os malfeitores!” (que aparece no 

apartado seguinte 6.2), deberán cantala ao ritmo da música e pasarlle a nariz 

ao compañeiro que teñan a súa dereita. Esta actividade é recomendable 

facela en ambos sentidos, xa que isto favorece a coordinación, a disociación 

 

ou mentira?”: está indicada para os alumnos de 2º cur

Primaria e con ela trabállase a educación auditiva. Cada alumno necesitará 

un rolo de papel de cociña ou similar, que poderán decorar e adornar ao seu 

antollo. O profesor fará uns ritmos sinxelos con palmas (cada ritmo repítese 

dúas veces, polo tanto, pode facerse igual ou varialo lixeiramente) e os 

alumnos terán que identificar se as dúas veces se repetiu o mesmo ritmo ou 

se este cambiou. Se se repetiu de forma diferente terán que colocar o rolo de 

papel como se fora unha nariz, xa que o profesor estará “mentindo” co ritmo. 
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Por medio das actividades que se presentan a continuación, traballaremos 

diferentes aspectos musicais, empregando como base musical a obra do concerto 

http://www.ferrerferran.com/pinocchio/ 

s información e tamén os distintos vídeos nos que se poden 

”: Sentados no chan, poderán realizar unha actividade 

nariz de Pinocho (ler o exercicio 2 para saber como se 

fai),  senón, tamén se podería facer con vasos de plástico, pratos ou 

!” (que aparece no 

a e pasarlle a nariz 

ao compañeiro que teñan a súa dereita. Esta actividade é recomendable 

facela en ambos sentidos, xa que isto favorece a coordinación, a disociación 

está indicada para os alumnos de 2º curso de 

Primaria e con ela trabállase a educación auditiva. Cada alumno necesitará 

un rolo de papel de cociña ou similar, que poderán decorar e adornar ao seu 

antollo. O profesor fará uns ritmos sinxelos con palmas (cada ritmo repítese 

, pode facerse igual ou varialo lixeiramente) e os 

alumnos terán que identificar se as dúas veces se repetiu o mesmo ritmo ou 

se este cambiou. Se se repetiu de forma diferente terán que colocar o rolo de 

ará “mentindo” co ritmo.  

http://www.ferrerferran.com/pinocchio/


A modo de idea, poden empregarse os seguintes patróns rítmicos:

 

 

 

3. Traballamos a canción “Pinocho” da agrupación “Mendalerenda

a canción que podedes atopar pinchando no seguinte enlace que vos 

facilitamos a continuación:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bWC8AJ7zWQ

 

Estrofa 1: 
Pinocho hoy, se levantó, 
tenia sueño y el cuerpo sacudió
Pinocho hoy, se fue a duchar, 
lavó sus dientes y luego se fué a peinar.
 
Estribillo: 
Pinocho chon Pinocho cho
Pinocho Pinochillo Pinochillo Pinochón (x2)
 
Estrofa 2: 
Pinocho hoy, desayunó
y en el lavabo las manos se lavó
corriendo ya, se fué a vestir
y con los libros, al bus subió feliz.
 
Estribillo: 
Adiós mamá, adiós papá 
Pinocho, Pinochillo, Pinochillo, Pinochón (x2).
 

 

 

4. Bailamos coa canción de “Pinocho

facer está no seguinte enlace:

  

https://www.youtube.com/watch?v=tLpLXVvlBBs

 

O profesor poderá realizar a danza que aparece neste vídeo

que considere máis adecuada para o 

A modo de idea, poden empregarse os seguintes patróns rítmicos:

Traballamos a canción “Pinocho” da agrupación “Mendalerenda

a canción que podedes atopar pinchando no seguinte enlace que vos 

facilitamos a continuación:   

https://www.youtube.com/watch?v=2bWC8AJ7zWQ    

Letra da Canción: 

Pinocho hoy, se levantó,  
tenia sueño y el cuerpo sacudió 
Pinocho hoy, se fue a duchar,  
lavó sus dientes y luego se fué a peinar. 

Pinocho chon Pinocho cho 
Pinocho Pinochillo Pinochillo Pinochón (x2) 

Pinocho hoy, desayunó 
avabo las manos se lavó 

corriendo ya, se fué a vestir 
y con los libros, al bus subió feliz. 

Adiós mamá, adiós papá  
Pinocho, Pinochillo, Pinochillo, Pinochón (x2). 

Bailamos coa canción de “Pinocho”: un exemplo de boa parte dos xestos a 

facer está no seguinte enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=tLpLXVvlBBs.  

O profesor poderá realizar a danza que aparece neste vídeo 

que considere máis adecuada para o traballo na aula co seu grupo.
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A modo de idea, poden empregarse os seguintes patróns rítmicos: 

 

 

Traballamos a canción “Pinocho” da agrupación “Mendalerenda”: Cantaremos 

a canción que podedes atopar pinchando no seguinte enlace que vos 

”: un exemplo de boa parte dos xestos a 

 ou inventar outra 

traballo na aula co seu grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2bWC8AJ7zWQ
https://www.youtube.com/watch?v=tLpLXVvlBBs
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5. “Que foi o que fixo Pinocho?”: Trátase dunha actividade memorística que 

consiste en recordar as accións realizadas por Pinocho durante a canción e 

escribilas segundo foron aparecendo na mesma. As accións por orde serían 

as seguintes: 

 

Segunda Parte: Primeira Parte: 
 
e. Almorzou 
f. Lavou as mans 
g. Vestiuse 
h. Subiu ao autobús. 

 
a. Levantouse 
b. Foi a ducharse 
c. Lavou os dentes 
d. Peiteouse 

 
 

 

 

6. Recoñecemos os instrumentos? : esta actividade consiste en recoñecer 

timbricamente os diferentes instrumentos que se escoitan.  Sería 

conveniente, se non se fixo nunca anteriormente, mostrarlles aos alumnos os 

distintos instrumentos, para que poidan ver como son e como soan. 

Na ficha que aparece a continuación, o alumnado deberá unir cada imaxe co 

seu instrumento. Logo, escoitaremos uns audios (dos cales incluímos os 

enlaces), e deberán poñer en que orde aparecen. 

 

 

ENLACES: 
 

Son dos timbais: https://www.youtube.com/watch?v=S-MjzKZBWN4 
 

Son da frauta: https://www.youtube.com/watch?v=m8e9ng2XQfs 
 

Son do clarinete: https://www.youtube.com/watch?v=DDTRmhf15S4 
 

Son da trompeta: https://www.youtube.com/watch?v=s_2QdFrcTFU 
 

Son da tuba: https://www.youtube.com/watch?v=tPMvGC374eg 
 

Son do violonchelo: https://www.youtube.com/watch?v=N4wBx8FQMCA 
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Nº DE ORDE 

 

 
IMAXE 

 
NOME 

 
 
 

______ 

 

 

 
 
 

TUBA 

 
 
 

______ 

 

 

 
 
 

TROMPETA 

 
 
 

______ 

 
 

 

 
 
 

VIOLONCELLO 

 
 
 

______ 

 

 

 
 
 

CLARINETE 

 
 
 

______ 

 
 

 

 
 
 

FRAUTA 

 
 
 

______ 

 

 

 
 
 

TIMBAIS 
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7. “Agora toca relaxarse”: Esta actividade levarémola a cabo co segundo 

movemento da suite que é o máis lento, co cal, resulta apropiado para esta 

finalidade. Con esta actividade traballarase a lateralidade e o esquema 

corporal. Ademais, está pensada para realizarse cos alumnos de 5 anos. O 

enlace para acceder ao vídeo é o seguinte: 

 

     https://www.youtube.com/watch?list=PLFCD1AA495B48C4FE&v=eykWkAsuxSU 

 

 

 
RELAXACIÓN: 

 
 
Iniciaremos a relaxación co 

alumnado sentado en cadeiras arredor 

do profesor. Unha vez que empece a 

música, teñen que cerrar os ollos e 

imaxinarse que son unha marioneta de 

madeira, polo que irán tomando pouco 

a pouco conciencia de todo o seu 

corpo.  

O profesor guiará as partes do 

corpo nas que teñen que centrar a súa 

atención: primeiro nos pés, logo nas pernas, as coxas, a barriga, as costas, os 

brazos, os ombros, o pescozo, a cabeza e  por último na cara.  

Arredor do minuto 1’10” indicaráselles que suban os brazos por riba da 

cabeza e que os estiren, como se tiraran deles os fíos que suxeitan á marioneta.  

A música cada vez vai adquirindo máis tensión, ata que no no minuto 1’20”, 

coincidindo co son dos pratos, o fío que suxeita o noso brazo dereito acaba de 

romperse e témolo que baixar de golpe.  

O mesmo sucede no minuto 1’29” co noso brazo esquerdo, e como agora 

xa non hai fíos que sosteñan á marioneta, esta cae (encollen o peito cara os 

xeonllos e deixan os brazos colgando relaxados). Poden permanecer nesta 

posición inspirando o aire pola nariz e soltándoo pola boca ata que indique o 

profesor outro exercicio de relaxación ou decida parar a música. Ata o minuto 

2’33” non volve a aumentar de novo a tensión da música. 

 
 

 

8. Actividade memorística: Ao rematar a relaxación, podemos preguntarlle ao 

alumnado que instrumentos se escoitaban mentres estaban cos ollos 

pechados.  
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6.2. Actividades para a participación activa no concerto didáctico: 

 

Tomando como referencia a seguinte melodía, elaboramos a letra da canción 

“Os malfeitores” que aparece a continuación. Esta realizouse para ser interpretada 

no terceiro movemento, dende o seu inicio ata o minuto 1:50.  

 

 

 

 

1. Canción “Os malfeitores!”:  

 

  
 Quen é ese que se asoma?  
  Parece o noso Pinocho 
  Onde vas tan saltarín,  
  vente connosco a xogar.  
 
  Quen é ese que se asoma?  
  Parece o noso Pinocho 
  Onde vas tan saltarín,  
  vente connosco a xogar. 

 
  Quen é ese que se asoma?  
  Parece o noso Pinocho 
 
  Onde vas tan saltarín.... 
 
  Quen é ese que se asoma?  
  Parece o noso Pinocho 
  Onde vas tan saltarín,  
  vente connosco a xogar. 
 
  Quen é ese que se asoma? Pa! 
 
  Onde vas tan saltarín,  
  vente connosco a xogar. 
 

 

 

2. Tocamos os instrumentos: O profesor/a ensinaralles aos alumnos a seguinte 

melodía, que poderá cantar empregando a letra proposta no exercicio 

anterior. O acompañamento proposto para a melodía é o seguinte, aínda que 

o profesor terá a liberdade de engadir ou cambiar instrumentos segundo 

considere oportuno ou segundo o instrumental do que dispoña na aula. 
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3. Percusión corporal para a canción “Os malfeitores”: O alumnado marcará o 

pulso (negra con punto) coa percusión corporal da seguinte maneira: 

 

- Primeiro pulso: palmadas nos xeonllos. 

 

- Segundo pulso: palmas. 

 

- Terceiro e cuarto pulso: pito dereito e pito esquerdo. 
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6.3. Actividades posteriores ao concerto: 

 

1. Preguntarlle ao alumnado que é o que recordan do concerto:  

 

- Investigar sobre que foi o que máis lles gustou. 

 

- Que instrumentos lles chamaron máis a atención e porqué. 

-  

- Se gozaron coa representación e coa música en directo. 

 

- Preguntarlles cal foi a lección que aprenderon con este conto. 
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7. AVALIACIÓN: 

 

Esta guía está pensada principalmente como ferramenta de traballo previa ao 

concerto. A súa finalidade é proporcionar unha experiencia máis enriquecedora aos 

alumnos que asistirán ao concerto didáctico, mediante o traballo previo dalgúns  

elementos da obra.  

 

A posteriori, poderase realizar esta avaliación, para comprobar que se 

cumpriron os obxectivos propostos. Teremos en conta os seguintes ítems: 

  

- Os alumnos recoñecen os distintos instrumentos. 

 

- Diferencian entre unha orquestra e unha banda. 

 

- Conseguen diferentes timbres a través da exploración de sons sacados do 

seu propio corpo. 

 

- Recoñecen e marcan o pulso mentres soa a música. 

 

- Cantan a canción de “Os malfeitores” entoando de maneira correcta e 

identifícana dentro da peza que escoitaron previamente na aula. 

 

- Realizan o ostinato rítmico de percusión corporal coa banda. 

 

- Mostran interese polas diferentes actividades aquí presentadas. 

 

- Gozaron da música en directo e en concreto con esta obra. 

 

- Acadaron un desenvolvemento e sensibilización ao comportamento en grupo 

e as normas para asistir a un concerto. 
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8. AUTORES DESTA GUÍA: 

 

Alumnado:  

 

- Estefanía García Reboredo 

- Elba Arán Taibo  

- Victor Escuder Rodríguez 

- Guadalupe Teuntor Domínguez 

- Javier Ucha Fariña 

 

Profesorado: 

 

- María Leticia Díaz Santana 
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9. INTÉRPRETES: 

 

Banda Sinfónica do Conservatorio Superior de Música de A Coruña e o seu 

director Fernando Briones. 

 

 

 

 

 
Imaxes do auditorio no que se levará a cabo o concerto didáctico: 
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