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1.

Introdución
A formación integral do músico require dunha gran variedade de enfoques estilísticos,
estéticos e artísticos que amplíen o seu horizonte profesional. Ao longo do século XX, o Jazz
preséntase como unha manifestación musical e cultural de carácter universal en permanente
estado evolutivo e con características propias en canto a estilos, procedementos harmónicos ou
formacións instrumentais, converténdose nun campo de grande interese para o desenrolo da
creatividade e da expresión musicais nas diferentes especialidades instrumentais, e
especialmente para aquel alumnado coa perspectiva de acceder á especialidade de Jazz no grao
superior. Esta materia terá un carácter principalmente práctico, de asimilación no instrumento de
coñecementos teóricos previos, incluíndo aspectos harmónicos, rítmicos, melódicos ou formais,
sen esquecer os recursos interpretativos característicos propios do Jazz en canto a articulación,
fraseo, sonoridade ou técnicas instrumentais, así como a práctica da lectura á vista e o
desenvolvemento da memoria sobre temas de repertorio jazzístico.

2.

Metodoloxía
O curriculo debe ser aberto polo que os métodos de ensino son en amplia medida
responsabilidade do profesor. Ainda así, coa finalidade de regular a práctica docente, poderemos
sinalar os seguintes principios metodolóxicos de carácter xeral:
1. A finalidade de toda tarefa educativa é o desenvolvimento da personalidade e a sensibilidade
propias do alumno. A Música é un vehículo de expresión de emocións, un instrumento á nosa
disposición.
2. O profesor debe ser un guía, conselleiro que da solucións concretas a dificultades concretas.
Debe dar opcións e non impoñer criterios. Debe tratar de estimular e motivar ó alumno.
3. A Programación Didáctica debe ser aberta e flexible para poder adaptala ás características e
necesidades de cada alumno, tratando de desenvolver ás súas posibilidades e de suplir ás súas
carencias.
4. A aprendizaxe debe ser funcional, é decir, debe ser posible unha aplicación práctica do
coñecemento adquirido e á súa vez, os contidos deben ser necesarios e útiles para realizar outras
aprendizaxes.
5. A avaliación é un proceso que debe levarse a cabo de forma continua e personalizada no
alumno e o seu propio desenvolvemento, aportándole información sobre o que realmente
progresou respecto das súas posibilidades, sen comparacións con normas preestablecidas de
rendemento.
6. O profesor debe avaliar tamén o seu propio traballo, a efectividade da programación e a súa
intervención.
7. A avaliación no grao elemental levarase a cabo tendo en conta os obxectivos e os criterios de
avaliación establecidos no currículo.
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8. É necesario que o alumno participe no proceso a través da autoavaliación e a coavaliación,
nunha etapa na que se pretende impulsar a autonomía do alumnado e a súa implicación
responsable.

3.

Atención á diversidade
No marco das disposicións establecidas na Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade
de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade,
os centros escolares de nova creación deberán cumplir as disposicións vixentes en materia de
promoción da accesibilidade. O resto dos centros deberán adecuarse á devandita lei nos prazos e
cos criterios establecidos nela.
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria adoptará as medidas oportunas
para a adaptación do currículo ás necesidades do alumnado con discapacidade. En todo caso,
esas adaptacións deberán respectar no esencial os obxectivos fixados no decreto 198/2007, do 27
de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime
especial de música.

4.

Temas transversais

4.1

Educación en valores
As ensinanzas de música nos conservatorios deberán fomentar a educación en valores
tales como a educación para a paz, a educación ambiental, a igualdade de oportunidades entre
sexos, educación cívica e moral, educación para a saúde, etc.

4.2

Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC
´s)
As TIC´s ofrécennos diversidade de recursos de apoio á ensinanza (material didáctico,
entornos virtuais, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensaxerías, videoconferencias, e
outros canais de comunicación e manexo de información) desenrolando creatividade,
innovación, entornos de traballo colaborativo, promovendo o aprendizaxe significativo, activo e
flexible.

5.

Actividades culturais e de promoción das ensinanzas
As ensinanzas de música fomentarán a realización de actividades culturais e de
promoción das ensinanzas tales como concertos, audicións de alumnos, intercambios,
conferencias, exposicións, etc.
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6.

Secuenciación do curso

6.1

Curso: 6º de grao profesional

6.1.1

Obxectivos
1. Coñecer os fundamentos jazzísticos da harmonía tonal e modal e aplicalos na práctica
instrumental.
2. Coñecer e aplicar de xeito práctico os fundamentos da rítmica do Jazz.
3. Coñecer e practicar as formas básicas do Jazz.
4. Improvisar melódica, rítmica e harmonicamente.
5. Improvisar mediante o comping.
6. Interpretar e improvisar de memoria temas do repertorio de Jazz.

6.1.2

Contidos
- Coñecemento dos cifrados, tríadas e cuatríadas.
- Os modos na tonalidade maior. Escalas.
- Tonalidades prácticas.
- Escalas pentatónicas maiores e as súas inversións. Escala pentatónica bIII.
- Relación escala-acorde, análise e práctica.
- Escala mixolidia con notas blues.
- Funcións tonais.
- Cadencias combinadas básicas II-V-I.
- Cadencias modais básicas.
- Harmonía modal mixta. Paralelismo maior e menor.
- Corcheas swing. Articulación e acentuación da parte débil do compás e da fracción débil da
parte do compás.
- Fraseo e articulación: combinación silencio-interpretación no fraseo.
- Inicio e resolución da frase: a tempo, anticipada e retardada.
- Desenvolvemento melódico: tensión e repouso, e elementos que os producen. Tensión, clímax
e resolución.
- O blues: estrutura e tipos.
- As estruturas de 12, 16, 24 e 32 compases.
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- Práctica da lectura á vista.
- Interpretación e improvisación de temas de repertorio jazzístico.
6.1.3

Avaliación
A avaliación no grao profesional levarase a cabo tendo en conta os obxectivos e os
criterios de avaliación establecidos na presente Programación Didáctica. A avaliación dos
alumnos/as será continua, cualitativa e integradora, aínda que diferenciada segundo as materias
do currículo. O profesorado avaliará tanto a aprendizaxe dos alumnos/as como os procesos de
ensino e a súa propia práctica docente. Os resultados da avaliación final expresaranse mediante
escala numérica de 1 a 10 sen decimais (consideraranse positivas as cualificacións iguais ou
superiores a cinco, e negativas as inferiores a cinco). A Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria regulará as condicións para que os centros organicen as oportunas probas
extraordinarias co fin de lle facilitar ao alumnado a recuperación da asignatura en caso de ter
avaliación negativa.
Criterios de avaliación

1. Realizar progresións harmónicas tonais, analizando os cifrados e desenvolvendo as tríadas e
cuatríadas utilizando os recursos de fraseo e articulación propios do jazz. (Con este criterio de
avaliación valoraranse os coñecementos da harmonía tonal aplicados ao jazz e os coñecementos
básicos da rítmica do Jazz).
2. Realizar progresións harmónicas modais, aplicando as escalas respectivas e as notas que se
deben evitar, utilizando os recursos de fraseo e articulación propios do Jazz. (Mediante este
criterio de avaliación valoraranse os coñecementos da harmonía modal aplicados ao Jazz e os
coñecementos básicos da rítmica do Jazz).
3. Desenvolver escalas pentatónicas sobre diferentes progresións, tonais e modais, coas súas
respectivas inversións. (Con este criterio valoraranse os coñecementos das escalas pentatónicas
e as súas inversións).
4. Realizar exercicios sobre estruturas de blues clásicas, utilizando a escala pentatónica bIII e a
escala mixolidia. (Mediante este criterio de avaliación valorarase a utilización de diferentes
elementos que interveñen na estrutura do blues).
5. Desenvolver cadencias combinadas II-V-I e cadencias modais básicas sobre diferentes
estruturas de 12, 16, 24 e 32 compases aplicando diferentes inicios e resolucións da frase: a
tempo, anticipada ou retardada. (Mediante este criterio de avaliación valorarase a capacidade de
organización do fraseo e o coñecemento das diferentes estruturas).
6. Desenvolver frases sobre estruturas combinando silencio-interpretación a través da utilización
de elementos de tensión e repouso e creando momentos de clímax e resolución nelas. (Con este
criterio valorarase o grao de utilización dos recursos adquiridos en canto á articulación, ao
fraseo, etc.).
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7. Realizar exercicios de lectura á vista coidando a articulación, o fraseo, as dinámicas e o
desenvolvemento rítmico. (Mediante este criterio valoraranse os coñecementos básicos da
lectura jazzística).
8. Improvisar de memoria sobre estruturas diversas e temas sinxelos de repertorio jazzístico.
(Con este criterio valorarase o nivel de asimilación dos recursos adquiridos).
9. Realizar interpretacións e improvisacións melódicas, rítmicas e harmónicas sobre temas de
repertorio jazzístico aplicando todos os elementos estudados de forma gradual. (Con este criterio
valoraranse os coñecementos adquiridos e a súa aplicación dun xeito global).
Mínimos esixibles

Os criterios 1, 2, 8 e 9 serán considerados mínimos esixibles.
Procedementos e ferramentas de avaliación

Para a obtención das calificacións do alumnado o profesor disporá das seguintes
ferramentas e procedementos de avaliación:
- Observación sistemática.
- Diario de clase.
- Audicións de alumnos.
- Traballos en grupo.
- Grabacións en audio o vídeo.
- Probas de nivel.
Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 70%
- Actitude: 10%
- Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 20%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 20%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación): 40%
Calibración
Realizarase, ao menos, unha proba anual de calibración, onde o profesorado da
especialidade acordará previamente o funcionamento da proba, e será comunicado ao alumnado,
coa antelación suficiente.
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Segundo o artigo 2º das Ordes do 8 de febreiro de 2008 e do 11 de febreiro de 2008
polas que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas
profesionais de música e danza, e nos puntos 1.5 e 1.6 da Circular 21/2008 e o proceso
PR76CAL (Homoxeneización e calibración), os departamentos determinarán o tipo e partes da
ou das probas, así como os valores de referencia asignados as mesmas.
Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

É competencia do consello escolar de cada centro autorizar, con carácter excepcional, a
ampliación de matrícula ao curso seguinte do alumnado que, tras a orientación do profesorado,
así o solicite, sempre que o informe da totalidade do profesorado do alumno ou da alumna
asegure a súa adecuada capacidade de aprendizaxe do curso actual e daquel ao que aspire a
acceder.
6.1.4

Medidas de recuperación
Procedementos de recuperación ordinarios

Dado que a avaliación é continua, o alumno/a que suspenda algunha avaliación poderá
recuperala no seguinte trimestre.
Probas extraordinarias de setembro

Aqueles alumnos que non superen a materia no mes de xuño poderán recuperala no mes
de setembro mediante a realización dunha proba específica. O profesor titular da materia
realizará un informe individualizado a aqueles alumnos que non superen a materia en xuño no
que se especificarán os contidos da citada proba.
6.1.5

Recursos didácticos
- Aula grande con piano, batería, encerado, equipo de audio e equipo de amplificación para
instrumentos eléctricos.
- “Real book”.
- Métodos de estudio de Bill Dobbins e Jamey Aebersold.
- “Play along” con apoio de audio.

7.

Procedementos de avaliación e seguimento da
programación didáctica
O profesorado realizará unha avaliación inicial do alumnado para establecer as medidas
pedagóxicas adecuadas e conducentes ao logro dos obxectivos do curso que imparta.
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O profesorado avaliará tanto a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas como os
procesos de ensino e a súa propia práctica docente.
Tendo en conta o principio metodolóxico nº3, a relación de recursos didácticos
(métodos, obras, dúos, técnica, traballos teóricos, etc.) exposta nesta programación ten un fin
orientativo á actividade docente, sendo susceptible de ser ampliada ou modificada segundo as
características específicas do alumnado, pero sempre baixo o criterio pedagóxico do profesor
titular da materia.
Basándonos no principio metodolóxico nº5, o profesor levará a cabo de forma continua e
personalizada a avaliación de cada alumno, sendo imprescindible para este cometido un
seguimento individualizado no que se terá en conta o traballo e o esforzo semanal, a asistencia a
clase e o desenrolo das capacidades do alumno tendo sempre como punto de referencia a
avaliación inicial.

8.

Procedementos para realizar a avaliación interna do
departamento
A avaliación interna do departamento levarase a cabo nas reunións de departamento (das
que levantarase acta) mediante o seguimento das programacións didácticas, análise dos
resultados de avaliación do alumnado e propostas de revisión e modificación, se procede, das
programacións didácticas.
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