
 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE  INSTRUMENTO APLICADO A DIRECCIÓN I-II (TROMPETA) CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

CURSO 2021/22 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I (TROMPETA) 

ESPECIALIDADE Dirección: Instrumento aplicado. ITINERARIO Formación instrumental complementaria 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

DEPARTAMENTO Vento Metal XEFE/A DE DPTO. Aida Lozano Beceiro 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
COORDINADOR/A DA 

DISCIPLINA 
Gonzalo Sánchez García 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII 

I 

Horas de clase semanais: 30 minutos semanales 

ECTS/CUAD. 2 2 - - - - - - Observacións:  

 
DOCENTES: 

NOME E APELIDOS EMAIL/TEL/WEB TITORÍA 

Gonzalo Sánchez García gonsangar@edu.xunta.es Xoves 16:00 a 17:00 

 

 

 
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 
DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

publico, como solista ou formando parte dun grupo. 

 
COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, conecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CE1, CE2, CE5, CE9 

Ver a lista e descrición de competencias no Decreto 163/2015 do 29 de outubro. 



 

 

 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo. 

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8, X 13, X 21, X 24; 
EP2, EP3 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado no 
instrumento. 

T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 

3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 
24; EC9, EP2, EP3, EP5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 

T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 

X13; EP2, EP3, EP5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 
desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 

T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EC1, EC9, EP3, EP5 

 

 

 

 
 

4. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 

TEMAS DESCRITOR DE SUBTEMAS SESIÓNS 

 

 
Aspectos técnicos. 

1. A respiración. 
2. A montaxe do instrumento e o seu mantenemento. 
3. A emisión do son. 
4. A articulación. 
5. O rexistro medio. 
6. O rexistro agudo. 
7. O rexistro grave. 

 

 

9 

Aspectos musicais, artísticos e 

interpretativos, relativos aos aspectos 

musicais que intervenen na 

interpretación 

 

1. Fraseo. 
2. Dinámicas. 

 
 

5 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do 

alumnado, principios básicos do 
aproveitamento do estudio en aras á 

adquisición de maior autonomía. 

 

 
1. Estratexias de estudo eficiente. 

 
 

2 

TOTAL SESIÓNS: 16 



 

 

 
5a. METODOLOXÍA E PLANIFICACIÓN DOCENTE 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 

HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

1. A respiración. 
2. A montaxe do instrumento e o seu mantenemento. 
3. A emisión do son. 
4. A articulación. 
5. O rexistro medio. 
6. O rexistro agudo. 
7. O rexistro grave. 

6 27 33 

1. Fraseo. 
2. Dinámicas. 

1 24 25 

1. Estratexias de estudo eficiente. 1 1 2 

TOTAL HORAS: 60 

 
 

 

 
 

 

5.b PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍA PARA O ALUMNADO CON DOCENCIA NON PRESENCIAL E 
SEMIPRESENCIAL 

Ao abeiro das instrucións do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2021-2022, contémplase como docencia non presencial aos 

casos derivados dun confinamento total de toda a comunidade educativa ordenado por parte das autoridades sanitarias por causas da 

pandemia COVID-19. Enténdese como docencia  semipresencial aquela na que os alumnos e profesores teñan que gardar un 

confinamento temporal por enfermidade durante o curso e que tamén  asistan a sesións presenciais. Para ambos casos establécese a 

mesma metodoloxía. A planificación horaria docente irá en función da duración do período de illamento. 

CUADRIMESTRES I-II 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  HORAS NON 
PRESENCIAIS 

TOTAL 
HORAS 

 
Canles de 
comunicación 

O profesorado fará un diagnóstico das carencias e necesidades de 

conectividade do alumnado e porá en coñecemento da administración 

educativa os casos de desconexión dixital. 

 
A determinar en 

función do período 
de illamento. 

 

O contacto co alumnado será de xeito telemático sempre que os medios do 

alumnado así o permita. Para este fin habilitarase unha plataforma que 

posibilite a comunicación síncrona. 

 

En caso de non dispoñer o alumnado de dispositivos ou conexións 

telemáticas que posibiliten a comunicación síncrona, farase a docencia de 

forma asíncrona en base a intercambio de gravacións de vídeo ou audio. 

 

Práctica individual: Conforma o punto metodolóxico máis importante dentro da planificación 

docente, posto que estamos tratando cunha materia baseada na práctica (instrumental). Nesta 

modalidade non presencial este apartado non se verá modificado. 

 

Pescuda de información: O alumnado empregará esta actividade para a axeitada 

contextualización de autores e estilos a traballaren no cuadrimestre. 
 

Actividades de avaliación: 
1. Probas: poderán ser de forma síncrona a través dunha plataforma telemática a determinar ou 

ben de forma asíncrona por medio de gravacións. 
2. Revisión de probas: resérvase unha sesión para este fin, co obxecto de comentar co 

alumnado de forma individual ou colectiva o grao de satisfacción acadado nas probas feitas 

 

 
  

 



 

 
 

6. AVALIACIÓN 

 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA 

S AVALIADAS 

 
PONDERACIÓN 

6.1. CONVOCATORIA ORDINARIA 

6.1.1 AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA) 

 

 
Actividades realizadas na aula 

1. Nivel técnico amosado nas clases. 

2. Execución rítmica precisa e segura. 

3. Calidade do son e afinación. 

4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 

5. Capacidade autocrítica. 

6. Autonomía no traballo amosado. 

 

 
Todas 

 

 
70,00% 

 

 
Exame (interpretación de un 

estudo o peza adecuado ó nivel 

amosado polo alumno/a) 

1. Nivel técnico amosado nas clases. 

2. Execución rítmica precisa e segura. 

3. Calidade do son e afinación. 
4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 

5. Capacidade autocrítica. 

6. Autonomía no traballo amosado. 

 

 

 
Todas 

 

 

 
30,00% 

6.1.2. AVALIACIÓN ORDINARIA (ADIANTO DE CONVOCATORIA-EXAME DECEMBRO) 

 

 
Exame (interpretación de un 

estudo o peza adecuado ó nivel 
amosado polo alumno/a) 

1. Nivel técnico amosado nas clases. 

2. Execución rítmica precisa e segura. 
3. Calidade do son e afinación. 

4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 

5. Capacidade autocrítica. 
6. Autonomía no traballo amosado. 

 

 

 
Todas 

 

 

 
100,00% 

6.1.3. AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*PERDA AVALIACIÓN CONTINUA) 

*(Alumnos que superen as 3 faltas por cuadrimestre, establecidas no centro, aprobadas en consello escolar) 

 

 
Exame (interpretación de un 

estudo o peza adecuado ó nivel 

amosado polo alumno/a) 

1. Nivel técnico amosado nas clases. 

2. Execución rítmica precisa e segura. 

3. Calidade do son e afinación. 
4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 

5. Capacidade autocrítica. 

6. Autonomía no traballo amosado. 

 

 

 
Todas 

 

 

 
100,00% 

6.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 
Exame (interpretación de un 

estudo o peza adecuado ó nivel 
amosado polo alumno/a) 

1. Nivel técnico amosado nas clases. 

2. Execución rítmica precisa e segura. 
3. Calidade do son e afinación. 

4. Interpretación correcta dos signos de articulación e expresión. 

5. Capacidade autocrítica. 
6. Autonomía no traballo amosado. 

 

 

 
Todas 

 

 

 
100,00% 

 

6.3. CONVOCATORIA ORDINARIA PARA O ALUMNADO CON DOCENCIA NON PRESENCIAL 

Ao abeiro das instrucións do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2021-2022, contémplase como docencia 

non presencial aos casos derivados dun confinamento total de toda a comunidade educativa ordenado por parte das 

autoridades sanitarias por causas da pandemia COVID-19.  

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

Observación directa e sistemática do traballo realizado en 

cada sesión de acordo ás canles de comunicación 

establecidas no punto 5.b 

Dominio técnico do instrumento 

na execución de estudos e obras 

sen desligar os aspectos técnicos 

dos 
musicais 

T1, T3, T6,T11, 

T13, T17, X1, X2, 

X3, X5, X9, X11, 

X16, X24, X26, 

E1, E2,E4, E5, E6, 

E10 

30% 

Audicións programadas: 
como opción preferente será de forma síncrona a través 

dunha plataforma telemática a determinar. Se os medios 

técnicos non o permiten poderá levarse a cabo de forma 

asíncrona por medio dunha gravación. 

Posta en práctica dos contidos 

determinados no cuadrimestre 

nunha única toma 

T3, T9,T10,T11, 

T13, T17, X1, X2, 

X3, X7, E1, E2, 

E3, E4,E5, E8, E10 

70% 



 

6.4. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA NON PRESENCIAL 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

Proba extraordinaria na que se requirirán os 
estudos e obras recollidos no punto 7 da presente 
guía. 
Como opción preferente será de forma síncrona a través 

dunha plataforma telemática a determinar. Se os medios 

técnicos non o permiten poderá levarse a cabo de forma 

asíncrona por medio dunha  gravación. 

Dominio técnico do instrumento 

na execución de estudos e obras 

sen desligar os aspectos técnicos 

dos 
musicais 

T1, T3, T6, T11, 

T13, T17, X1, X2, 

X3, X5, X9, X11, 

X16, X24, X26, 

E1, E2, E4, E5, E6, 

E10 

100% 

6.5. CONVOCATORIA ORDINARIA PARA O ALUMNADO CON DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 

En base ás instrucións do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2021-2022, contémplase como docencia  

semipresencial a aquela na que os alumnos e profesores teñan que gardar un confinamento temporal por enfermidade durante 

o curso e que tamén asistan a sesións presenciais. 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

Observación directa e sistemática do traballo realizado en 

cada sesión de acordo ás canles de comunicación 

establecidas no punto 5.b 

Dominio técnico do 

instrumento na execución de 

estudos e obras sen desligar os 

aspectos técnicos dos 
musicais 

T1, T3, T6,T11, 

T13,T17, X1, X2, 

X3, X5, X9, X11, 

X16, X24, X26, E1, 

E2,E4, E5,E6, E10 

30% 

Audicións programadas: 
Se o período de confinamento coincide coas audicións 

programadas, ésta levaranse a cabo como opción 

preferente de forma síncrona a través dunha plataforma 

telemática a determinar. Se os medios técnicos non o 

permiten poderán levarse a cabo de forma asíncrona por 

medio dunha gravación. 

Posta en práctica dos contidos 

determinados no cuadrimestre 

nunha única toma 

T3, T9,T10,T11, 

T13,T17, X1, X2, 

X3, X7, E1,E2, E3, 

E4,E5, E8, E10 

70% 

6.6. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA O ALUMNADO CON DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

Proba extraordinaria na que se requirirán os 
estudos e obras recollidos no punto 7 da presente 
guía.  
Se o período de confinamento coincide coa proba 

extraordinaria programada, ésta levaranse a cabo como 

opción preferente de forma síncrona a través dunha 

plataforma telemática a determinar. Se os medios 

técnicos non o permiten poderá levarse a cabo de forma 

asíncrona por medio dunha gravación. 

Comprobación directa 

daqueles contidos non 

comprobados nas clases 

T1, T3, T6, T11, T13, 

T17, X1, X2, X3, X5, 

X9, X11, X16, X24, 

X26, E1, E2, E4, E5, 

E6, E10 

100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E DOCUMENTOS 

 
MÉTODOS 

P. WASTALL. Aprende tocando la trompeta y el cornetín de pistones. Ed. Mundimusica S. A. 

F. DANELLS. Le trompettiste en herbe. Ed. Schott Freers. 

J.B.Arban. Método complete para trompeta. Ed. Música moderna. 

 

 

8. OBSERVACIÓNS 

    O titulado superior en música, especialidade de interpretación, deberá ser un profesional cualificado cun dominio completo das 

técnicas de interpretación do instrumento e o seu repertorio, e se é o caso, de instrumentos complementarios. 

Deberá estar preparado para exercer un labor interpretativo de alto nivel de acordo coas características da súa modalidade e 

especialización, tanto no papel de solista coma formando parte dun conxunto, así como, se é o caso, na súa condición de intérprete 

acompañante de música e de danza. Deberá coñecer as características técnicas e acústicas do seu instrumento, afondando no seu 

desenvolvemento histórico. 

Deberá ter formación para o exercicio da análise e do pensamento musical, e dispoñer dunha sólida formación metodolóxica e 

humanística que lle axude na tarefa de investigación afín ao exercicio da súa profesión. 

 


