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1. Introducción

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

A presente Programación didáctica baséase, en primeiro lugar na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, que

incide nas ensinanzas artísticas que teñen como finalidade proporcionar ao alumno unha formación artística

de calidade. Por iso, todos os departamentos constituíntes do conservatorio deben mellorar os aspectos que,

anteriormente, puideron desatenderse.

Dado que a LOE, concede total libertade ás comunidades autónomas, a comunidade de Galicia desenvolveu

os  Decretos  198/2007,  e  203/2007  do  27  de  septembro,  polo  que  se  establece  a  ordenación  do  Grao

Elemental  e  Profesional  das  ensinanzas  de  réxime especial  de  música.  Este  Decreto  compleméntase co

Decreto 223/2010, do 30 de setembro, que establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais

e profesionais en Galicia e a orde do 4 de agosto de 2011 que desenvolve o citado decreto. Por último, é

necesario ter en conta a Circular 15/2011 da Dirección Xeral de Educación pola que se ditan instrucións para

determinados aspectos do funcionamento dos conservatorios elementais e profesionais de música e danza.

2. Obxectivos das ensinanzas

2.1 Obxectivos xerais do Grao Elemental

O  grao  elemental  das  ensinanzas  de  música  contrubuiu  a  desenvolver  no  alumnado  as  seguintes

capacidades:

 Apreciar a importancia da música como linguaxe artística e medio de expresión cultural dos pobos e

das persoas.
 Expresarse con sensibilidade musical e estética para interpretar a música  de diferentes épocas e

estilos, gozar con ela e enriquecer as propias posibilidades de comunicación e de realización persoal
 Coñecer e valorar a importancia da respiración e do dominio do propio corpo no desenvolvemento da

técnica instrumental, da calidade do son e da intepretación.
 Relacionar os coñecementos musicais coas características da escritura e da literatura do instrumento

da  especailidade,  coa  finalidade  de  adquirir  as  bases  que  permitan  desenvolver  a  interpretación

artística.
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 Interpretar en público, coa necesaria seguridade en si mesmo, para vivir a música como medio de

comunicación.
 Interpretar  música  en  grupo  habituándose  a  escoitar  outras  voces  ou  instrumentos,  e  adaptarse

harmónicamente ao conxunto.
 Ser consciente da importancia do traballo  individual  e  adquirir  a  capacidade  de escoitarse  e ser

crítico consigo mesmo.
 Valorar  o  silencio  como  elemento  indispensable  para  o  desenvolvemento  da  concentración,  a

audición  interna e o pensamento musical.
 Ser  consciente  da  importancia  dunha  escoita  activa  como base  imprescindible  na  formación  de

futuros profesionais.
 Fomentar  a  utilización  do  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  medio

indispensable no enriquecemento da persoa e da súa formación musical.

2.2 Obxectivos xerais do Grao Profesional

As ensinanzas  profesionais  de música  deberán contribuir  a  que o alumnado adquira as capacidades

seguintes;

 Habituarse  a  escoitar  música  e  establecer  un  concepto  estético  que  permita  fundamentar  e

desenvolver os propios criterios interpretativos.
 Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  o  criterio  estético  como  fonte  de  formación  e

enriquecemento personal.
 Analizar e valorar a calidade artística da música
 Coñecer  os  valores  da  música  e  optar  polos  aspectos  xurdidos  dela  mais  axeitados  para  o

desenvolvemento persoal.
 Participar en actividades de animación musical e cultural que permitan vivir a experiencia de

transmitir o gozo da música.
 Coñecer e empregar con precisión o vocabulario especifico relativo aos conceptos científicos da

música.
 Coñecer e valorar o patrimonio musical como parte integrante do patrimonio histórico e cultural.
 Tomar conciencia da importancia dunhaescoitaactiva como base imprescindible na formación de

futuros profesionais.
 Fomentar a utilización do patrimonio musical en xeral e a do galego en particular como medio

indispensanle no enriquecemento da persoa e da súa formación musical.
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3. Obxectivos específicos

3.1 Grao Elemental

O ensino de instrumentos de vento madeira no grao elemental terá como obxectivo contribuir a desenvolver

no alumnado as capacidades seguintes:

 Adoptar  unha postura corporal  que permita respirar con naturalidade e que favorezca a correcta

colocación do instrumento e a coordinación entre ambas as mans.
 Controlar o aire medinate a respiración diafragmática e os musculos que forman a embocadura, de

xeito que posibilite unha correcta emisión, afinación, articulación e flexinilidade do son
 Saber empregar con precisión os reflexos necesarios para correxir de forma automática a afinación

das notas e a calidade do son
 Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento e sabelas empregar, dentro das

exisencias do nivel, tanto na interpretación individual como na de conxunto
 Demostrar  unha  sensibilidade  auditiva  que  permita  o  control  permanente  de  afinación  e  o

perfeccionamento continuo da calidade sonora.
 Emitir un son estable, en toda a extensión do instrumento, comezando a empregar o vibrato e os

matices para lle dar cor e expresión á interpretación musical.
 Coñecer  a  montaxe  e  a  fabricación  das  lingüetas  e  poder  rebaixalas  para  o  seu  correcto

funcionamento (instrumentos de lingüeta dobre).
 Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade

acorde a este nivel.

3.2 Grao Profesional

As ensinanzas  de instrumentos de vento madeira (frauta travesa,  óboe, clarinete,  fagot  e  saxofoón) dos

estudos profesionais de música teran como obxectivo contribuir a desenvolver no alumnado as seguintes

capacidades:

 Demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
 Interpretar un repertorio que inclua obras representativas das diversas  épocas e estilos de dificultade

adecuada a este nivel
 Practicar a fabricación de lingüetas dobres (para os instrumentos que as teñen)
 Demostrar  autonomía  progresivamente  maior  para  solucionar  cuestión  relacionadas  coa

interpretación: dixitación, articulación, fraseo etc
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 Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos periodos da historia da música

instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á ornamentación
 Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento da memoria
 Desenvolver a capacidade de lectura á primeira vista e aplicar con autonomía progresivamente maior

os coñecementos musicais para a improvisación co instrumento.
 Practicar  a  música  de  conxunto,  en  formacións  cameristicas  de  diversa  configuración  e

desempeñando papeis de solista con orquestra en obras de dificultade media, desenvolvendo así o

sentido da interdependencia dos respectivos contidos.

4. Metodoloxía

Pola propia natureza da ensinanza do Óboe, ao ter unha maior carga de traballo individual, as técnicas de

ensinanza serán individuais e activas, e o método a empregar será a autoaprendizaxe guiada, onde o profesor

en cada clase orientará e motivará ao alumnado para a busca, procesamento e aplicación da información

necesaria,  así  como a  aprendizaxe  por  proxectos,  xa que estes  coñecementos  que  adquirirá  poranse  en

práctica nas metas ou proxectos establecidos, desde a preparación de obras e estudos hasta un programa de

concerto. 

Para dar reposta a todo o anterior, e de xeito xeral, as estratexias metodolóxicas adaptaranse á madurez do

alumnado e aos factores contextuais da clase, como son o tempo dispoñible e os espazos e recursos cos que

se conte.

Principios metodolóxicos 

Os principios que rixen a elaboración desta programación didáctica dotándoa de co-herencia e sentido son: 

_ Actividade: O carácter instrumental da especialidade de Óboe require da práctica, polo que o principio de

que as cousas se aprenden facéndoas vai implícito na nosa ensinanza. 

_  Autonomía:  Cada  alumno/a  será  orientado  nas  súas  clases  individuais  e  nos  ensaios  colectivos,

ensinándolle a traballar de forma independente e a tomar decisións por si mesmo. 

_  Creatividade: Ao tratarse dunha ensinanza artística, toda actividade que realicemos tratará de estimular o

pensamento e a imaxinación, buscando conseguir que os nosos alumnos non repitan soamente o que decimos

e pedimos. 

_ Individualización: A nosa ensinanza da materia é individual a maior par-te do tempo, algo que nos facilita

que en cada clase se teña en conta a dimensión persoal e afectivo social de cada alumno ou alumna. 
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_  Flexibilidade e diversidade de estratexias didácticas:  Co fin de conse-guir os obxectivos propostos

poderemos realizar as adecuacións que fo-sen precisas na temporalización dos contidos. 

_  Convivencia:  Nos  casos  en  que  as  actividades  da  nosa  ensinanza  requi-ran  de  traballo  en  equipo

fomentarase en todo momento un clima de cor-dialidade e respecto entre o alumnado. 

_ Significación: Esta será unha das vías de motivación que empregare-mos, presentando o que se aprende

como algo que será útil noutras si-tuacións, que terá aplicación reais. 

_ Interdisciplinariedade: Buscaremos relacionar os contidos da nosa ma-teria cos das outras materias do

currículo que cursa o noso alumnado pa-ra dotalos dunha maior significación 

c)  Que  as  novas  aprendizaxes  se  relacionen  cos  coñecementos  previos,  é  dicir,  os  contidos  deben  ter

signMétodos didácticos 

Á hora de decidir os métodos didácticos para esta programación didáctica tivéronse en conta os seguintes

enfoques: 

_ Modelo constructivista: Tomando como idea principal que o coñece-mento é unha construción persoal na

que o/a alumno/a elabora significa-dos propios a partir duns coñecementos previos, a través dunha activida-

de intelectual e práctica. 

_ Aprendizaxe significativa: Este modelo de aprendizaxe está moi rela-cionado co constructivista, xa que a

adquisición de coñecemento polo alumno realízase construíndo sobre os seus propios esquemas, sumando

información sobre a que xa ten, que lle será útil para aplicar noutras situa-cións.

Para que esto se produza, debemos ter en conta ao longo de toda actividade: 

a) Que o alumnado teña unha boa actitude, algo que se consegue facéndolle ver que o que están a facer ten

sentido, é dicir ten unha razón, unha fina-lidade, así como fomentando o bo clima de clase, a autoconfianza,

etc. 

b) Que o que se ensine presente unha estructura lóxica dentro da materia, enfocando o traballo de forma

globalizadora. ificatividade psicolóxica. 

d) Que sexan conscientes da importancia do estudo individual, fomentando o interese e o respecto polo

hábito de estudo e ensinándolles a maneira de que ese tempo sexa eficiente.
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5. Atención ádiversidade

Faise necesario considerar a atención ao ANEE (alumnado con necesidades educativas específicas), que

inclueextranxeiros,  superdotados  e  os  que  posúen  necesidades  educativas  especiais,  sexa  por  sufrir

unhadiscapacidade física ou psíquica (sobre todo nasensinanzas de réximexeral.

Alumnado estranxeiro

Os  dous  problemas  mais  destacados  do  tratamento  do  alumnado  estranxeiroveñen  dados  pola

comprensión do idioma e polastradicións propias da súa cultura. En ocasións, o rexeitamentodeste tipo de

alumnado a certas actividades ven dado polascostumes da súa cultura (oupoladiferenzacosplans de estudo,

nalgunhas zonas exclusivamente ligadas á práctica instrumental). O principio de integración pasa por coidar

as  actividades  formuladas,  intentando  aproveitar  os  seuscoñecementos  sobre  determinados  aspectos  do

currículo (por exemplo os referidos a determinados elementos do ritmo, escalas ou sonoridades concretas,

compositores do seu  país..). No que se refire á comprensión do idioma, e dado o carácter procedimental

deste tipo de ensinanzas,  non supón un gran obstáculo.  En todos os casos procurarase que o alumnado

inmigrante  participe  cosseuscompañeiros  e  compañeirasnas  actividades  propostas,  de  forma  que  a  súa

integración véxase favorecida.

Superdotación intelectual

Defíneseao individuo superdotado como aquel que posúe aptitudes excepcionais e polo tanto, capaz de obter

un  rendemento  superior  á  media.  O  Real  Decreto  943/2003,  polo  que  se  regulan  as  condicións  para

flexibilizar a duración dos diversos niveis e  etapas do sistema educativo para os alumnos superdotados

intelectualmente, trata no seu artículo 9 os criterios xerais para flexibilizar a duración dos diversos graos,

ciclos  e  niveles para os  alumnos superdotados intelectualmente,  nasensinanzas de réxime especial.  Dita

flexibilización consistirá  na súa incorporación a un curso superior ao que lle corresponda polasúaidade,

sempre que a reducción destes períodos non supere a metade do tempo establecido con carácter xeral. Non

obstante,  e  ante  casos  excepcionais,  as  Administracións  educativas  poderán  adoptar  medidas  de

flexibilización sen tal  limitación;  naturalmente,  esta  flexibilización incorporará medidas e  programas de

atención específica para dito alumno.

Hai  que  distinguir  entre  a  superdotación  intelectual  e  o  talento.  Un  suxeito  ten  talento  cando

demostra aptitudes excepcionais para unha faceta artística ou cognoscitiva. Polo tanto, xuntoás necesidades
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educativas dos superdotados, debemos engadir as de aqueles individuos do grupo que teñan talento musical,

no sentido de aceleración descrito no R.D 943/2003, ou ben elaborando actividades de ampliación (é decir,

de maiordificultade que as previstas para o seu curso), de xeito que poda render segundo as súas propias

capacidades.

Alumnado con necesidades educativas especiais

A atención ádiversidadechegaaoseu máximo exponente ao tratar ao alumnado con necesidades educativas

especiais. Este tipo de discentes son persoas que presentan algún tipo de discapacidade, polo que poden

precisar  unha  adaptación  dos  recursos  materiais,  ouunha  adecuación  dos  elementos  do  currículo

(reformulación dos obxectivos, coa conseguinte adaptación dos contidos e dos criterios de avaliación).

É evidente que a aptitude do individuo non está en relación coa discapacidade que sufra, xa que como

facultade  humana,  a  música  provoca  na  persoaunharesposta  gratificante,  debida  ásensibilidade.  Pero

ademais, no alumnado discapacitado, a música pode ter outros importantes significados, xa que pode paliar

esa discapacidade, axudando no proceso de integración, comunicación, estimulación, ou sobre a maneira de

asumir o seu problema.

Dadas  as  características  de  estas  ensinanzas,  non  se  considera  na  P.D.  a  existencia  de  alumnado  con

discapacidade  intelectual,  ainda que si  con discapacidade  física,  pero se sedera ese  caso tomarianse  as

medidas oportunas para solventar ou adaptarse a ese problema, dependendo da dsicapacidade intelectual.

6. Temas transversais

6.1 Educación en valores

Con esta programación farase fincapié na educación en valores:

 Inculcar e fomentar o rechazo a calquera tipo de discriminación baseada en diferenzas de sexo, raza,

clase social e ideoloxía e categoría profesional (Educación para a PAZ e Educación para a Igualdade
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de  Oportunidades  de  ambos  sexos  e  prevención  da  violencia  de  xénero):  nas  clases  colectivas,

actividades como cantar, favorecen as relación entre o alumnado.
 Adquisición de hábitos da vida saudable e deportiva  (Educación para a Saúde). A respiración , o

coñecemento do corpo, as técnicas de relaxación, etc, permiten ao alumnado apreciar a importancia

do coidado da saúde.
 Educación ambiental, respecto polanaturalez e os eres vivos.
 Coñecemento das crenzas, actitudes e valores da nosa tradición e patrimonio cultural. A música en si

mesma é patrimonio cultural de todos os pobos. Nestas clases faremosfincapié na tradición propia

como a estranxeira, valorando a riqueza da que disponemos para formarnos como persoas.

6.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC’s)

No referido ásTecnoloxias da Información e da Comunicación (TIC) , a utilización dos medios informáticos

supón  un  importante  complemento  para  o  traballo  na  aula,  ampliando  os  recursos  e  procedementos.

Taménpódeselle pedir aos discentes a busca de información, ou ben críticas de prensa, música de filmes,

visita a páxinas web de música clásica, etc.

7. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas

O departamento didáctico dentro das disponibilidades do centro, organizará diferentes actividades, co fin de

complementar a aprendizaxe da materia, e mediante a participación activa de todo o alumnado.

Ditas actividades consistirán en recitais, concursos temáticos, concertos didácticos, saídas a exposicións,

concertos e diferentes actividades relacionadas coa música.
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8. Secuenciación do curso

Curso 1º G.E

8.1 Obxectivos

•  Aprender a correcta manipulación e conservación do instrumento.

• Coñecer e asimilar os principios básicos da técnica: respiración (control do aire), posición do corpo e do

instrumento,  colocación  correcta  dos  dedos,  formación  da  embocadura,  emisión  do  son  e  articulación

correcta dos mesmos.

• Obter correctamente os primeiros sons; afinación, consistencia, homoxeneidade entre os sons Do grave e

Sol (encima 5ª liña).

• Interpretar melodías fáciles dentro do rexistro obtido propostas polo profesor.

• Interpretar conjuntamente dúos, tríos etc.

•  Conseguir  realizar  de  memoria  escalas  maiores  e  menores  cos  seus  respectivos  arpexios  en  estado

fundamental ata dúas alteracións incluídas. Ligadas e articuladas.

• Dominar a resistencia da cana nos beizos e fortalecer os músculos que forman a embocadura.

8.2 Contidos

- Práctica da relaxación e respiración para o desenvolvemento da capacidade dos músculos faciais.

- Exercicios de respiración sen instrumento e con el ( notas longas)

- Adestramento permanente e progresivo da memoria.

- Adquisición de hábitos de estudo correctos e eficaces.

- Lectura á vista de fragmentos sinxelos.
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8.3 Avaliación

8.3.1 Criterios de avaliación

_ O alumno ao finalizar este curso debe ser capaz de realizar os exercicios programados dentro del, como

son:  realización  das  escalas,  leccións  propostas  para  o  curso  e  mostrar  en  todo  momento  un  interese

constante pola asignatura.

_   Interpretar  en  público,  como  solista  e  de  memoria,  fragmentos  representativos  do  seu  nivel  de

instrumento.

_ Asistencia do alumno ás clases programadas durante o curso.

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar as dificultades propias dos exercicios suscitados no aula e os estudos.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos:de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

_ Adquirir unha posición correcta do instrumentista, o instrumento e a colocación dos dedos.

_ Interpretar unha escala a elixir entre Do M, Sol M OU Fa M comenzando pola nota Do1 ata Do3 cunha

velocidade de negra= 60.

_ Acadar un 75% dos métodos do curso.

8.3.3 Procedementos e ferramentas de avaliación

A avaliación será continua e avaliarase o nivel de consecución dos obxectivos do curso, de maneira que o

alumno esté capacitado para iniciar os estudos no seguinte nivel.
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Para  os  alumnos  que  non  acaden  os  obxectivos  mínimos  durante  o  curso,  existirá  imha  convocatoria

extraordinaria en setembro, na que o alumno poderá demostrar que acadou os obxectivos do curso.

8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 

8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos
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estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as

cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño.

8.4 Medidadas de recuperación

Este  procedemento  de  cualificación,  levarase  a  cabo  para  os  casos  de  perda  do  de-reito  á  avaliación

continua.

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993

para a familia de Vento-madeira.

8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios

Contido da proba: 

 _ Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

_ Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 
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_ Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala de

1 a 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de recuperación

          Contido da proba: 

_ Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

_ Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

_ Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

_Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala de

1 a 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%
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8.5 Recursos didácticos

♪  Oboe student ( Student Instrumental course). Nivel 1….B.Edlefsen.

♪ Studies and melodies etudes for oboe.Nivel 1. ............. B. Edlefsen.

♪Tunes for Oboe Technic.Nivel 1. ................................... B. Edlefsen.

TEMPORALIZACIÓN DOS RECURSOS DIDÁCTICOS:

   Primeira Avaliación:

_ Escalas de Sol e Fa M co seu respectivo arpegio en estado fundam. Ligado e picado.

_ Oboe Student. Nivel 1............................................ Leccións 1 a 11.

_ Melodies and Studies. Nivel 1. ............................... Leccións 1 a 10.

_ Tunes for Oboe Technic. Nivel 1............................. Páxinas 1 a 10.

Segunda Avaliación:

_ Escalas de Sib M (desde o do grave ata o Sol medio) e de Re M (desde o Re grave ata o Sol medio).Ligado

e picado.

_ Oboe Student. Nivel 1............................................ Leccións 12 a 23.

_ Melodies and Studies. Nivel 1. ............................... Leccións 11 a 21.

_ Tunes for Oboe Technic. Nivel 1............................. Páxinas 11 a 20.
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Terceira Avaliación:

_ Escalas menores armónicas ata dúas alteracións desde o Do grave ata o Sol medio. Ligado e picado.

_ Oboe Student. Nivel 1............................................ Leccións 24 a 33.

_ Melodies and Studies. Nivel 1. ............................... Leccións 22 a 32.

_ Tunes for Oboe Technic. Nivel 1............................. Páxinas 21 a 32.

Curso 2º GE

8.1 Obxectivos

_ Consolidar e perfeccionar os aspectos básicos da técnica:

_ Corrixir a respiración dentro das 3 fases fundamentais (inspiración-retención-expiración).

_ Afianzar e fortalecer a embocadura e os músculos que a forman.

_ Colocar os dedos de forma correcta e precisa para as diferentes digitaciones.

_ Dominar a correcta posición do corpo sentado e de pé.

_ Mellorar o son dentro dos parámetros da afinación, consistencia e homogeneidad.

_ Aprender a escoitarse xunto co resto dos compañeiros para así depurar a afinación e o traballo en grupo.

_ Aumentar o rexistro coñecido, ata alcanzar desde o Si b grave ao Do agudo.

_ Obter as primeiras diferenciaciones de matices entre f e p e tamén cresc e decresc.

_ Interpretar as obras e/ou estudos marcados no presente programa.
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_  Realizar  as  escalas  M.  e  m.  ata  tres  alteracións  inclusive,  cos  seus  respectivos  arpegios  en  estado

fundamental. (Picado, ligado e dúas picadas dúas ligadas).

8.2 Contidos

_ Coñecemento  básico  do  instrumento  e  o  seu funcionamento,  e  práctica  do  montaxe  e  desmontaxe  e

conservación do mesmo. 

_  Desenvolvemento da organización do pensamento antes da execución instrumental. 

_  Maduración do coñecemento dos principios da respiración diafragmática e realización de exercicios de

relaxación e respiración. 

_  Coñecemento da correcta posición corporal ante o instrumento. 

_ Coñecemento e práctica da emisión e articulación do son. 

_  Formación e fortalecemento da embocadura. 

_  Exercicios e estudos dos métodos Oboe student Nivel 2, Studies and melodies etudes for oboe Nivel 2 y

Tunes for Oboe Technic. Nivel 2 de  B. Edlefsen.

_  Respecto nas relacións alumno-profesor e alumno-alumno. 

_  Coñecemento e práctica da dixitación diatónica do Mib3 e 4, na primeira e segunda posicións. 

_ Fragmentos musicais adaptados ao nivel para a interpretación en público de Audicións. 

_ Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

_  Interese polos logros obtidos e o esforzo por superarse. 

_  Coñecemento e práctica da dixitación diatónica do Si2. 

_  Escalas maiores e menores harmónicas hasta dúas alteracións. 

_ Exercicios fáciles para o desenvolvemento progresivo da memoria e a sensibilidade auditiva. 
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8.3 Avaliación

8.3.1 Criterios de avaliación

_ O alumno ao finalizar este curso debe ser capaz de realizar os exercicios programados dentro del, como

son:  realización  das  escalas,  leccións  propostas  para  o  curso  e  mostrar  en  todo  momento  un  interese

constante pola asignatura.

_ Asistencia do alumno ás clases programadas.

_ Interpretar en público, como solista e de memoria, fragmentos e obras representativos do seu nivel de

instrumento.

_ Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual.

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar todas as dificultades propias dos exercicios suscitados para este curso na aula así como os estudos

e obras marcadas.

_ Dominar progresivamente os diferentes aspectos da técnica de acordo ao curso do alumno.

_ Interpretar unha escala elixida entre: Re M, Sol M, Si b M, Fa M ou os seus relativos menores ata o Re 3.

_ Acadar o 75% dos métodos da clase e interpretar unha das dúas obras propostas para este curso.

8.3.3 Procedementos e ferramentas de avaliación

A avaliación será continua e avaliarase o nivel de consecución dos obxectivos do curso, de maneira que o

alumno esté capacitado para iniciar os estudos no seguinte nivel.
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Para  os  alumnos  que  non  acaden  os  obxectivos  mínimos  durante  o  curso,  existirá  imha  convocatoria

extraordinaria en setembro, na que o alumno poderá demostrar que acadou os obxectivos do curso.

8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba  técnica:  Esca-las  e

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 
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8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos

estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as

cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño.

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do de-reito á avaliación continua

(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993

para a familia de Vento-madeira.
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8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios

Contido da proba: 

_  Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

_ Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

_ Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o

10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

_ Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

_  Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

_  Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

_ Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o

10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%
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_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

_ Oboe student (Student Instrumental course). Nivel 2. ...................... B. Edlefsen.

_ Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 2. ....................... B. Edlefsen.

_ Tunes for Oboe Technic. Nivel 2. ............................................. B. Edlefsen.

Obras: 

_ Concerto para oboe. ............................................................... A. Corelli

_ Air from 2 Pieces for Oboe (first repertorie for Oboe B & H)..H. Purcell

Temporalización dos Recursos Didácticos:

Primeira Avaliación:

_ Escala  de  Do  M coa  súa  respectiva  escala  menor  melódica  e  armónica  e  o  seu   arpexio  en  estado

fundamental de memoria. Ligado, picado e dúas ligadas dúas picadas.

_ Oboe student (Student Instrumental course). Nivel 2.Leccións 1 a 13.

_ Studies and melodies etudes for oboe.Nivel 2. ........Leccións 1 a 11.

_ Tunes For Oboe Technic.Nivel 2. ............................Páxinas 1 a 10.

_ Concerto para oboe. (Mov 1 e 2)......................................A. Corelli.

Segunda Avaliación:

_ Escala de Mi bemol M coa súa respectiva escala menor melódica e armónica e o seu arpexio en estado

fundamental de memoria. Ligado, picado e dúas ligadas dúas picadas.

_Oboe student (Student Instrumental course).Nivel 2.Leccións 14 a 27.
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_ Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 2. ......Leccións 12 a 22.

_ Tunes for Oboe Technic.Nivel 2. .......................Páxinas 11 a 20.

_ Concerto para oboe. (Mov 3, 4, 5) .....................................A. Corelli.

Terceira Avaliación:

_ Escalas ata tres alteracións incluídas Maiores e coas súas respectivas escalas menores melódica e armónica

e o seus arpexios en estado fundamental de memoria.Ligado, picado e dúas ligadas dúas picadas.

_Oboe student (Student Instrumental course). Nivel 2………..Leccións 28 a 40.

_ Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 2. .....................Leccións 23 a 32..

_ Tunes For Oboe Technic. Nivel 2. ........................Páxinas 21 a 32.

_ Air from 2 Pieces for Oboe (first repertorie for Oboe B & H) H. Purcell
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Curso 3º GE

8.1 Obxectivos

_ Continuar o perfeccionamiento dos aspectos técnicos traballados en cursos anteriores.

_ Mellorar  e  fortalecer  a  embocadura co fin  de alcanzar  maior  resistencia e  calidade sonora en todo o

rexistro estudado.

_ Ampliar o rexistro incluíndo as notas Do # e Re agudos ademais de continuar o traballo das digitaciones

dadas nos dous cursos anteriores.

_ Perfeccionar a realización de matices desde f a p e os reguladores cresc e decresc.

_ Dominar progresivamente as articulaciones de stacatto, picado-ligado e as súas combinacións.

_ Iniciar ao alumno no proceso de fabricación de canas. Preparación do material e atado.

_ Practicar a memoria musical por medio de fragmentos curtos propostos nas clases polo profesor.

_ Realizar diferentes exercicios encamiñados á completa interpretación da escala cromática.

_ Realizar as escalas M. e m. (melódicas e armónicas) de ata catro alteracións inclusive dentro do rexistro.Si

bemol grave ata Re agudo cos seus respectivos arpegios en estado fundamental e con invertmentos de tres

sons.

8.2 Contidos

_ Ampliación dos principios da respiración diafragmática aplicada ao óboe e realización de exercicios de

relaxación e respiración para a súa mello-ra. 

_  Desenvolvemento da organización do pensamento antes da execución instrumental. 

_  Afianzamento da correcta posición corporal ante o instrumento. 

_  Exercicios para a mellora da emisión, articulación e estabilidade do son. 
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_  Exercicios para a formación e fortalecemento da embocadura. 

_ Coñecemento e práctica da dixitación correspondente á tesitura Sib2- Re5, incluíndo a posición do Fa có

meñique da man esquerda. 

_ Exercicios fáciles para o desenvolvemento progresivo da memoria e a sensibilidade auditiva. 

_ Respecto pola relación profesor-alumno/a e alumno/a-alumno/a. 

_ Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

_  Iniciación ao sentido da afinación. 

_ Escalas maiores e menores hasta dúas alteracións e escala cromática. 

_ Iniciación a la comprensión de estruturas musicais. 

_ Obras musicais adaptadas ao nivel para a interpretación en público de audicións. 

_ Respecto polo óboe e a práctica instrumental e musical. 

_ Estudos 

8.3 Avaliación

8.3.1 Criterios de avaliación

_ O alumno ao finalizar este curso debe ser capaz de realizar os exercicios programados dentro de  como
son:  realización  das  escalas,  leccións  propostas  para  o  curso  e  mostrar  en  todo  momento  un  interese
constante pola asignatura.

_ Asistencia do alumno.

 

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar todas as dificultades propias dos exercicios suscitados para este curso na aula así como os estudos
e obras marcadas.

_ Dominar progresivamente os diferentes aspectos da técnica de acordo ao curso do alumno.
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8.3.3 Procedementos e ferramentas de avaliación

Procedementos: 

 Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

  Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, atendendo a aspectos
como a compresión, adquisición de conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

  Observación  do  seu  rendemento,  interacción  e  comportamento  en  grupo,  nas  diferentes  actividades
deseñadas ao efecto. 
 Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas deseñadas
dende a especialidade ao longo do curso. 

 Exposición do traballo realizado mediante a realización de audicións publicas ao longo do curso. 

Instrumentos: 

 Diario de aula. 

 Boletín de cualificacións. 

8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba  técnica:  Esca-las  e
estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 
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C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 

8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser
recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na
clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que
se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de
estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias
do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos
estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de
facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as
cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en
Xuño. 

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do de-reito á avaliación continua
(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de
avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será
realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira
elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a
totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios
interpretará o alumno. 

Página 30 de 92
Profesor Olalla Álvarez Rodríguez



CMUS “ ReverianoSoutullo”  de Ponteareas

Programación de Óboe

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993
para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios

Contido da proba: 

_  Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

_ Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

_ Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o

10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%.

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o
10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 
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_ Escalas 20%.

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

Oboe student (Student Instrumental course). Nivel 3. ..... B. Edlefsen.

Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 3. ............... B. Edlefsen.

Estudos para oboe. 3ª Parte. (1 a 10). ............................Barret

Obras:

 

Concerto para oboe Nº 1...............................................G. F. Haendel

Pavan (de Pavan and Dance B&H) ....................................A. Rowley

 

Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación:

 

_ Escala de Mi M coas súas respectivas escalas do modo menor melódica e armónica dentro do rexistro de
Sib a Re agudo. Ligado, picado 2 ligadas 2 articuladas.

_ Exercicios cromáticos sobre pasos de 2ª a diferentes velocidades e ritmos.

_ Oboe student (Student Instrumental course). Nivel 3 Leccións 1 a 12.

_ Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 3...... Leccións 1 a 11.

_ Estudos para oboe. 3ª Parte........................................ Estudos 1 a 3.

_ Concerto para oboe Nº 1. (Mov 1 e 2). ...................... G. F. Haendel.

Segunda Avaliación:

 

_ Escala Lab M. coas súas respectivas escalas do modo menor melódica e armónica dentro do rexistro de Si
b a Re agudo. Ligado, picado 2 ligadas 2 articuladas.
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_ Exercicios cromáticos sobre pasos de 3ª a diferentes velocidades e ritmos.

_ Oboe student (Student Instrumental course). Nivel 3. 

Leccións 13 a 24.

_ Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 3. .... Leccións 12 a 23.

_ Estudos para oboe. 3ª Parte....................................... Estudos 4 a 6.

_ Concerto para oboe Nº 1. (Mov 3 e 4)....................... G. F. Haendel.

  

Terceira Avaliación:

 

_ Escalas ata 4 alter. inclusive M. coas súas respectivas esc. do modo m. melódica e armónica dentro do
rexistro de Si b a Re agudo. Ligado, picado 2 ligadas 2 articuladas.

_ Exercicios cromáticos sobre pasos de 5ª a diferentes velocidades e ritmos.

_ Oboe student (Student Instrumental course)Nivel 3.Leccións 25 a 36.

_ Studies and melodies etudes for oboe. Nivel 3. ..... Leccións 24 a 32.

_ Estudos para oboe. 3ª Parte...................................... Estudos 7 a 10.

_ Pavan (de Pavan and Dance B&H) .................................. A. Rowley
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Curso 4º GE

8.1 Obxectivos

Dominar e controlar a Técnica básica do Oboe estudada nos cursos anteriores.

Utilizar máis conscientemente o diafragma para unha maior calidade do son.

Realizar exercicios que conduzan á interpretación correcta  e coas  menores  dificultades posibles dos
trinos.

Empregar máis matices introducindo o “fortísimo” e o “Pianisimo”.

Ejercitar a velocidade no emprego do Stacatto así como buscar a limpeza nas diferentes articulaciones.

Realizar movementos e obras de memoria.

Coñecer e practicar a realización de canas. Materiais utilizados nos diferentes procesos. Preparación da
cana e atado.

Realizar escalas M. e m. de ata 5 alteracións inclusive coas súas relativas escalas menores melódicas e
armónicas así como as súas arpegios en estado fundamental e invertimentos de tres e catro sons. Escala
cromática.

Conseguir ampliar o rexistro coas notas agudas Re # e Mi.

8.2 Contidos

 Ampliación dos principios da respiración diafragmática aplicada ao óboe e realización de exercicios de
relaxación e respiración para a súa mello-ra. 

 Desenvolvemento da organización do pensamento antes da execución instrumental. 

 Afianzamento da correcta posición corporal ante o instrumento. 

 Exercicios para a mellora da emisión, articulación e estabilidade do son. 

 Exercicios para a formación e fortalecemento da embocadura. 

 Coñecemento e práctica da dixitación correspondente á tesitura Sib2- Mib5. 

 Exercicios fáciles para o desenvolvemento progresivo da memoria e a sensibilidade auditiva. 

 Respecto pola relación profesor-alumno/a e alumno/a-alumno/a. 

 Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

 Coñecemento básico da montaxe e atado da lingüeta. 
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 Iniciación ao sentido da afinación. 

 Escalas maiores e menores ata catro alteracións e escala cromática. 

 Estudos acordes có nivel.

 Iniciación a la comprensión de estruturas musicais. 

 Obras a interpretar na Proba de Acceso a Grao Profesional, adaptadas ao nivel para a interpretación en
público de audicións. 

 Respecto polo óboe e a práctica instrumental e musical. 

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no
instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en
cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os
contidos que pretenda avaliar. 

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a
obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se
aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que
alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-
ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final.

8.3.1 Criterios de avaliación

_ O alumno ao finalizar este curso debe ser capaz de realizar os exercicios programados dentro do como
son:  realización  das  escalas,  leccións  propostas  para  o  curso  e  mostrar  en  todo  momento  un  interese
constante pola asignatura.

_ Asistencia do alumno.

_ Afonda na adquisición dunha posición natural do corpo e do instrumento que evite tensións.
_ Practica unha respiración profunda como base dunha columna de aire continua. 
_ Coñece os conceptos de velocidade e presión da columna de aire. 

_  Afonda na formación adecuada da embocadura. 

_ Desenvolve a emisión e articulación do son con golpe de lingua. 
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_ Demostra regularidade na realización de respiracións da súa interpreta-ción musical. 

_ Coñece a dixitación e demostra coordinación dos dedos acorde có nivel. 

_ Interpreta correctamente pequenas pezas musicais adecuadas ao nivel e tendo en conta diferentes aspectos
da partitura. 

_ Interpreta fragmentos musicais de memoria. 
_ Asiste regularmente a clase e mostra unha actitude activa e positiva, to-da vez que mostra interese no
proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

_ Mostra coñecemento do adecuado coidado e mantemento do instrumen-to e as lingüetas. 

_  Desenvolve a práctica de hábitos de estudo correctos e eficaces. 

_ Adquire coñecementos básicos dos autores e da época da música que interpreta. 

_ Interpreta polo menos unha obra musical de memoria. 

_ Coñece os principios básicos da montaxe dunha lingüeta. 

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar todas as dificultades propias dos exercicios suscitados para este curso na aula así como os estudos
e obras marcadas.

_ Dominar progresivamente os diferentes aspectos da técnica de acordo ao curso do alumno.

8.3.3 Procedementos e ferramnetas de avaliación

Procedementos: 

_ Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

_ Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, atendendo a aspectos
como a compresión, adquisición de conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

_  Observación  do  seu  rendemento,  interacción  e  comportamento  en  grupo,  nas  diferentes  actividades
deseñadas ao efecto. 

_ Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas deseñadas
dende a especialidade ao longo do curso. 

_ Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas ao longo do curso. 
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Instrumentos: 

_ Diario de aula. 

_ Boletín de cualificacións. 

8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba  técnica:  Esca-las  e
estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 
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8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser
recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na
clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que
se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de
estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias
do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos
estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de
facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as
cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en
Xuño. 

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do de-reito á avaliación continua
(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de
avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será
realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira
elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a
totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios
interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993
para a familia de Vento-madeira. 
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8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o
10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o
10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5.

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%
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8.5 Recursos didácticos

A Técnica do oboe. 1ª Parte.......................................... L. Bleuzet.

A Técnica do oboe. 2ª Parte.......................................... J. Sellner.

Estudos para oboe. 3ª Parte. (10 ao 21). ....................... Barret.

 

Obras:

Andantino..............Cesar Frank  ( De memoria)

Landscape for Laurie Lee......Keith Ramon Cole

Romance................Stewart Macpherson 

 

Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación:

 

_ Escala de Si M. coas súas relativas escalas menores melódica e armónica, e as seus arpegios en estado
fundamental e con invertimentos de 3 e 4 sons dentro do rexistro de Si grave ata o Mi agudo. Exercicios
sobre a escala cromática.

_ A Técnica do oboe. 1ª Parte. ...........................................L. Bleuzet.

_ Exercicios sobre o mecanismo das escalas das pág. 5-6-7 e 8.

_ Exercicios para a realización de trinos páxinas 18-19-20.

_ A Técnica do oboe. 2ª Parte. Estudos de Do M...................J. Sellner.

_ Estudos para oboe. 3ª Parte. (11-12-13-14)............................Barret.

_ Andantino..........Cesar Frank

 Segunda Avaliación:

 

_ Escala de Reb M coas súas relativas escalas menores melódica e armónica e os seus correspondentes
arpegios en estado fund. e con invertimentos de 3 e 4 sons dentro do rexistro de Sib grave ata o Mib agudo.
Exercicios sobre a escala cromática.

_ A Técnica do oboe. 1ª Parte. .............................................L. Bleuzet.
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_ Exercicios sobre o mecanismo das esc. das pág. 5-6-7 e 8.

_ Exercicios para a realización de trinos páxinas 18-19-20.

_ A Técnica do oboe. 2ª Parte. Estudos de Sol M. .................J. Sellner.

_ Estudos para oboe. 3ª Parte. (15-16-17-18)..............................Barret.

_ Landscape for Laurie Lee........Keith Ramon Cole 

      Terceira Avaliación:

 

_ Escalas M. coas súas relativas escalas menores melódica e armónica ata 5 alteracións inclusive e os seus
correspondentes arpegios en estado fundamental e con invertimentos de 3 e 4 sons dentro do rexistro de Sib
grave ata o Mib agudo. Exercicios sobre a escala cromática.

_ A Técnica do oboe. 1ª Parte. .............................................L. Bleuzet.

_ Exercicios sobre o mecanismo das esc. das pág. 5-6-7 e 8.

_ Exercicios para a realización de trinos páxinas 18-19- 20.

_ A Técnica do oboe. 2ª Parte. Estudos de Fa M. ...............J. Sellner.

_ Estudos para oboe. 3ª Parte. (19-20-21)..................................Barret.

_ Romance..................Stewart Macpherson 
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Curso 1º GP

8.1 Obxectivos

Traballar  e  afianzar  o  rexistro  agudo  controlando  a  sonoridad  e  dominando  mecánicamente  as
digitaciones en combinación con outras xa coñecidas.

Traballar o emprego de posicións dobres MIb - 3ª chave de Fa.

Empregar  con  flexibilidad  os  diferentes  grados  de  matices  desde  ff  ata  o  pp  cos  seus  diferentes
reguladores.

Practicar  e  consolidar  os  diferentes  tipos  de  articulación.  Picado,  picado-ligado,  dúas  ligadas  dúas
picadas,  dúas  picadas  dúas  ligadas,  tres  ligadas  unha  picada,  unha  picada  tres  ligadas,  a  diferentes
velocidades metronómicas.

Coñecer  e  desenvolver  o  raspado da  cana.  Practicar  para  conseguir  un  raspado  uniforme  e  o  máis
igualado posible.

Escalas M. e m. (armónica e melódica),  cos seus respectivos arpegios en estado fundamental  e con
invertimentos de tres e catro sons das escalas ata seis alteracións incluídas. Escala cromática. Escalas en
terceiras. Ligadas e diferentes articulaciones.

 

8.2 Contidos

 Estudo das novas notas sobreagudas. 

 Desenvolvemento en profundidade de diferentes exercicios de velocida-de e articulación. 

 Iniciación ó estudo do vibrato. 

 Revisión do atado das lingüetas. 

 Práctica da fabricación das lingüetas. 

 Traballo dos elementos que interveñen no fraseo musical. 

 Estudo de movementos melódicos lentos para o inicio do fraseo. 

 Audicións comparadas de diferentes intérpretes para un análise crítico das diversas versións. 

 Ensaios cos pianistas para as diferentes audicións programadas. 

 Práctica de diferentes obras do repertorio de óboe. 

 Práctica de música de conxunto. 

 Práctica da lectura a vista. 
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  Ampliación  do  coñecemento  acerca  dos  principios  da  respiración  dia-fragmática  aplicada  ao  óboe  e
realización de exercicios de relaxación a respiración para a súa mellora. 

 Coñecemento de tódalas dixitacións da tesitura Sib2-Mi5. 

 Escalas maiores e menores hasta catro alteracións con distintas articu-lacións e velocidades adecuada ao
nivel. 

 Maduración de aspectos referentes á embocadura. Exercicios para a súa fortalecemento e mellora. 

 Estudos e obras acordes ó nivel.

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no
instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en
cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os
contidos que pretenda avaliar. 

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a
obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se
aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que
alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-
ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final.

8.3.1 Criterios de avaliación
 

_ O alumno ao finalizar este curso debe ser capaz de realizar os exercicios programados dentro do como son:
realización das escalas, leccións propostas para o curso e mostrar en todo momento un interese constante
pola asignatura.

_  Asistencia do alumno.

_ Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esi-xencias da execución instrumental.

_ Demostrar o dominio na execución de estudos. 

_  Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección da afinación. 

_  Demostrar o dominio na execución de obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

_  Interpretar con solvencia obras de diferentes épocas e estilos. 

_  Mostrar autonomía na resolución de problemas técnicos. 
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_ Apreciar a respiración diafragmática como necesaria para unha mellor relaxación e interpretación. 

_ Saber diferenciar os diferentes tipos de estilos nas diferentes obras in-terpretadas. 

_ Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

_ Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel. 

_ Demostrar capacidades comunicativas e artísticas nas audicións o con-certos. 

_ Saber utilizar os recursos necesarios para unha boa emisión do son. 

_ Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a súa utilización. 

_ Detectar os problemas y posibles solucións na fabricación das lingüetas. 

_ Utilizar co xeito suficiente as notas e automatismos aprendidos, dunha forma adecuada ó nivel. 

8.3.2 Mínimos esixibles

_  Superar  as  dificultades  propias  dos  exercicios  suscitados  no  aula  e  os  estudos  así  como  das  obras
programadas neste curso.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

 

8.3.3 Procedementos e ferramentas

Procedementos: 

 Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

  Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, atendendo a aspectos
como a compresión, adquisición de conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

  Observación  do  seu  rendemento,  interacción  e  comportamento  en  grupo,  nas  diferentes  actividades
deseñadas ao efecto. 

 Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas deseñadas
dende a especialidade ao longo do curso. 

 Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas ao longo do curso. 
Instrumentos: 

 Diario de aula. 

 Boletín de cualificacións.
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8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 
Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 
estudos 

Diario de aula 
Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 

8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser
recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na
clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que
se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de
estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias
do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos
estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de
facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as
cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en
Xuño. 

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do de-reito á avaliación continua
(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 
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O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de
avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será
realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira
elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a
totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios
interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993
para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal)
  Dúas obras ( unha a elección do alumno)

O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións numéricas, en escala do 1 o
10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%
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8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do
1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

A Técnica do Oboe (2ª parte). ..........................................L. Bleuzet.

A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos ata 2 alteracións)..Salviani.

35 Estudos para Oboe. ................................................J. V. Beekum.

 

Obras:

 

Concerto Op. 7. Nª 6. ................................................ T. Albinoni

Sonata en DO M. ....................................................... A. Besozzi
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Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación:

 

_ Practica da escala de Sol b M, xunto coas súas respectivas escalas m. (melódica e armónica) en todo o
rexistro estudado. Escalas en 3ª correspondentes a estas tonalidades. Arpegios en estado fundamental e con
invertimentos de tres e catro sons.

Escala  cromática.  Exercicios  determinados  polo  profesor  para  conseguir  a  realización  correcta  destas
escalas.

_ Estudos das páxinas 3, 6, 7, 8, 19 da Técnica de Oboe, 2ª parte, dentro das tonalidades de Solb M e MIb m.
.........................L. Bleuzet.

_ A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos de DO M.). ............Salviani.

_ 35 Estudos para Oboe. (Estudos 1 ao 12 incl.).............J. V .Beekum.

_ Concerto Op. 7. Nª 6. .........................................................T. Albinoni.

 

Segunda Avaliación:

 

_ Practica da escala de Fa# M, xunto coas súas respectivas escalas menores (melódica e armónica) en todo o
rexistro estudado. Escalas en 3ª correspondentes a estas tonalidades. Arpegios en estado fundamental e con
investimentos de tres e catro sons.

Escala cromática. Exercicios determinados polo profesor para conseguir a realizacióncorrecta destas escalas.

_ Estudos das páxinas 3, 6, 7, 8, 19 da Técnica de Oboe, 2ª parte, dentro das tonalidadesde Fa # M e Si
m. ........................L. Bleuzet.

_ A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos de Fa e Sol M)......Salviani.

_ 35 Estudos para Oboe. (Estudos 13 ao 24 incl.). ........J. V .Beekum.

_ Sonata en Do M. ................................................................A. Besozzi.

Terceira Avaliación:

 

_ Practica de calquera escala M. ou m. de entre as escalas ata 6 alteracións inclusive en todo o rexistro
estudado.  Escalas  en  3ª  correspondentes  a  estas  tonalidades.  Arpegios  en  estado  fundamental  e  con
invertimentos de tres e catro sons. Escala cromática.

Exercicios determinados polo profesor para conseguir a realización correcta destas escalas.
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_ Estudo das páxinas 3, 6, 7, 8, 19 da Técnica de Oboe, 2ª parte, dentro das tonalidades ata seis alteracións
inclusive. ..........L. Bleuzet.

_ A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos de Se b e Re M). ....Salviani.

_ 35 Estudos para Oboe. (Estudos 25 ao 35 incl.). .........J. V .Beekum.

_ Sonata en Do maior............................................................A. Besozzi.

_ Concerto Op. 7. Nª 6. .........................................................T. Albinoni.
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Curso 2º GP

8.1 Obxectivos

Traballar e desenvolver maior flexibilidad no rexistro agudo e sobreagudo ademais de conseguir maior

igualdade e flexibilidad entre todos os registros.

Ampliar o rexistro sobreagudo ata o Fa 3.

Conseguir por medio da interpretación a diferenciación entre os diferentes estilos da música.

Afianzar todos os aspectos técnicos que teñen que ver coas dinámicas e tamén coa articulación.

Practicar  a  memoria  musical  interpretando  diferentes  fragmentos  movementos  ou  obras  completas

propostas polo profesor.

Coñecer e traballar o completo proceso de elaboración dunha cana desde que é un tallo ata que podemos

tocar con ela no oboe.

Escalas M. e m. (armónica e melódica),  cos seus respectivos arpegios en estado fundamental  e con

invertimentos de tres e catro sons das escalas ata sete alteracións incluídas. Escala cromática. Escalas en 3ª.

Ligadas e diferentes articulaciones.

8.2 Contidos

 Estudo das novas notas sobreagudas. 

 Desenvolvemento en profundidade de diferentes exercicios de velocida-de e articulación. 

 Estudo do vibrato. 

 Estudo das diferentes formas do vibrato. 

 Aumento progresivo da velocidade nas diferentes articulacións. 

 Revisión do atado das lingüetas. 
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 Práctica da fabricación das lingüetas. 

 Traballo dos elementos que interveñen no fraseo musical. 

 Estudo de movementos melódicos lentos para o inicio do fraseo. 

 Audicións comparadas de diferentes intérpretes para un análise crítico das diversas versións. 

 Ensaios cos pianistas para as diferentes audicións programadas. 

 Práctica de diferentes obras do repertorio de óboe. 

 Práctica da lectura a vista. 

 Asunción da importancia da memoria na música. 

 Análise das obras e dos elementos que constitúenas internamente. 

  Ampliación  do  coñecemento  acerca  dos  principios  da  respiración  dia-fragmática  aplicada  ao  óboe  e

realización de exercicios de relaxación e respiración para a súa mellora. 

 Escalas maiores e menores hasta cinco alteracións con diversas articu-lacións e velocidade adecuadas ao

nivel. 

 Estudos e obras acordes ó nivel.

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no

instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en

cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os

contidos que pretenda avaliar. 

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a

obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se

aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que
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alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-

ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final. 

8.3.1 Criterios de avaliación

_ O alumno ao finalizar este curso debe ser capaz de realizar os exercicios programados dentro do como son:

realización das escalas, leccións propostas para o curso e mostrar en todo momento un interese constante

pola asignatura.

_ Asistencia do alumno.

_ Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esi-xencias da execución instrumental.

_ Demostrar o dominio na execución de estudos. 

_ Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección da afinación. 

_ Demostrar o dominio na execución de obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

_ Interpretar con solvencia obras de diferentes épocas e estilos. 

_ Mostrar autonomía na resolución de problemas técnicos. 

_ Apreciar a respiración diafragmática como necesaria para unha mellor relaxación e interpretación. 

_ Saber diferenciar os diferentes tipos de estilos nas diferentes obras in-terpretadas. 

_ Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

_ Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel. 

_ Demostrar capacidades comunicativas e artísticas nas audicións e concertos.

_ Saber utilizar os recursos necesarios para unha boa emisión do son. 

_ Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a súa utilización. 

_ Detectar os problemas y posibles solucións na fabricación das lingüetas. 

_ Utilizar co xeito suficiente as notas e automatismos aprendidos, dunha forma adecuada ó nivel. 

_ Interpretar, polo menos, un movemento dunha das obras estudadas de memoria. 

_ Interpretar as obras memorizadas con seguridade, control e musicalida-de. 
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_ Demostrar solvencia na lectura a primeira vista. 

_ Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. 

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar as dificultades propias dos exercicios suscitados no aula ademais dos estudos e obras programados

neste curso.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

8.3.3 Procedementos e ferramentas de avaliación

Procedementos: 

 Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

  Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, atendendo a aspectos

como a compresión, adquisición de conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

  Observación  do  seu  rendemento,  interacción  e  comportamento  en  grupo,  nas  diferentes  actividades

deseñadas ao efecto. 

 Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas deseñadas

dende a especialidade ao longo do curso. 

 Exposición do traballo realizado mediante a realización de  audicións publicas ao longo do curso. 

Instrumentos: 

 Diario de aula. 

 Boletín de cualificacións. 
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8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 

8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos

estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as
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cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño. 

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do de-reito á avaliación continua

(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993

para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 
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 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cua-lificacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%
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8.5 Recursos didácticos

A Técnica do Oboe (2ª parte). ......................................... L. Bleuzet.

A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos de 3 e 4 alter.) ..... Salviani.

25 Estudos melódicos para Oboe (1 ao 12). .................... F. Fleming.

48 Estudos para Oboe. (1 ao 10)..................................... W. Ferling.

 

Obras:

Tres pezas para oboe. ................................................ J. S. Bach.

Sonata Nº .1 en Do m. .............................................. G. F. Haendel.

Concerto para Oboe en Do m..................................... D. Cimarosa.

 Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación:

 

_ Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus resp. arpegios en estado fundamental e con invertimentos

de tres e catro sons da escala de Do# M (melódica e armónica). Escala cromática. Escalas en 3ª Ligadas e

diferentes articulaciones.

_ Estudo das páxinas 3, 6, 7, 8, 19 da Técnica de Oboe, 2ª parte, dentro das tonalidades de Do # M e LA #

m. ........................L. Bleuzet.

_ A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos de 3 alter.) .............Salviani.

_ 25 Estudos melódicos para Oboe (1 ao 4 inc). ..................F. Fleming.
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_ 48 Estudos para Oboe. (1 ao 3 inc). ..................................W. Ferling.

_ Tres pezas para oboe. .......................................................J. S. Bach.

Segunda Avaliación:

 

_ Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus resp. arpegios en estado fund. e con invertimentos de tres

e catro sons da escala de Do bemol maior (melódica e armónica).

Escala cromática. Escalas en 3ª Ligadas e diferentes articulaciones.

_ Estudo das páxinas 3, 6, 7, 8, 19 da Técnica de Oboe, 2ª parte, dentro das tonalidades de DO b M e Lab m.

........................L. Bleuzet.

_ A Técnica do Oboe (2ª parte). (Estudos de 4 alter.) ..............Salviani.

_ 25 Estudos melódicos para Oboe (5 ao 8 inc). .................F. Fleming.

_ 48 Estudos para Oboe. (4 ao 6 inc). ..................................W. Ferling.

_ Sonata Nº .1 en Do m. .................................................G. F. Haendel.

Terceira Avaliación:

 

_ Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus resp. arpegios en estado fundamental e con invertimentos

de tres e catro sons das escalas ata sete alteracións inclusive. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e

diferentes articulaciones.

_ Estudo das páxinas 3, 6, 7, 8, 19 da Técnica de Oboe, 2ª parte, dentro das tonalidades de DO b M e LA b

m. ........................L. Bleuzet.

_ A Técnica do Oboe (2ª parte).(desde 1 a 4 altera. Repaso.). Salviani.

_ 25 Estudos melódicos para Oboe (9 ao 12 inc). ...............F. Fleming.

_ 48 Estudos para Oboe. (7 ao 12 inc). ................................W. Ferling.

_ Concerto para Oboe en Do m. ........................................D. Cimarosa.
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Curso 3º GP

8.1 Obxectivos

Desenvolver  progresivamente  un  mellor  sentido  da  afinación  en  conxunto  dentro  de

formacións de cámara así como nas agrupaciones nas que participe.

Iniciar ao alumno no desenvolvemento do Vibrato. Exercicios preliminares. Formas de ejercitar

este recurso.

Continuar no desenvolvemento e interpretación dos diferentes estilos dentro da música.

Ampliar o rexistro sobreagudo ata o Fa # 3.

Desenvolver a memoria musical a través de fragmentos, movementos ou obras completas, de

memoria..

Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental

e  con  invertimentos  de  tres  e  catro  sons  das  escalas  ata  sete  alteracións  incluídas.  Escala

cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con

invertimentos.

8.2 Contidos

 Estudo das novas notas sobreagudas. 

 Desenvolvemento en profundidade de diferentes exercicios de velocida-de e articulación. 

 Estudo do vibrato. 

 Estudo das diferentes formas do vibrato. 

 Aumento progresivo da velocidade nas diferentes articulacións. 

 Revisión do atado das lingüetas. 

 Práctica da fabricación das lingüetas. 

 Traballo dos elementos que interveñen no fraseo musical. 
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 Estudo de movementos melódicos lentos para o inicio do fraseo. 

 Audicións comparadas de diferentes intérpretes para un análise crítico das diversas versións. 

 Ensaios cos pianistas para as diferentes audicións programadas. 

 Práctica de diferentes obras do repertorio de óboe. 

 Adestramento progresivo e permanente da memoria. 

 Interese polo estudo do óboe e da música en xeral. 

 Práctica da lectura a vista. 

 Asunción da importancia da memoria na música. 

 Análise das obras e dos elementos que constitúenas internamente. 

 Práctica dos recursos técnicos para a obtención dunha afinación máis precisa. 

  Escalas  maiores  e  menores  ata  seis  alteracións  e  por  terceiras,  ata  dúas  alteracións,  con  diversas

articulacións e velocidade adecuadas ao nivel. 

 Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

 Estudios e obras acordes ó nivel.

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no

instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en

cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os

contidos que pretenda avaliar. 

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a

obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se

aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que
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alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-

ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final. 

8.3.1 Criterios de avaliación

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esi-xencias da execución instrumental.

 Demostrar o dominio na execución de estudos. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección da afinación. 

 Demostrar o dominio na execución de obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 Interpretar con solvencia obras de diferentes épocas e estilos. 

 Mostrar autonomía na resolución de problemas técnicos. 

 Apreciar a respiración diafragmática como necesaria para unha mellor relaxación e interpretación. 

 Saber diferenciar os diferentes tipos de estilos nas diferentes obras in-terpretadas. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

 Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel. 

 Demostrar capacidades comunicativas e artísticas nas audicións o concertos. 

 Saber utilizar os recursos necesarios para unha boa emisión do son. 

 Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a súa utilización. 

 Detectar os problemas y posibles solucións na fabricación das lingüetas. 

 Utilizar co xeito suficiente as notas e automatismos aprendidos, dunha forma adecuada ó nivel. 

 Interpretar, polo menos, un movemento dunha das obras estudadas de memoria. 

 Interpretar as obras memorizadas con seguridade, control e musicalida-de. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista. 

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. 
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8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar as dificultades propias dos exercicios suscitados no aula ademais dos estudos e obras programados

para este curso.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

 

8.3.3 Procedementos e ferramentas de avaliación

Procedementos: 

 Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

  Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, atendendo a aspectos

como a compresión, adquisición de conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

  Observación  do  seu  rendemento,  interacción  e  comportamento  en  grupo,  nas  diferentes  actividades

deseñadas ao efecto. 

 Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas deseñadas

dende a especialidade ao longo do curso. 

 Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas ao longo do curso. 

Instrumentos: 

 Diario de aula. 

 Boletín de cualificacións. 
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8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 

8.3.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos

estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as

cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño. 
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8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do dereito á avaliación continua

(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993

para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Procedementos de recuperación ordinarios.

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 
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A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

Escalas M. e m. (armónica e melódica),  cos seus respectivos arpegios en estado fundamental  e con

invertimentos de tres e catro sons das escalas ata 7 alter.incluídas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e

diferentes articulaciones.
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Arpegios de 7ª de dominante con investimentos.

A Técnica do Oboe (3ª parte). ....................................... L. Bleuzet.

25 Estudos Melódicos para Oboe. (Est. 13 a 25).............. F. Fleming.

48 Estudos para Oboe. (Est. 11 a 20). ............................. W. Ferling.

 

Obras:

Concerto Op. IX. Nº. 2. ...................................................... T. Albinoni.

3 Romanzas para Oboe Op. 94. ................................. R. Schumann.

Sonata para Oboe e Piano. ............................................. F. Poulenc.

 

Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación: 

 

_ Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus respectivos arpegios en estado fund.e con invertimentos

de tres e catro sons das escalas ata sete alteracións incluídas. Escala cromática. Escalas en 3ª Ligadas e

diferentes  articulaciones.  Arpegios  de  7ª  de  dominante  con  invertimentos.  Exercicios  propostos  polo

profesor.

_ A Técnica do Oboe (3ª parte). Estudos dos distintos exercicios suscitados neste libro correspondentes ás

escalas traballadas semanalmente. .....................L. Bleuzet.

_ 25 Estudos Melódicos para Oboe. (Est. 13 a 17 inc)..........F. Fleming.

_ 48 Estudos para Oboe. (Est. 11 a 13 inc)...........................W. Ferling.

_ Concerto Op. IX. Nº. 2. ......................................................T. Albinoni.
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Segunda Avaliación:

                    

_ Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus respectivos arpegios en estado fund. e con invertimentos

de tres e catro sons das escalas ata sete alteracións incluídas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e

diferentes  articulaciones.  Arpegios  de  7ª  de  dominante  con  invertimentos.  Exercicios  propostos  polo

profesor.

_ A Técnica do Oboe (3ª parte). Estudos dos distintos exercicios suscitados neste libro correspondentes ás

escalas traballadas semanalmente. .....................L. Bleuzet.

_ 25 Estudos Melódicos para Oboe. (Est. 18 a 21 inc)..........F. Fleming.

_ 48 Estudos para Oboe. (Est. 14 a 17 inc)...........................W. Ferling.

_ 3 Romanzas para Oboe Op. 94. .......................... ........R. Schumann.

Terceira Avaliación:

 

_ Escalas M. e m. (armónica e melódica), cos seus respectivos arpegios en estado fund. e con invertimentos

de tres e catro sons das escalas ata sete alteracións incluídas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e

diferentes  articulaciones.  Arpegios  de  7ª  de  dominante  con  invertimentos.  Exercicios  propostos  polo

profesor.

_ A Técnica do Oboe (3ª parte). Estudos dos distintos exercicios suscitados neste libro correspondentes ás

escalas traballadas semanalmente. .....................L. Bleuzet.

_ 25 Estudos Melódicos para Oboe. (Est. 22 a 25 inc)..........F. Fleming.

_ 48 Estudos para Oboe. (Est. 18 a 20 inc). .........................W. Ferling.

_ Sonata para Oboe e Piano.................................................F. Poulenc.
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Curso 4º GP

8.1 Obxectivos

Continuar  no  desenvolvemento  do  Vibrato  con diferentes  tipos  de  frecuencias.Traballar  con  escalas

Maiores e menores  a 60 a negra as diferentes variacións.

Ampliar a gama de recursos dentro da interpretación como son as diferentes sonoridades e a articulación

precisa.

Continuar o traballo de diferenciación de estilos.  Comentar as diferentes versión dunha mesma obra

mediante a audición activa no aula.

Escalas M. e m. (melódica e armónica),  cos seus respectivos arpegios en estado fundamental  e con

invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e diferentes

articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos. Exercicios propostos polo profesor no aula.

8.2 Contidos

 Estudo das novas notas sobreagudas. 

 Desenvolvemento en profundidade de diferentes exercicios de velocida-de e articulación. 

 Estudo do vibrato. 

 Estudo das diferentes formas do vibrato. 

 Aumento progresivo da velocidade nas diferentes articulacións. 

 Revisión do atado das lingüetas. 

 Práctica da fabricación das lingüetas. 

 Traballo dos elementos que interveñen no fraseo musical. 

 Estudo de movementos melódicos lentos para o inicio do fraseo. 
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 Audicións comparadas de diferentes intérpretes para un análise crítico das diversas versións. 

 Ensaios cos pianistas para as diferentes audicións programadas. 

 Práctica de diferentes obras do repertorio de óboe. 

 Adestramento progresivo e permanente da memoria. 

 Interese polo estudo do óboe e da música en xeral. 

 Ampliación de aspectos referentes á embocadura. Exercicios para o seu fortalecemento e mellora. 

 Precisión na emisión, articulación, estabilidade e dinámica do son. 

 Práctica da lectura a vista. 

 Asunción da importancia da memoria na música. 

 Análise das obras e dos elementos que constitúenas internamente. 

 Práctica dos recursos técnicos para a obtención dunha afinación máis precisa. 

  Escalas  maiores  e  menores  ata  sete  alteracións  e  por  terceiras,  ata  catro  alteracións,  con  diversas

articulacións e velocidade adecuadas ao nivel. 

 Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

 Iniciación e práctica dos recursos técnicos necesarios para a obtención do vibrato. 

 Estudios e obras acordes co nivel.

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no

instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en

cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os

contidos que pretenda avaliar. 
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A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a

obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se

aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que

alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-

ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final. 

8.3.1 Criterios de avaliación

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esi-xencias da execución instrumental.

 Demostrar o dominio na execución de estudos. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección da afinación. 

 Demostrar o dominio na execución de obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 Interpretar con solvencia obras de diferentes épocas e estilos. 

 Mostrar autonomía na resolución de problemas técnicos. 

 Apreciar a respiración diafragmática como necesaria para unha mellor relaxación e interpretación. 

 Saber diferenciar os diferentes tipos de estilos nas diferentes obras in-terpretadas. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

 Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel. 

 Demostrar capacidades comunicativas e artísticas nas audicións o con-certos. 

 Saber utilizar os recursos necesarios para unha boa emisión do son. 

 Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a súa utilización. 

 Detectar os problemas y posibles solucións na fabricación das lingüetas. 

 Utilizar co xeito suficiente as notas e automatismos aprendidos, dunha forma adecuada ó nivel. 

 Interpretar unha das obras estudadas de memoria. 

 Interpretar as obras memorizadas con seguridade, control e musicalida-de. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista. 

Página 70 de 92
Profesor Olalla Álvarez Rodríguez



CMUS “ ReverianoSoutullo”  de Ponteareas

Programación de Óboe

 Demostrar unha capacidade progresiva na improvisación co óboe. 

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. 

 Adoptar unha dinámica de ensaios adecuada. 

 Descubrir e razoar os problemas e as posibles solucións que xurdan na fabricación das lingüetas. 

 Dominar o vibrato e as súas posibilidades musicais. 

8.3.2 Mínimos esixibles

 

_ Superar as dificultades propias dos exercicios suscitados no aula e os estudos.

Interpretación adecuada ao estilo das obras programadas neste curso.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

8.3.3 Procedementos e ferramentas de avaliación

Procedementos: 

 Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado. 

  Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de clase, atendendo a aspectos

como a compresión, adquisición de conceptos, participación activa, corrección e autocorrección. 

  Observación  do  seu  rendemento,  interacción  e  comportamento  en  grupo,  nas  diferentes  actividades

deseñadas ao efecto. 

 Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de probas obxectivas deseñadas

dende a especialidade ao longo do curso. 

 Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas ao longo do curso. 

Instrumentos: 

 Diario de aula. 

 Boletín de cualificacións. 
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8.3.4 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 

8.3.5 Criterios para a concesión da ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos

estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as

cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño. 
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8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do dereito á avaliación continua

(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 

Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na 

LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993 para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Medidas de recuperación ordinarias

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

Página 73 de 92
Profesor Olalla Álvarez Rodríguez



CMUS “ ReverianoSoutullo”  de Ponteareas

Programación de Óboe

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

20 Minutos de Estudo diario. ....................................... G Gillet.

48 Estudos para Oboe. (Est.21 ao 30) ......................... W. Ferling.

28 Estudos para Oboe. (Est. 1 ao 14)........................... A. Besozzi.
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Obras:

Sonata Nº 1 en Do m. ................................................ J. Devén

Concerto en Si b M. ................................................... K. Stamitz

Sonatina para Oboe e Piano. ..................................... M. Arnold

Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación:

 

_  Escalas  M. e  m.  (melódica  e  armónica),  cos  seus  respectivos  arpegios  en  estado  fundamental  e  con

invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e diferentes

articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos. Exercicios propostos polo profesor na aula.

_ 20 Minutos de Estudo diario....................................................G Gillet.

_ Exercicios do libro anterior correspondentes ás tonalidades traballadas semanalmente.

_ Exercicios propostos polo profesor.

_ 48 Estudos para Oboe. (Est.21 ao 23 inc). ........................W. Ferling.

_ 28 Estudos para Oboe. (Est. 1 ao 5 inc). ...........................A. Besozzi.

_ Sonata Nº 1 en Do m. ...........................................................J. Devén.

Segunda Avaliación

 

_ Escalas  M. e  m.  (melódica  e  armónica),  cos  seus  respectivos  arpegios  en  estado  fundamental  e  con

invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e diferentes

articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con investimentos. Exercicios propostos polo profesor no aula.

_ 20 Minutos de Estudo diario....................................................G Gillet.

_ Exercicios do libro anterior correspondentes ás tonalidades traballadas semanalmente.
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_ Exercicios propostos polo profesor.        

_ 48 Estudos para Oboe. (Est.24 ao 27 inc)..........................W. Ferling.

_ 28 Estudos para Oboe. (Est. 6 ao 10 inc). .........................A. Besozzi.

_ Concerto en Se b M. ...........................................................K. Stamitz.

Terceira Avaliación:

 

_  Escalas  M. e  m.  (melódica  e  armónica),  cos  seus  respectivos  arpegios  en  estado  fundamental  e  con

invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Ligadas e diferentes

articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con investimentos. Exercicios propostos polo profesor no aula.

_ 20 Minutos de Estudo diario....................................................G Gillet.

_ Exercicios do libro anterior correspondentes ás tonalidades traballadas semanalmente.

_ Exercicios propostos polo profesor.

_ 48 Estudos para Oboe. (Est.28 ao 30 inc). ........................W. Ferling.

_ 28 Estudos para Oboe. (Est. 11 ao 14)..............................A. Besozzi.

_ Sonatina para Oboe e Piano................................................M. Arnold.
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Curso 5º GP

8.1 Obxectivos

Controlar o son para así poder lograr os diferentes tipos de timbres para a interpretación nos diferentes

estilos.

Dominar, co nivel adecuado ao curso no que nos atopamos, o vibrato.

Saber os diferentes recursos para obter o Vibrato.

Comezar  a  empregar  os  sons  armónicos  así  como diferentes  digitaciones  encamiñadas a  conseguir

dinámicas extremas.

Estudar teóricamente as diferentes formas da interpretación da música para Oboe.

O alumno neste curso deberá fabricarse as súas propias canas.

Dominar  as escalas  M. e  m.  (melódica  e  armónica),  cos  seus  resp.  arpegios  en estado fund.  e  con

invertimentos  de  3  e  4  sons  de  entre  todas  as  escalas.  Escala  cromática.  Escalas  en  3ª  .  Ligadas  e

articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos.

Continuar co desenvolvemento da memoria musical por medio de fragmentos, movementos ou obras

completas dadas polo profesor.

8.2 Contidos

 Estudo das novas notas sobreagudas. 

 Desenvolvemento en profundidade de diferentes exercicios de velocida-de e articulación. 

 Estudo do vibrato. 

 Estudo das diferentes formas do vibrato. 

 Aumento progresivo da velocidade nas diferentes articulacións. 

 Revisión do atado das lingüetas. 

 Práctica da fabricación das lingüetas. 

 Traballo dos elementos que interveñen no fraseo musical. 
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 Estudo de movementos melódicos lentos para o inicio do fraseo. 

 Audicións comparadas de diferentes intérpretes para un análise crítico das diversas versións. 

 Ensaios cos pianistas para as diferentes audicións programadas. 

 Práctica de diferentes obras do repertorio de óboe. 

 Adestramento progresivo e permanente da memoria. 

 Interese polo estudo do óboe e da música en xeral. 

 Ampliación de aspectos referentes á embocadura. Exercicios para o seu fortalecemento e mellora. 

 Precisión na emisión, articulación, estabilidade e dinámica do son. 

 Práctica da lectura a vista. 

 Asunción da importancia da memoria na música. 

 Análise das obras e dos elementos que constitúenas internamente. 

 Práctica dos recursos técnicos para a obtención dunha afinación máis precisa. 

 Práctica dos recursos técnicos e interpretativos do Corno Inglés. 

  Escalas  maiores  e  menores  ata  sete  alteracións  e  por  terceiras,  ata  catro  alteracións,  con  diversas

articulacións e velocidade adecuadas ao nivel. 

 Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

 Iniciación e práctica dos recursos técnicos necesarios para a obtención do vibrato. 

 Estudos e obras acordes ó nivel.

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no

instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en

cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os

contidos que pretenda avaliar. 
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A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a

obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se

aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que

alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-

ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final. 

8.3.1 Criterios de avaliación

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esi-xencias da execución instrumental.

 Demostrar o dominio na execución de estudos. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección da afinación. 

 Demostrar o dominio na execución de obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 Interpretar con solvencia obras de diferentes épocas e estilos. 

 Mostrar autonomía na resolución de problemas técnicos. 

 Apreciar a respiración diafragmática como necesaria para unha mellor relaxación e interpretación. 

 Saber diferenciar os diferentes tipos de estilos nas diferentes obras in-terpretadas. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

 Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel. 

 Demostrar capacidades comunicativas e artísticas nas audicións o concertos. 

 Saber utilizar os recursos necesarios para unha boa emisión do son. 

 Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a súa utilización. 

 Detectar os problemas y posibles solucións na fabricación das lingüetas. 

 Utilizar co xeito suficiente as notas e automatismos aprendidos, dunha forma adecuada ó nivel. 

 Interpretar unha das obras estudadas de memoria. 

 Interpretar as obras memorizadas con seguridade, control e musicalida-de. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista. 
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 Demostrar unha capacidade progresiva na improvisación co óboe. 

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. 

 Adoptar unha dinámica de ensaios adecuada. 

 Descubrir e razoar os problemas e as posibles solucións que xurdan na fabricación das lingüetas. 

 Dominar o vibrato e as súas posibilidades musicais. 

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar as dificultades propias dos exercicios suscitados no aula e os estudos.  Interpretación correcta

segundo o estilo da obra.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

8.3.3 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 
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8.3.4 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos

estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as

cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño. 

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do dereito á avaliación continua

(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 
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Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na 

LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993 para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Medidas de recuperación  ordinarias

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cua-lificacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 
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 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cua-lificacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

 

48 Estudos para Oboe. (Est. 31 a 48) ......................... W. Ferling.

24 Estudos para Oboe. (Est.1 a 12) ..................... Julius Heinrich Luft.

 

Obras:

Concerto en Fa M. para Oboe BWV 1053................... J. S. Bach

Concerto para Oboe en Fa M. Op. 52......................... F. Krommer

Sonata para Oboe e Piano. ........................................ C. Saint-Saëns

Temporalización dos Contidos

 

Primeira Avaliación: 

 

_ Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental e

con invertimentos  de 3 e  4  sons  de entre  todas as  escalas.  Escala  cromática.  Escalas  en 3ª.  Ligadas  e

diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos.

_ 48 Estudos para Oboe. (Est. 31 a 35 inc)...........................W. Ferling.

_ 24 Estudos para Oboe. (Est.1 a 4 inc). ..........................Julius H. Luft.

_ Concerto en Fa M. para Oboe BWV 1053. ..........................J. S. Bach
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Segunda Avaliación:

_ Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental e

con invertimentos  de 3 e  4  sons  de entre  todas as  escalas.  Escala  cromática.  Escalas  en 3ª.  Ligadas  e

diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos..

_ 48 Estudos para Oboe. (Est. 36 a 40 inc)...........................W. Ferling.

_ 24 Estudos para Oboe. (Est.5 a 8 inc). ..........................Julius H. Luft.

_ Concerto para Oboe en Fa M. Op. 52 .............................F. Krommer.

Terceira Avaliación:

 

_ Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental e

con invertimentos  de 3 e  4  sons  de entre  todas as  escalas.  Escala  cromática.  Escalas  en 3ª.  Ligadas  e

diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos..

_ 48 Estudos para Oboe. (Est. 41 a 48 inc)...........................W. Ferling.

_ 24 Estudos para Oboe. (Est. 9 a 14 inc). .......................Julius H. Luft.

_ Sonata para Oboe e Piano..........................................C. Saint-Saëns.
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Curso 6º GP

8.1 Obxectivos

Dominar  os  aspectos  fundamentais  da  técnica talles  como afinación,  flexibilidad,  son,  embocadura,

respiración, emisión para poder afrontar a finalización do grado medio en perfectas condicións.

Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental

e con invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Escalas en 4ª.

Ligadas e diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos. Exercicios propostos

polo

profesor.

Afianzar o emprego das posicións dobres así como as de trinos e armónicos.

Utilizar tamén as posicións que sirvan para producir matices extremos ff e pp.

Comezar a  utilizar  o  dobre picado así  como a  respiración  circular mediante  o  desenvolvemento  de

exercicios propostos polo profesor.

8.2 Contidos

 Estudo das novas notas sobreagudas. 

 Desenvolvemento en profundidade de diferentes exercicios de velocida-de e articulación. 

 Estudo do vibrato. 

 Estudo das diferentes formas do vibrato. 

 Aumento progresivo da velocidade nas diferentes articulacións. 

 Revisión do atado das lingüetas. 

 Práctica da fabricación das lingüetas. 

 Traballo dos elementos que interveñen no fraseo musical. 
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 Estudo de movementos melódicos lentos para o inicio do fraseo. 

 Audicións comparadas de diferentes intérpretes para un análise crítico das diversas versións. 

 Ensaios cos pianistas para as diferentes audicións programadas. 

 Práctica de diferentes obras do repertorio de óboe. 

 Adestramento progresivo e permanente da memoria. 

 Interese polo estudo do óboe e da música en xeral. 

 Ampliación de aspectos referentes á embocadura. Exercicios para o seu fortalecemento e mellora. 

 Precisión na emisión, articulación, estabilidade e dinámica do son. 

 Práctica da lectura a vista. 

 Asunción da importancia da memoria na música. 

 Análise das obras e dos elementos que constitúenas internamente. 

 Práctica dos recursos técnicos para a obtención dunha afinación máis precisa.  

  Escalas  maiores  e  menores  ata  sete  alteracións  e  por  terceiras,  ata  catro  alteracións,  con  diversas

articulacións e velocidade adecuadas ao nivel. 

 Organización do traballo e o estudo diario e cotián. 

 Iniciación e práctica dos recursos técnicos necesarios para a obtención do vibrato. 

 Estudos e obras acordes conivel.

8.3 Avaliación

En termos xerais, a avaliación terá un carácter eminentemente formativo co fin de detectar as dificultades no

instante en que se produzan e ofrecer medidas de reforzo en calquera momento do curso. 

Para elo utilizaranse procedementos e ferramentas variados que permitirán valorar o que se quere medir en

cada caso, e que serán determinados polo propio profesor/a en función da adecuación cos obxectivos e os

contidos que pretenda avaliar. 
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A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  rexirase  por  unha  serie  de  principios  xerais  como  son  a

obxectividade, tendo en conta a dificultade de avaliar unha disciplina artística, a transparencia, xa que se

aplicarán os criterios de calificación contidos nesta programación didáctica, e a accesibilidade, dado que

alumnado e familias dis-porán de toda a información relacionada coa súa avaliación ao largo de todo o pro-

ceso de ensinanza-aprendizaxe sin limitarse únicamente á calificación trimestral ou final. 

8.3.1 Criterios de avaliación

 Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esi-xencias da execución instrumental.

 Demostrar o dominio na execución de estudos. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria na corrección da afinación. 

 Demostrar o dominio na execución de obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais. 

 Interpretar con solvencia obras de diferentes épocas e estilos. 

 Mostrar autonomía na resolución de problemas técnicos. 

 Apreciar a respiración diafragmática como necesaria para unha mellor relaxación e interpretación. 

 Saber diferenciar os diferentes tipos de estilos nas diferentes obras in-terpretadas. 

 Demostrar a sensibilidade necesaria no uso das posibilidades sonoras do instrumento. 

 Presentar en público un programa adecuado ó seu nivel. 

 Demostrar capacidades comunicativas e artísticas nas audicións o con-certos. 

 Saber utilizar os recursos necesarios para unha boa emisión do son. 

 Saber distinguir os diferentes tipos de vibrato e a súa utilización. 

 Detectar os problemas y posibles solucións na fabricación das lingüetas. 

 Utilizar co xeito suficiente as notas e automatismos aprendidos, dunha forma adecuada ó nivel. 

 Interpretar unha das obras estudadas de memoria. 

 Interpretar as obras memorizadas con seguridade, control e musicalida-de. 

 Demostrar solvencia na lectura a primeira vista. 
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 Demostrar unha capacidade progresiva na improvisación co óboe. 

 Demostrar capacidade para abordar individualmente o estudo das obras de repertorio. 

 Adoptar unha dinámica de ensaios adecuada. 

 Descubrir e razoar os problemas e as posibles solucións que xurdan na fabricación das lingüetas. 

 Dominar o vibrato e as súas posibilidades musicais. 

8.3.2 Mínimos esixibles

_ Superar as dificultades propias dos exercicios suscitados na aula e os estudos.  Interpretación correcta

segundo o estilo e a forma das obras programadas para o curso.

_ Dominio correcto dos aspectos básicos de a Técnica. Son, Afinación, Emisión.

8.3.3 Criterios de cualificación

1ª avaliación, 2ª avaliación e avaliación final de xuño 

Medios e instrumentos Rexistro Criterio de cualificación: 

Porcentaxe 

A.-Traballo diario na aula Diario de aula 45% 

B.-Proba técnica: Esca-las e 

estudos 

Diario de aula 

Ficha de proba 

15% 

C.-Audición pública Diario de aula 30% 

D.- Proba de lectura a vista Ficha da proba 10% 
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8.3.4 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Os alumnos que demostren ter superados os coñecementos do curso no que están matriculados, poderán ser

recomendados polo titor da materia para unha ampliación da matrícula. Isto farase mediante unha proba na

clase de instrumento, a cal constará dunha demostración de ter acadados os mínimos esixibles do curso que

se quere avanzar. Será cualificada polo titor do alumno e, en caso de ser positiva, remitirase á xefatura de

estudos un informe coa cualificación xeral do curso xunto cos informes dos profesores do resto das materias

do curso en cuestión (os cales poderán facer tamén ao alumno as probas que consideren necesarias). Todos

estes informes, enviaranse ao Consello Escolar o cal determinará se a ampliación é positiva. No caso de

facerse efectiva a ampliación, o alumno incorporarase ao novo curso despois do primeiro trimestre, e as

cualificacións obtidas nestas probas extraordinarias serán as que figuren na cualificación final do curso en

Xuño. 

8.4 Medidas de recuperación

Este procedemento de cualificación, levarase a cabo para os casos de perda do dereito á avaliación continua

(estes casos veñen desenrolados no RRI do centro). 

O departamento de vento-madeira elaborou unha serie de directrices a seguir para a súa avaliación: 

O alumno deberá  realizar  unha  proba,  que  terá  lugar  entre  10  días  e  unha  semana antes  da  sesión  de

avaliación correspondente. 

Esta proba será realizada polo profesor-titor do alumno, e no caso que este o considere oportuno,a proba será

realizada  xunto  a  unha  comisión  avaliadora  formada  por  membros  do  departamento  de  vento-madeira

elixida polo xefe do departamento. 

O alumno deberá acudir á proba co total da programación secuenciada para o trimestre en cuestión ou para a

totalidade do curso se é o caso, ou ben co material que lle indicou o seu profesor-titor. 

O profesor-titor, ou a comisión avaliadora, decidirá no momento da proba que obras, estudos e/ou exercicios

interpretará o alumno. 
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Os criterios de avaliación a aplicar nestes casos, serán os enunciados na 

LOE 2/2006, e no Decreto 253/1993 para a familia de Vento-madeira. 

8.4.1 Medidas de recuperación ordinarias

Contido da proba: 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 

 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

Contido da proba: 

 Escala cromática (en relación aos contidos do curso) 

 Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso) 

 Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor/a ou tribunal) 

 Dúas obras (unha a elección do alumno/a) 
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 O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cuali-ficacións numéricas, en escala do

1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou superior a 5. 

A proba puntuarase do seguinte xeito: 

_ Escalas 20%

_ Estudos 30%

_ Obras 50%

8.5 Recursos didácticos

24 Estudos para Oboe. (Est. 13 a 24) ................ Julius Heinrich Luft.

16 Estudos de perfeccionamiento diario. (Est.1 a 8) ..........Giampieri.

Obras:

Sonata en Do m. para oboe e continuo RV 53..................... A. Vivaldi.

Concerto para oboe e orquestra en Do M …....Joseph Haydn.

Sonata para Oboe e Piano. ........................................... P. Hindemith.

Temporalización dos recursos didácticos:

 

Primeira Avaliación:

 

_ Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental e

con invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Escalas en 4ª.

Ligadas e diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con invertimentos. Exercicios propostos

polo profesor.        

_ 24 Estudos para Oboe. (Est. 13 a 16 inc).......................Julius H. Luft.

_ 16 Estudos de perfeccionamiento diario. (Est.1 a 3 inc)......Giampieri.
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_ Sonata en Do m. para oboe e continuo RV 53. ...................A. Vivaldi.

 

Segunda Avaliación:

 

_ Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado fundamental e

con invertimentos de 3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala cromática. Escalas en 3ª. Escalas en 4ª.

Ligadas e diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con investimentos. Exercicios propostos

polo profesor.

_ 24 Estudos para Oboe. (Est. 17 a 20 inc) ......................Julius H. Luft.

_ 16 Estudos de perfeccionamiento diario. (Est.4 a 6 inc)......Giampieri.

_ Concerto para oboe e orquestra en Do M …..Joseph Haydn.

 Terceira Avaliación:

 

_ Dominar as escalas M. e m. (melódica e armónica), cos seus respectivos arpegios en estado funda. e con investimentos de

3 e 4 sons de entre todas as escalas. Escala

cromática. Escalas en 3ª. Escalas en 4ª. Ligadas e diferentes articulaciones. Arpegios de 7ª de dominante con investimentos.

Exercicios propostos polo profesor.

_ 24 Estudos para Oboe. (Est. 21 a 24 inc).......................Julius H. Luft.

_ 16 Estudos de perfeccionamiento diario. (Est.7 a 8 inc)......Giampieri.

_ Sonata para Oboe e Piano..............................................P. Hindemith.
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