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GUÍA DOCENTE DEL MASTER EN ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE 
INTERPRETACIÓ E INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA 
 
GUIA DOCENT DEL MASTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE 
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 
 Curs /Curso 

 
2016-2017 

1.- Dades d’identificació de l’assignatura 
    Datos de identificación de la asignatura 
 

1.1. Dades generals de l’assignatura 
Datos generales de la asignatura 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Semestral/Anual 

Semestral/Anual Anual 

Centre 
Centro Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante 

Postgrado 
Postgrau  

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 
la Música 

Idioma/es en que 
s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se 
imparte la asignatura 

Castellano 

Web assignatura 
Web asignatura  

Tipus de Matèria 
Tipo de Materia FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
 
 

1.2. Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura 
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura 

Nom del Professor 
Nombre del Profesor Miguel Ángel García Boscá 

Correu electrònic 
Correo electrónico mgarcia257@gmail.com 

Titulació acadèmica 
Titulación académica Professor superior en l'especialidad de Trompeta 

Experiència docent 
Experiencia docente Professor de trompeta i música de cambra durant 25 anys 
 
Horari de l’assignatura 
Horario de la asignatura 

dilluns de 13:00 a 14:00 hores. 

 
Horari de Tutoria 
Horario de Tutoria 

 
Dimarts de 9:30 a 10:30 hores 

Horari d’atenció al Dimarts de 10:30 a 14:00 hores 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura      Instrumento Secundario (trompeta) 
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estudiant 
Horario de atención al 
estudiante 
Aula on s’imparteix 
Aula donde se imparte E1 

Perfil professional del 
professor i investigador 
Perfil profesional del 
profesor e investigador 

Professor amb iniciativa pròpia, creativa i amb una actitud flexible, oberta a la innovació i 
compromès amb el seu doble funció de docent i investigador. 

 
 
 

1.3.-Objectius generals i contribució de l´assignatura al perfil professional de la 
titulació. 

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación. 
 

objectius generals 
1. Integrar la trompeta a l'autoformació permanent de l'alumne. 
2. Conèixer les possibilitats tímbriques i expressives de la trompeta i interrelacionar-les amb les del 
seu instrument principal. 
3. Aconseguir habilitat en el reconeixement auditiu per desenvolupar l'entonació i l'harmonia en la 
trompeta. 
4. Conèixer i desenvolupar els principis bàsics de la tècnica trompetística i aplicar-los a les diferents 
estils musicals. 
5. Aconseguir habilitat en la lectura a primera vista i en la improvisació. 
6. Interpretar un repertori de diferents èpoques i estils adequat a cada nivell. Així, aquesta assignatura 
contribueix fonamentalment al perfil professional del titulat en els següents aspectes: - Enriquiment de 
la percepció harmònica. 
- Desenvolupament de l'anàlisi, l'oïda i lectura a primera vista. 
- Ampliació del coneixement estilístic de les diferents èpoques musicals. 
- Adquisició de recursos i hàbits tècnics i interpretatius.    
 
 
 
 
 
 

1.4   
Coneixements previs 

Conocimintos previos 
Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació. 
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 
misma titulación 

Sense requisits previs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- .- Competències de l’assignatura i la seua relació amb les competències generals i 
especifiques del títol.  
    Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 
del título.  
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- Demostrar un alt nivell de coneixements tècnics i estilístics com a solista o com a integrant de 
formacions musicals de conjunt. CG1, CG7, CG9, CE4, CE5. 
 
- Conèixer la teoria i l'aplicació pràctica de la interrelació entre estructura i interpretació musical. CE7. 
 
- Ser capaços de desenvolupar i presentar públicament programes d'alt nivell, que siguin coherents i 
adequats amb l'itinerari escollit, demostrant el domini en la tècnica instrumental, els criteris 
interpretatius i l'estil adequat. CG4, CG9, CE2, CE3, CE5. 
 
- Demostrar capacitat per relacionar els seus estudis pràctics i teòrics enriquint el seu propi 
desenvolupament artístic. CE1. 
 
- Conèixer les implicacions escèniques que comporta l'activitat professional. CE6. 
 
- Ser capaç de vincular la seva activitat musical amb altres disciplines musicals, científiques, 
humanístiques i artístiques. CG2, CG3, CG8. 
 
- Posseir capacitat per analitzar materials musicals complexos dins la seva àrea d'especialització. CG6. 

 
 
 

3.- Continguts de l’assignatura i organització temporal  
Contenidos de la asignatura y organización temporal  

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
• Repertori avançat per a solista i música de conjunt: 

perfeccionament i ampliació del repertori de l'instrument / veu que 

abasti des del classicisme a la música contemporània. Tècnica, 

fraseig, estil, dicció, dinàmica, agògica, etc. 

• Lectura a primera vista. Anàlisi i síntesi (portats a la pràctica 

instrumental) dels diferents paràmetres musicals que componen 

una obra musical. Automatismes per a la lectura (patrons 

d'acompanyament, digitacions, comprensió del text, síntesi rítmica, 

harmònica, melòdica. Lectura de fórmules melòdiques i 

harmòniques complexes. Canvis de clau 

• Tècniques d'improvisació: la seva aplicació al solista i al grup. La 

creativitat. La capacitat d'escolta "comprensiva". Metodologia de la 

improvisació. Improvisació a partir de materials formals, melòdics, 

harmònics i rítmics complexos. Realització d'acompanyaments. La 

desinhibició de l'alumne. 

• Instrument secundari. Estudi teoricopràctic d'un segon 

instrument: exercicis i estudis aplicats al repertori. Tècnica, estil, 

fraseig, dicció, dinàmica, agògica, etc. 

• El foment de l'autonomia en l'aprenentatge de la música. 

L'autoformació i el desenvolupament de la personalitat 

• Disseny de treballs de recerca i recitals: fonaments 

teoricopràctics. Objectius, metodologia, pla de treball 

• La interdisciplinarietat. Relació de la música amb altres disciplines 

Atès que els continguts es 
adquireixen de manera 
globalitzadora no es pot 
establir una temporalitat 
en aquesta assignatura, no 
obstant això, s'inclou una 
planificació temporal 
orientativa, diferenciada per 
unitats didàctiques. 
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de caràcter científic i humanístic: dansa, literatura, història, 

iconografia, religió, filosofia, sociologia, estètica, etc. 

El recital públic. Del ritual pedagògic-artístic al ritual escènic: la 

presència. Consciència corporal i educació somàtica del moviment: 

aplicacions tècniques, expressives i creatives en la interpretació 

musical i escènica. Elements, procediments i tècniques de 

concentració, respiració i relaxació. La por escènica: actitud del 

músic davant l'ansietat i l'estrès. Tècniques de comunicació en 

públic (a l'escenari i davant d'un tribunal). El paper exercit per 

l'instrumentista, des solista fins integrant de diferents projectes 

musicals participatius. 

 

0.- EXERCICIS BÀSICS 
Parts de la trompeta 

Netetja i cura de l’instrument  

Posició corporal amb l’instrument. 

Respiració i vibravió dels llavis 

Formació de lo’embocadura. 

1.- EN EL CIRCO 
Ritme: Pols i accent. Paraules i motius rítmics. Compàs de 2/4. 
Figures: blanca i negra i silenci de compàs. 
Registre: Do3 a Sol3 

Emissió i digitació: fu-tu.  0, 13, 12, 1 ,0 

Flexibilitat: intervals de 2º i 3º 

Conceptes:Compas 2/4,pulso. 

Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos. Ejercicis i duos a dos veus. Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica i melòdica 

Audició: imitar i repetir. Discriminar melodies 

2.- AL CLARO DE LUNA 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4. Figures: blanca i negra i silenci 
de compàs i negra. 
Registre: Do3 a Sol3 

Emissió i digitació: fu-tu-tu.  0, 13, 12, 1 ,0 

Flexibilitat: intervals de 2º i 3º 

Conceptes:Compas 2/4,pulso. 

Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos. Ejercicis i duos a dos veus.  Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica i melòdica 

Audició: imitar i repetir. Discriminar melodies. 

3.- EL SEÑOR RELOJ 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4. Figures: blanca, negra, silenci 
de compàs i de negra, corcheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 SESSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 SESSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 SESSIONS 
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Registre: Do3 a La 3 

Emissió i digitació: fu-tu-tu-tu-tu.  0, 13, 12, 1 ,0,12 

Flexibilitat: intervals de 2º i 3º 

Conceptes:Acord de Do major. 

Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria (El señor reloj – 
nuestro tren). Semifrases de 4 compassos amb 2 motius. Ejercicis i 
duos a dos veus. Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica: motius tètics de 2 compassos.Melòdica: sobre 
acors de Tònica. 
Audició: imitar i repetir. Discriminar notes acord de 
Tònica.Discriminar melodies. 

4.- EN MI CARA REDONDITA 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4. Figures: blanca, negra, silenci  
de negra, corcheres. 
Registre: Do3 a La 3 

Emissió i digitació: fu-tu-tu-tu.  0, 13, 12, 1 ,0,12 

Flexibilitat: intervals de 4º i 5ª 

Conceptes:Anacrusa.Tonica i Dominant en Do Major. 

Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos pregunta-resposta amb principi anacrusic. Ejercicis i duos 
a dos veus. Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica: motius de dos compassos tètics i 
anacrusics.Melòdica: sobre acord de Tonica i Dominant. 
Audició: imitar i repetir. Discriminar notes acord de Tònica i 
Dominant. Discriminar estructures harmòniques senzilles amb Tonica 
i Dominant. 

5.- MIGUEL, MIGUEL 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4 i 3/4. Figures: blanca, negra, 
corcheres. 
Registre: Si2 a La 3 

Emissió i digitació: fu-tu, tu-tu, ta-te-ti.  2,0, 13, 12, 1 ,0,12 

Flexibilitat: intervals de 2ª,3ª,4ª,5ª i 6ª 

Conceptes:Dinàmica o matiç.Obstinato.Floreos en T i D. 

Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos amb dos motius en principi anacrusic o tètic. Ejercicis i 
duos a dos veus. Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica: motius de dos compassos i principi tètic i 
anacrusic i amb matisos.Melòdica: floreo superior sobre acord de T i 
D. 
Audició: imitar i repetir. Discriminar notes i ritmes en acord de 
Tònica i Dominant. Discriminar estructures harmòniques senzilles 
amb Tonica i Dominant. 

6.- TINC UN ARBRE AMIC 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4 i 3/4. Figures: redona, blanca, 
negra, corxeres, silenci de redona. Forma    A-B-B-A 
Registre: Si2 a La 3 

Emissió i digitació: ta-ta,ta-da-da-da, ta-te-ti.  2,0, 13, 12, 1 ,0,12 

Flexibilitat: intervals de 2ª,3ª. 

Conceptes:Lligadura d’expressió, notes de pas acord de      T i D. 
Canon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 SESSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 SESSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 SESSIONS 
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Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos amb dos motius en principi  tètic. Dinamica  
p,mf,f.Agogica (allegro-moderato,andante,allegro).Ejercicis i duos a 
dos veus. Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica: motius de dos compassos i principi tètic amb 
forma A-B-B-A.Melòdica: motius de 1 compàs en 4/4 amb notes de 
pas i floreos en T i D. 
Audició: imitar i repetir. Discriminar notes i ritmes en acord de 
Tònica i Dominant. Discriminar estructures harmòniques senzilles de 
quatre compassos amb Tonica i Dominant. 

7.- LOS FANTOCHES 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4 i 3/4. Figures:blanca, negra, 
corcheres, silenci de negra i corchera.Obstinatos.Forma A-A-B-B. 
Registre: Do3-Do4 

Emissió i digitació: ta,te,ti.   0, 13, 12, 1 ,0,12,2,0 

Flexibilitat: intervals de 2ª,3ª,4ª,5ª. 

Conceptes:Signe de repetició,Apoyatura en acord de T i D. Escala de 
Do major. Enllaç harmònic. Pregunta resposta 
Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos amb dos motius utilitzant pregunta resposta amb principi 
anacrusic o tètic. Dinamica  crescendo.Agogica moderato.Ejercicis i 
duos a dos veus. Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica: motius de dos compassos i principi tètic amb 
forma A-A-B-B.Melòdica: motius de 2 compassos en T i D per enllaç. 
Audició: imitar i repetir. Discriminar notes i ritmes en acord de 
Tònica i Dominant amb notes de adorno. Discriminar estructures 
harmòniques senzilles en T i D. 

8.- SUENAN LAS TROMPETAS 
Ritme: Pols i accent. Compàs de 2/4, ¾ i 4/4. Figures:blanca, negra, 
blanca en puntet i negra en puntet. Forma  A-B-A i    A-B-B-A. 
Registre: Si2-Do4 

Emissió i digitació: ta,te,ti.   2,0, 13, 12, 1 ,0,12,2,0 

Flexibilitat: intervals de 2ª,3ª,4ª,5ª. 

Conceptes:Notes amb puntet.To i Semito.Acord de Subdominant. 
Alteracions i escala cromàtica. 
Interpretació i memòria: 2 cançons de memòria. Semifrases de 4 
compassos amb dos motius amb principi anacrusic o tètic. Dinamica  
mf,crescendo. Agogica moderato, allegro. Ejercicis i duos a dos veus 
a forma de canon. Practica de acords de T,D i S per enllaç 
harmònic.Tocar amb acompanyament. 
Improvisació: rítmica: motius de dos compassos i principi tètic amb 
forma A-B-A i A-B-B-A amb figures amb puntet.Melòdica: motius de 
2 compassos amb notes acord de Subdominant. 
Audició: imitar i repetir. Discriminar i repetir direcció de notes 
arpegiant acord de T,D i S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 SESSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 SESSIONS 

 
4.- Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
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4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències 
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia 
    Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

Competències 
Competencias 

a) Interpretación correcta del repertorio atendiendo a: estilo, 
técnica, fraseo, textura, forma, articulación, etc.     
 
b) Repentización de fragmentos siendo fiel a la composición. 
 
   
c) Ejecución de fórmulas cadenciales. 
 
 
d) Desarrollo de la capacidad de gestionar la información 
recibida para conseguir autonomía con crítica y excelencia en el 
resultado final. 
 
   
Con estos  resultados de aprendizaje el alumno demuestra el 
dominio adecuado en el grado de adquisición de cada 
competencia. 

TODAS 
 
 
CG1, CG5, CE5, CE7, CG2, 
CE3   
 
CE7, CG5   
 
 
CG1, CG2, CG3, CE3, CE5 
 
 
 
 
 
 

 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una 

concreció d'una o diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. 

Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o 

conjunt de competències. 

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen 

una concreción de una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a 

ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de 

la competencia o conjunto de competencias.   

 

 

5.- Metodologia y pla de treball 
Metodología y plan de trabajo 

  

5.1. Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 
Volum treball  
( en hores) 

Volumen trabajo  
(en horas) 

Classe 
presencial 
Clase presencial 

Classes presencials pràctiques en les quals es treballarà tècnic i estilisticament 
els continguts de l’assignatura (incloent demostracions del professor), anàlisi i 
metodologia d´estudi. Es debatiran i realitzaran activitats utilitzant diferents 
recursos docents, amb especial énfasi en el repertori propi del itinerari. 
 

Clases presenciales prácticas en las que se trabajarán técnica y 
estilísticamente los contenidos de la asignatura (incluyendo demostraciones 
del profesor), análisis y metodologías de estudio. Se debatirán y realizarán 
actividades utilizando distintos recursos docentes, con especial énfasis en el 
repertorio propio del itinerario. 

20% 20h. 

Tutories 
Tutorías 

Les tutories individuals i col·lectives hauran de servir com a mitjà per a 
coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a 
avaluar tant els progressos individuals com les activitats i la metodologia 
docent. 
 
Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para 
coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como 
para evaluar tanto los progresos individuales como las actividades y la 
metodología docente. 

5% 5h. 

Avaluació 
Evaluación 

Audicions, concerts i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements 
adquirits al llarg del curs. 
 
Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

5% 5h 

 
Recitals 
Recitales 

 
Audicions, concert i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements 
adquirits al llarg del curs. 

 
5% 5h. 



 

    8/10 

 
Audiciones, conciertos y recitales del alumno donde deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 
 

Casos 
Casos 

Suposa l´anàlisi i la resolución d´una situación plantejada que presenta 
problemas de solución múltiple, a través de la reflexió i el diàleg per a un 
aprenentatge grupal, integrat i significatiu. 
 
Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta 
problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un 
aprendizaje grupal, integrado y significativo. 

2,5% 2.5h. 

Treballs en grup 
Trabajos en grupo 

 

 
La realització de treballs en grup té com a finalitat promoure 
l´aprenentatge cooperatiu i reforçar  l´individual. Consistiràn 
essencialment, en l´estudi teòric i estructural de les obres objecte 
d´estudi pràctic. La defensa d´estos treballs podrá ser individual o 
col.leectiva i es podrá fer davant del grup complet en l´aula o en 
tutories i seminaris. També es contemplen els treballs de carácter 
interdisciplinari.  
 
La realización de trabajos en grupo tiene como finalidad promover el 
aprendizaje cooperativo y reforzar el individual. Consistirán 
esencialmente, en el estudio teórico y estructural de las obras objeto de 
estudio práctico. La defensa de estos trabajos podrá ser individual o 
colectiva y se podrá hacer ante el grupo completo en el aula o en 
tutorías y seminarios. También se contemplan los trabajos de carácter 
interdisciplinar. 

2,5% 2.5h. 

 
SUBTOTAL  40 h. 

 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 
Volum treball  
( en hores) 

Volumen trabajo  
(en horas) 

Treballs pràctics 
Trabajos prácticos 

Preparació d'activitats pràctiques vinculades a l'assignatura: assajos, tasques 
de afinació de l'instrument, posada a punt, etc. 
 

Preparación de actividades prácticas vinculadas a la asignatura: ensayos, 
tareas de afinación del instrumento, puesta a punto, etc. 

10% 10h. 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Estudi pràctic, realització de tasques i preparació de classes, exàmens i 
recitals individuals. 
 

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases, exámenes y 
recitales individuales. 

45% 45h. 

Activitats 
complementàrie
s 
Actividades 
complementarias 

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 
conferències, lectures complementàries, cerca de repertori, etc. 
 

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a conciertos, 
conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de repertorio, etc. 

5% 5h. 

SUBTOTAL  60h. 
 

TOTAL 100h. 
 
 
 
 
 
 

6.- Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

  
 

6.1. Criteris d’avaluació  
Criterios de evaluación  
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La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y 

consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será continua y global, tendrá 

carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La 

calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, 

entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al encontrarse con 

situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

• Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en tutorías 

individuales y en grupo. 

• Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones sobre 

trabajos elaborados por terceros. 

• Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se 

realicen fuera de ella. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del grado de 

adquisición individual de los resultados de aprendizaje. 

Criteris d'avaluació 

1.- Interpretar, després d'una anàlisi sistemàtica, el repertori trompetístic que determini el 

professor, sempre en funció de les capacitats de l'alumne. S'interpretaran un mínim de 2 peces. 

2.- Interpretar obres i fragments, adequats al nivell i al curs, en grup, ja sigui duos o trios. 

S'interpretaran 2 peces. 

3.- Improvisar amb fluïdesa un fragment proposat. 

4.- Realitzar exercicis sobre les fórmules cadencials I-IV-V7. 

5.- Demostrar autonomia per aplicar tots els recursos i tècniques d'estudi treballats a classe. 

6.- Haver desenvolupat una correcta respiració y consciència corporal. 

 

Dates de lliurament 

Al final de cada semestre es comprovarà que l'alumnat hagi assolit els resultats d'aprenentatge 

d'aquest semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    
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Serà imprescindible que l'alumne demostre l'adquisició de coneixements mínims de cada 
un dels continguts proposats en la present programació. És per això que s'ha elaborat 
una relació del que es consideren mínims exigibles per a la superació d'aquesta, amb la 
qualificació de 5. L'alumne que no superi l'assignatura en la convocatòria de juny, disposarà 
de la de juliol per fer un examen de classe en el qual s'exigiran els continguts 
mínims baix descrits. 
 
MÍNIMS EXIGIBLES 

1. Repertori. 
- 4 peces elegides d'entre les treballades durant el curs. 

 
2. Duos o trios 
- 2 duos elegits d'entre els treballats durant el curs. 

 
3. Enllaços harmònics 

 
- I-V7-V7-I 
- I-IV-V7-I 
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Obres amb acompanyament  de piano 
 
 

- Promenade                                         Aubin 
 

- Humoresque                                       Poot 
 

- Comtine                                             Bigot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


