
1.-ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 

Corda frotada



1.-ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
C O M P E T E N C I A S 
IMPRESCINDIBLES 

Violín 1ºGE: 
-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte.
-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular.
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
-Relación entre escritura musical e a súa execución 
instrumental. Comprensión de estruturas formais como 
motivos, frases, etc., así como elementos básicos de 
dinámica e agóxica. 
-As tres primeiras escalas, dúas pezas o cancións.

Violín 2ºGE:
-En xeral, todos aqueles obxectivos e contidos acadados 
ata a segunda avaliación.


Obxectivos 
-Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco. 
Desenvolver a disposición corporal adecuada.

-Desenvolver a técnica do instrumento, tanto man dereita 
como esquerda.

-Tocar escalas nunha oitava.

-Adquirir hábitos correctos de estudo valorando a 
importancia do traballo diario.


Contidos

-Posición do corpo, instrumento e do arco.

-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio.

-Escalas de La M, Re M e Sol M.

-Catro obras de pequeno formato.


Violín 3ºGE:

-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte  

-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco. 
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
-Coordinación e independencia de ambos brazos
-Relación entre escritura musical e a súa execución 
instrumental. Comprensión de estruturas formais como 
motivos, frases, etc., así como elementos básicos de 
dinámica e agóxica. 
-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio. 



Violín 4ºGE: 
-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte   

-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco.
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas, 
exercicios en dobre corda, etc. 
-Coordinación e independencia de ambos brazos
-Control permanente da afinación. Escoita interna. 
-Comprensión de estruturas formais como motivos, 
frases, etc., así como elementos básicos de dinámica e 
agóxica. A respiración: sentido e aplicación para un bo 
fraseo. 
-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio. 
-Escalas, estudos e pezas nas tres primeiras posicións e 
con cambios de posicións ás mesmas. 

Violín 1ºGP:
-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte  
-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco. 
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
-Coordinación e independencia de ambos brazos
-Relación entre escritura musical e a súa execución 
instrumental. Comprensión de estruturas formais como 
motivos, frases, etc., así como elementos básicos de 
dinámica e agóxica. 
-Control e perfeccionamento da afinación. 
-Continuar o desenvolvemento de criterios de calidade do 
son, tendo en conta tanto peso, velocidade e punto de 
contacto. Amplitude, flexibilidade e nitidez do son
-Continuación do traballo sobre os cambios de posición, 
avanzando cara a tódolos tipos e posibilidades de 
rexistro. 
-Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes 
estilos, así como aspectos de dinámica e agóxica. 
-Continuación do traballo con golpes de arco á corda, e 
inicio dos saltados prestando atención ao peso, 
velocidade e punto de contacto



-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio.

Violín 2ºGP:
-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte
-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco. 
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
Coordinación e independencia de ambos brazos
-Relación entre escritura musical e a súa execución 
instrumental. Comprensión de estruturas formais como 
motivos, frases, etc., así como elementos básicos de 
dinámica e agóxica. 
-Control e perfeccionamento da afinación. 
-Continuar o desenvolvemento de criterios de calidade do 
son, tendo en conta tanto peso, velocidade e punto de 
contacto. Amplitude, flexibilidade e nitidez do son
-Continuación do traballo sobre os cambios de posición, 
avanzando cara a tódolos tipos e posibilidades de 
rexistro. 
-Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes 
estilos, así como aspectos de dinámica e agóxica. 
-Continuación do traballo con golpes de arco á corda, e 
inicio dos saltados prestando atención ao peso, 
velocidade e punto de contacto
-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio. 

Violín 3ºGP:
-En xeral, todos aqueles obxectivos e contidos acadados 
ata a segunda avaliación.


Obxectivos

-Manter hábitos de estudo que permitan desenvolver as 
capacidades técnico - artísticas, aplicando 
progresivamente e con autonomía os coñecementos 
musicais; valorando o propio rendemento e o tempo 
empregado no estudo.

-Continuar o desenvolvemento progresivo da técnica do 
instrumento, tanto do arco como da man esquerda.

-Controlar permanentemente a afinación.

-Perfeccionar continuamente a calidade do son.

-Interpretar un repertorio solista e de conxunto que inclúa 
obras representativas de diferentes épocas e estilos, 
dunha dificultade adecuada ao nivel.

-Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, 
formais e históricos, en aras dunha interpretación artística 
de calidade.




-Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista.

-Fomentar o hábito de escoitar música para adquirir 
progresivamente criterios interpretativos.


Contidos

-Traballo sobre a calidade do son, tendo en conta tanto o 
peso, velocidade e punto de contacto, así como con 
diferentes tipos e velocidade de vibrato, vinculado todo 
iso ao desenvolvemento dun fraseo expresivo.

-Aplicación de diferentes patróns rítmicos, articulacións e 
diferentes golpes de arco. Dominio técnico dos golpes de 
arco á corda e saltados.

-Continuación do perfeccionamento da afinación.

-Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes 
estilos, a harmonía, a agóxica e a dinámica.

-Continuación do adestramento da memoria e lectura a 
primeira vista.

-Audicións comparadas de obras, barrocas, clásicas, 
románticas, nacionalistas, etc., con diferentes intérpretes 
para analizar de xeito crítico as características das súas 
diferentes versións.


Violín 4ºGP:

-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte  

-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular.
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco. 
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
-Coordinación e independencia de ambos brazos
-Continuación do traballo con golpes de arco á corda, e 
inicio dos saltados prestando atención ao peso, 
velocidade e punto de contacto
-Control e perfeccionamento da afinación. 
-Continuar o desenvolvemento de criterios de calidade do 
son, tendo en conta tanto peso, velocidade e punto de 
contacto. Amplitude, flexibilidade e nitidez do son
-Continuación do traballo sobre os cambios de posición, 
avanzando cara a tódolos tipos e posibilidades de 
rexistro. 
-Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes 
estilos, así como aspectos de dinámica e agóxica. 
- Mostrar autonomía da resolución de problemas técnicos 
e musicais.
-Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, 
formais e históricos, en aras dunha interpretación artística 
de calidade. 
-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio. 



Violín 5ºGP:
-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte.
-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco. 
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
-Coordinación e independencia de ambos brazos
-Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, 
formais e históricos, en aras dunha interpretación artística 
de calidade. 
-Control e perfeccionamento da afinación. 
-Continuar o desenvolvemento de criterios de calidade do 
son, tendo en conta tanto peso, velocidade e punto de 
contacto. Amplitude, flexibilidade e nitidez do son
-Continuación do traballo sobre os cambios de posición, 
avanzando cara a tódolos tipos e posibilidades de 
rexistro. 
-Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes 
estilos, así como aspectos de dinámica e agóxica. 
-Continuación do traballo con golpes de arco á corda, e 
inicio dos saltados prestando atención ao peso, 
velocidade e punto de contacto
-Mostrar autonomía da resolución de problemas técnicos 
e musicais. 
-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos 

Viola 2ºGE:
-En xeral, todos aqueles obxectivos e contidos acadados 
ata a segunda avaliación.


Obxectivos 
-Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco. 
Desenvolver a disposición corporal adecuada.

-Desenvolver a técnica do instrumento, tanto man dereita 
como esquerda.

-Tocar escalas nunha oitava.

-Adquirir hábitos correctos de estudo valorando a 
importancia do traballo diario.


Contidos

-Posición do corpo, instrumento e do arco.

-Adestramento permanente e progresivo da memoria con 
diferentes exercicios, estudos e obras de repertorio.

-Escalas de Re M, Sol M e Do M.

-Catro obras de pequeno formato.



Viola 6ºGP:
-Os contidos non acadados no 3er trimestre incluiríanse 
na programación do curso seguinte.
-Posición do corpo correcta, cómoda, relaxada, en bo 
equilibrio, etc
-Posición do instrumento e do arco: control muscular. 
-Produción dun son de calidade en cordas ao aire, 
pisadas e dobres cordas, empregando distintas partes e 
lonxitudes do arco. 
-Desenvolvemento do movemento perpendicular, 
horizontal e lateral dos dedos da man esquerda: escalas e 
diferentes intervalos. 
-Coordinación e independencia de ambos brazos
-Aplicar progresivamente os coñecementos harmónicos, 
formais e históricos, en aras dunha interpretación artística 
de calidade. 
-Traballo sobre o fraseo tendo en conta os diferentes 
estilos, así como aspectos de dinámica e agóxica. 
-Continuar o desenvolvemento de criterios de calidade do 
son, tendo en conta tanto peso, velocidade e punto de 
contacto. Amplitude, flexibilidade e nitidez do son.
-Continuación do traballo sobre os cambios de posición, 
avanzando cara a tódolos tipos e posibilidades de 
rexistro. 
-Control e perfeccionamento da afinación.
-Continuación do traballo con golpes de arco á corda, e 
inicio dos saltados prestando atención ao peso, 
velocidade e punto de contacto
-Mostrar autonomía da resolución de problemas técnicos 
e musicais. 
-Adestramento permanente e progresivo da memoria.

Violoncello 1ºGE:

-En xeral, todos os obxectivos e contidos acadados ata a 
2º avaliación.


 Obxectivos

· Coñecer de forma xeral o instrumento e o arco e as súas 
partes.
· Adquirir as posturas e posicións elementais da técnica 
do instrumento tratando de ser conscientes da relaxación 
das articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.



· Adquirir pouco a pouco ou hábito da memorización como 
técnica de traballo.

Contidos

· O Violoncello e o Arco. As súas partes. Diferenzas cos 
demais instrumentos da familia das cordas.
· Identificación das catro cordas do instrumento:
   – Concepto de altura.
   – Imitación do son das cordas (entoación).
   – Identificación das cordas no pentagrama.
· Posición do violoncello. Concepto de relaxación e 
descanso.
· Man dereita:
  – Forma de coller o arco. Relaxación e firmeza.
  – Produción do son en cordas ó aire:
    – Uso do arco en toda a súa lonxitude e en metades.
    – Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco.
    – Ligaduras de dúas notas.
– Cambios de cordas.
· Man esquerda:
  – Numeración dos dedos.
  – Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª e 
8ª.
  – Concepto de escala, partindo das cordas ó aire 
(intervalos correlativos).
· Coordinación dos dous brazos.
· Interpretación de combinacións interválicas con 
diferentes ritmos.
· Interpretación de escalas en primeira posición: Do M, Sol 
M, Re M.
· Interpretación y memorización dos recursos didácticos.

Violoncello 3ºGE:

Obxectivos

· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.
· Adquirir pouco a pouco o hábito da memorización e da 
interpretación en público como técnica de traballo.



Contidos

· Man dereita:
- Forma de coller o arco. Relaxación e firmeza.
- Cordas ó aire e cambios de cordas.
- Uso do arco en tódas as súas diferentes partes: Arco 
enteiro, metades, punta e talón.
  - Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, 
desenvolvendo a axilidade e soltura.
  - Ligaduras de dúas, tres e catro notas, na mesma corda 
e cambiando de corda.
· Man esquerda:
- Numeración dos dedos.
- Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
7ª e 8ª, coidando da correcta afinación.
- Escalas, partindo das cordas ó aire ou non (intervalos 
correlativos).
- Estudo e afianzamento da 4ª posición.
- Cambio de 1ª a 4ª posición, discurrindo a man polo 
mástil deixando esbarar os dedos polas cordas.
- Coñecemento e estudo da 2ª e 3ª posición.
- Coordinación dos dous brazos.
- Interpretación de combinacións interválicas con 
diferentes ritmos.
- Interpretación de escalas de Do M, Sol M, Re M, LA M, 
Fa M, Si b M, Mib M, nunha ou dúas oitavas.
- Desenvolvemento da interpretación y da memorización 
de fragmentos e textos musicais.
- Iniciación ó vibrato.

Violoncello 4ºGE:

Obxectivos

· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.
· Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son.
· Adquirir pouco a pouco ou hábito da memorización e da 
interpretación en público como técnica de traballo.



Contidos

· Man dereita:
- Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e 
correcta distribución.
- Exercicios de golpes de arco: Detaché, Staccato, 
Legato, Martellé, notas dobradas, tresillos.
- Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco 
enteiro, metades, punta e talón.
- Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, 
desenvolvendo a axilidade e soltura.
· Man esquerda:
- Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
7ª e 8ª, coidando da correcta afinación.
- Exercicios de velocidade e articulación (S. Lee).
- Escalas en diferentes tonalidades con cambios de 
posición.
- Estudo e afianzamento das catro primeiras posicións.
- Cambios de posición entre as primeiras catro posicións.
· Coordinación dos dous brazos.
· Interpretación de combinacións interválicas con 
diferentes ritmos.
· Interpretación de escalas en dúas oitavas: Do M, Sol M, 
Re M, LA M, Fa M, Si b M, Mib M, la m, mi m.
· Desenvolvemento da memorización de fragmentos e 
textos musicais.
· Desenvolvemento e estudo do vibrato.
· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.
· Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son.
· Adquirir pouco a pouco ou hábito da memorización como 
técnica de traballo.



Violoncelllo 1ºGP:

Obxectivos

· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.
· Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son.
· Desenvolver o hábito da memorización como técnica de 
traballo.
· Desenvolver a capacidade de lectura primeira vista que 
permita a participación nun conxunto e ter acceso a un 
repertorio máis amplo.
· Desenvolver un método de traballo e estudo persoal 
para convertelo nun hábito permanente.

9.5.2 Contidos

· Man dereita:
- Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e 
correcta distribución.
- Exercicios de golpes de arco: Detaché, Staccato, 
Legato, Martellé, notas dobradas, tresillos.
- Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco 
enteiro, metades, punta e talón.
- Flexibilidade da man dereita mediante arpegios ou 
bariolaxe.
- Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, 
desenvolvendo a axilidade e soltura.
· Man esquerda:
- Produción e identificación dos intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 
7ª e 8ª, coidando da correcta afinación.
- Exercicios de velocidade e articulación.
- Escalas e arpexios en diferentes tonalidades con 
cambios de posición.
- Estudo e afianzamento das catro primeiras posicións. 
Iniciación á 5ª e 6ª posicións.
- Iniciación ó emprego do polgar.
- Cambios de posición entre as primeiras seis posicións.
· Coordinación dos dous brazos.



· Interpretación de escalas en dúas ou tres oitavas: Do M, 
Sol M, Re M, LA M, Fa M, Si b M, Mib M, la m, mi m.
· Desenvolvemento da interpretación y da memorización 
de fragmentos e textos musicais, axeitados ao nivel do 
curso.
· Estudo do vibrato.

Violoncello 2ºGP:

Obxectivos

· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.
· Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son.
· Desenvolver o hábito da memorización como técnica de 
traballo.
· Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista 
que permita a participación nun conxunto e ter acceso a 
un repertorio máis amplo.
· Desenvolver un método de traballo e estudo persoal 
para convertelo nun hábito permanente

Contidos

· Man dereita:
- Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e 
correcta distribución.
- Exercicios de golpes de arco: Detaché en diferentes 
partes do arco, Staccato, Legato, gran Legato, Martellé, 
Spiccato, Saltillo controlado…
- Uso do arco en tódas as súas diferentes partes: Arco 
enteiro, metades, punta e talón.
- Flexibilidade da man dereita mediante arpegios ou 
bariolaxe.
- Ritmos con arcadas variando a velocidade do arco, 
desenvolvendo a axilidade e soltura.
· Man esquerda:
- Exercicios de velocidade e articulación.
- Escalas e arpexios en diferentes tonalidades, en dúas 
ou tres oitavas.



- Estudo e afianzamento das seis primeiras posicións.
- Estudo do pulgar e utilización en exercicios e escalas.
- Cambios de posición entre as seis primeiras posicións.
- Interpretación de escalas en dúas ou tres oitavas: Do M, 
Sol M, Re M, La M, Fa M, Sib M, Mib M, la m, mi m, si m, 
re m, sol m.
· Desenvolvemento da interpretación y da memorización 
de fragmentos e textos musicais axeitados ao nivel do 
curso.
· Perfeccionamento do vibrato.
· Iniciación e estudo de cordas dobradas: terceiras e 
sextas.

Violoncello 3ºGP:

Obxectivos

· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía no traballo e na valoración do 
mesmo.
· Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son.
· Desenvolver o hábito da memorización como técnica de 
traballo..
· Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista 
que permita a participación nun conxunto e ter acceso a 
un repertorio máis amplo.
· Desenvolver un método de traballo e estudo persoal 
para convertilo nun hábito permanente.

9.7.2 Contidos

· Man dereita:
- Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e 
correcta distribución.
- Exercicios de golpes de arco: Detaché en diferentes 
partes do arco, Staccato, Legato, gran Legato, Martellé, 
Spiccato, Saltillo, Bariolaxe…
- Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco 
enteiro, metades, punta e talón.
. Man esquerda:
- Exercicios de velocidade e articulación. Estudo de trinos.



- Escalas e arpexios en diferentes tonalidades, en tres 
oitavas.
- Estudo e afianzamento das seis primeiras posicións.
- Estudo do pulgar e utilización en exercicios e escalas.
- Interpretación de escalas en tres oitavas en todas as 
tonalidades.
· Desenvolvemento da interpretación y da memorización 
de fragmentos e textos musicais axeitados ao nivel do 
curso.
· Perfeccionamento do vibrato.
· Estudo de cordas dobres: terceiras, sextas e oitavas.

Violoncello 4ºGP:

Obxectivos

· Desenvolver e aumentar a técnica do instrumento, tanto 
do arco como da man esquerda, coidando das posturas 
corporais que permitirán o desenvolvemento de dita 
técnica, tratando de ser conscientes da relaxación das 
articulacións e do corpo.
· Memorizar e interpretar fragmentos musicais 
empregando medida e afinación axeitados ó nivel do 
curso.
· Amosar nos estudos e nos fragmentos musicais a 
capacidade de aprendizaxe progresiva e individual.
· Ser conscientes da importancia do traballo individual e 
adquisición das técnicas de estudo axeitadas que 
permitan a autonomía non traballo e na valoración do 
mesmo.
· Ser especialmente coidadoso coa afinación e coa 
calidade de son.
· Desenvolver o hábito da memorización como técnica de 
traballo.
· Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista 
que permita a participación nun conxunto e ter acceso a 
un repertorio máis amplo.
· Desenvolver un método de traballo e estudo persoal 
para convertilo nun hábito permanente.

Contidos
· Man dereita:
- Técnica do arco: Calidade de son, flexibilidade, soltura e 
correcta distribución.
- Exercicios de golpes de arco: Detaché en diferentes 
partes do arco, Staccato, Legato, gran Legato, Martellé, 
Spiccato, Saltillo, Ba- riolaxe…
- Uso do arco en todas as súas diferentes partes: Arco 
enteiro, metades, punta e talón.
· Man esquerda:
- Exercicios de velocidade e articulación. Estudo de trinos.
- Escalas e arpexios en diferentes tonalidades, en catro 
oitavas.



- Estudo do pulgar e utilización en exercicios e escalas.
- Grandes cambios de posición: Saltos de oitavas.
- Interpretación de escalas en catro oitavas en todas as 
tonalidades.
· Desenvolvemento da interpretación y da memorización 
de fragmentos e textos musicais axeitados ao nivel do 
curso.
· Perfeccionamento do vibrato.
· Estudo de cordas dobres: terceiras, sextas e oitavas.

2 . -
PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

-Os procedementos de avaliación se adecuarán ás 
adaptacións metodolóxicas aplicadas a cada alumno 
-Traballos e exercicios que obriguen ao uso de conceptos  
aportados a través de plataformas virtuais. 
-Audicións , traballos e exercicios prácticos para reforzar 
os contidos 
-Crearanse  plataformas informáticas  para que o alumnado 
manteña un contacto continuado cos profesores, deste xeito 
o alumnado recibe instrucións tanto para correccións , 
dúbidas ou aclaracións de conceptos dunha forma 
telemática. 
-O confinamento coincidiu co inicio do terceiro trimestre, 
polo que o alumnado tiña rematada a segunda avaliación, 
traballaranse contidos da primeira e  segunda avaliación,  
ampliando conceptos baseados nos anteriores trimestres. 
O profesorado elaborará un informe individual valorativo 
do traballo realizado polo seu alumno reflectindo os 
contidos non acadados e o plan de recuperación. 

M E T O D O L O X I A 
DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica terá  en conta os diferentes ritmos 
de aprendizaxe do alumnado así como as súas 
características individuais para alcanzar o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades, atendendo ao 
momento especial que estamos a vivir. 
Esta metodoloxía favorecerá: 

• O traballo autónomo ,crítico e rigoroso, así como a 
potenciación de hábitos de investigación. 

• O uso de técnicas e a capacidade de aprender por si 
mesmos e a transferencia do aprendido. 

• Terase en conta  a situación específica do alumno. 



C R I T E R I O S D E 
AVALIACIÓN PARA 
S U P E R A R A S 
MATERIAS 

Son os referentes para avaliar a aprendizaxe do alumnado, 
describen o que se quere valorar e que o alumnado debe 
lograr. 
Os criterios de avaliación terán carácter diagnóstico , 
formativo e permitirán as adaptacións necesarias das 
programacións didácticas do seguinte curso 2020/21 para 
incorporar os obxectivos e contidos que por circunstancias 
especiais do terceiro trimestre non foron abordados. Ditos 
obxectivos serán tidos en conta na programación  do curso 
20/21. 
No  terceiro trimestre desenvolveranse  actividades de 
recuperación, repaso, reforzo ou ampliación dos 
aprendizaxes anteriores. 
 A terceira avaliación centrarase na recuperación e reforzo 
dos contidos das materias traballados antes do decreto do 
primeiro estado de alarma do 14 de Marzo. Aplicaranse  
exercicios de reforzo da 1ª e 2ª avaliación utilizando as 
ferramentas necesarias para   superar os contidos non 
acadados nas avaliacións. 
No suposto de   alumnado con materias pendentes, 
realizaranse tarefas específicas destinadas á superación de 
dita materia.  
Cada departamento elaborará os contidos mínimos para 
superar as materias. 



C R I T E R I O S D E 
PROMOCIÓN   

A promoción do alumnado estará en función de acadar 
positivamente os contidos mínimos reflectidos nas 
adaptacións curriculares elaboradas nos departamentos 
didácticos para o curso 2019/20. Así  como ser avaliado 
positivamente segundo os criterios de avaliación , 
cualificación e cuantificación expostos neste anexo. 
A repetición do curso completo será unha medida de 
carácter excepcional. Debe estar argumentada, sendo a 
norma xeral a promoción do curso. 
O  alumno que se vise afectado polas circunstancias deste 
curso escolar poderá ampliar un ano no límite de 
permanencia. 
A recuperación das materias pendentes se realizará na clase 
do seguinte curso. 
Poderase flexibilizar os criterios de titulación no caso do 6º 
curso profesional atendendo á madurez académica do 
alumno en relación cos obxectivos xerais e as 
competencias profesionais propias do título e non da 
superación da totalidade das materias.  



C R I T E R I O S D E  
CUALIFICACIÓN E 
CUANTIFICACIÓN  
NA PROMOCIÓN DO 
CURSO 

Para a promoción positiva , o alumno terá que ter acadados 
os contidos mínimos expostos nas adaptacións elaboradas 
nos departamentos didácticos. 
A cualificación do alumnado se realizará tendo en conta a 
media aritmética das dúas primeiras avaliacións ou 
avaliación continua según os criterios de avaliación 
reflectidos nas  programacións dos departamentos 
didácticos   con posibilidade de mellora . 
A actitude no traballo, e a implicación  desenvolvida no 
terceiro trimestre dende as casas soamente será avaliada de 
forma positiva . 
As tecnoloxías que dispoñan na casa serán fundamentais 
para a relación  profesor/alumno, pero tendo en conta que 
non todos os alumnos teñen a mesma dispoñibilidade 
tecnolóxica. 
O profesorado estudiará cada caso en concreto para que 
esta situación non repercuta no remate do curso. 
.No caso no que o alumno realice as tarefas propostas e 
teña unha resposta adecuada no terceiro trimestre ,terá a 
posibilidade de mellora da cualificación. 
.No caso no que un alumno , dispoñendo de medios 
informáticos, non realice as tarefas propostas na terceira 
avaliación e teña superadas as dúas primeiras avaliacións 
se avaliará mantendo os resultados das avaliacións xa 
realizadas. 
. No caso dun alumno que dispoñendo de medios 
informáticos  non realice as tarefas propostas na 3ª 
avaliación e teña avaliacións suspensas non acadando 5  na 
media aritmética ou non superando a  avaliación  
continua ,se avaliará negativamente. 
.No caso dun alumno que NON dispoña de medios 
informáticos para traballar telematicamente, se informará 
negativamente no caso de ter suspensa  algunha 
avaliacións se non acada o 5 na media aritmética das 
avaliacións ou na avaliación continua. Sendo de carácter 
excepcional a repetición do curso. 
.A cualificación final será o resultado da media das dúas 
primeiras  avaliacións con posibilidade de mellorar dito 
resultado no caso de realizar positivamente as tarefas 
propostas na terceira avaliación. A cualificación adaptarase 
as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 



3 . - P R O B A 
EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO 

O alumnado que por diversas causas non acade os contidos 
mínimos reflectidos nas adaptacións curriculares das 
diferentes materias ,deberá recuperar ditas materias no mes 
de setembro especificando  os contidos a superar así como 
o proceso para superar a materia; tendo en conta que o 
terceiro trimestre terá carácter diagnóstico e formativo.   

4.-ACTIVIDADES DE 
S E G U I M E N T O , 
RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN  DAS 
M A T E R I A S 
PENDENTES 

O alumnado con materias pendentes realizarán tarefas 
específicas propostas polo profesor como medio de 
recuperación cara a superación da materia pendente.  


