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Os Concerterios, ou concertos didácticos de fin de curso da diplomatura de 
Mestre en Educación Musical para escolares, é un proxecto educativo que xur-
diu dun grupo de profesores da Área de Didáctica da Expresión Musical da 
Universidade de Santiago de Compostela.
O termo "Concerterio" de recente creación, e que da nome ós concertos didác-
ticos, fai referencia ao "concerto" propiamente dito, como representación en 
vivo da música ante o público, e máis a "maxisterio", unha palabra xa en desuso 
pero sen dúbida chea de contido.
Esta simbiose de dúas palabras tan estreitamente asociadas, conforma o nome 
de Concerterio ao que ano tras ano tratamos de poñerlle un apelido, neste caso 
o 2007, coa axuda e o bo facer do noso alumnado, que constiúe unha formación 
musical de instrumentistas, grupo vocal e corporal, dos tres cursos da especia-
lidade de “Mestre especialista de Educación Musical” da Universidade de San-
tiago de Compostela. 
Os programas musicais elísenxe a partir dunha selección de actividades desen-
voltas nas materias específicas do Plano de Estudos.
A presentación pública tivo lugar no ano 2002, e dende entón, vense desenvol-
vendo a actividade do Concerto final de curso e máis recentemente, os Concer-
terios, Concertos para escolares de centros de Educación Primaria da nosa 
Comunidade.
O director musical é o profesor Martín Leránoz Iglesias.
No curso 2004-05 incorpórase o grupo formado no Taller de Danza Galega diri-
xido polo prof. colaborador Felipe Sar e como novidade, no presente curso, o 
grupo de Bailes de Salón dirixido polo prof. colaborador Xosé Puente.
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Bloque I: Músicas de cine!

 Star wars (John Williams)
 The Flinstones (Hoyt S. Curtin)
 Stand by me (Ben E. King)

Bloque II: Beatlemanía

 Yellow Submarine (J. Lennon & P. McCartney)
 Hey you (J. Lennon & P. McCartney)

Bloque III: A ritmo de...

 Muiñeira das Patelas (Popular de Galicia)
 Xota de Santiago (Popular de Galicia)
 Bachata: Que me des tu cariño (Juan L. Guerra)
 Samba Lelê (Popular de Brasil)
 Balaio  (Popular de Brasil)
 Percusión corporal

NOTA: O día do concerto a orde do programa pode sufrir algunha pequena variación.
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Esta Guía Didáctica que presentamos, ten a finalidade de aportar ao profesorado un ma-
terial de apoio a desenvolver antes o despois de asistir co alumnado ao terceiro concerto 
final de curso do alumnado da diplomatura de Mestre en Educación Musical para escola-
res, Concerterio 2007,  e que terá lugar o 30 e 31 de Maio na nosa cidade. É o complemento 
didáctico ao concerto que se presenciará en vivo posteriormente. Neste caso trátase dun-
has propostas dirixidas ó alumnado de Educación Primaria, principalmente a partir do 2º 
ciclo, dentro do proxecto educativo deseñado pola Área de Didáctica da Expresión Musical 
da Universidade de Santiago de Compostela.

O contido que presentamos a continuación inclúe o programa que se vai interpretar, 
ofrecendo propostas didácticas susceptibles de ser desenvolvidas na aula coa finalidade 
dunha mellor comprensión e significatividade para o público asistente. A proposta está 
organizada a partir de obxectivos, contidos, e actividades preparatorias, recordatorias e 
proxectivas.  

O alumnado dos tres cursos da especiali-
dade, dirixido por profesores das distintas 
materias da titulación, interpreta un pro-
grama variado onde se integran distintas 
formacións musicais, vocais  e instrumen-
tais.

Esta Guía pretende ser unha proposta fle-
xible, polo tanto, aberta a posibles modifi-
cacións que compensen as deficiencias 
que se observen na busca dunha mellor 
adaptación aos seus propósitos.

Como anexo incluímos diversos materiais 
de apoio ás actividades propostas.
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Contido

 Introducción

 Obxectivos e Contidos

 Actividades preparatorias

 Durante o concerto

 Actividades recordatorias e 
proxectivas

 Cuestionarios

 Fontes de información

 Materiais anexos



OBXECTIVOS

 Achegar a presenza da música aos públicos escolares, enriquecendo a formación 
musical destes a través do concerto didáctico e da aplicación da súa Guía Didáctica.

 Disfrutar da música de forma individual e en grupo.
 Comprender as actitudes que deben acompañar á escoita ou presenza nun concer-

to.
 Axudar ao público asistente ó concerto á consecución dunha audición comprensiva, 

activa e participativa.

CONTIDOS

Bloque I: Músicas de cine!
 Estilos de música no cine
 Funcións da música na imaxe
 Escoita e análise de exemplos musicais
 Acompañar con instrumentos e obxectos sonoros o tema Stand by me

Bloque II: Beatlemanía
 Escoita e seguimento da estrutura formal dos temas.
 Interpretar os temas a través de diferentes formas de expresión
 Creación dunha letra para o estribillo de Yellow submarine

Bloque III: A ritmo de...
 Ritmos de samba, foliada, xota e bachata
 Estruturas rítmicas e melodicas dos distintos temas e cancions 
 O corpo, os intrumentos ea expresión vocal na execución de ritmos e cancións
 Execución de ritmos con distintas formas de expresión musical
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BLOQUE I: Músicas de cine!

Desde os tempos do cine silente (cando 
un pianista, ás escuras, matizaba con 
maior ou menor intensidade o que ocorría 
na pantalla) a música incorporouse á ci-
nematografía como un personaxe máis. 
Compoñer específicamente unha partitura 
para cine, a fin de crear sentimentos e 
acentuar atmosferas, é sempre un labor 
que esixe sensibilidade e talento. Axustar 
a música ás imaxes require unha capaci-
dade moi especial por parte do creador 
para interiorizar as emocións que o reali-
zador pretende provocar en determinados 
momentos do argumento cinematográfico.
A banda sonora dun 
filme ten que reforzar, 
cos seus efectos, as in-
tencións de cada se-
cuencia sexa con or-
questracións, con rit-
mos diferentes, ou ata 
co recurso dos silen-
cios. Esa é a clave para 
que a simbiose sexa eficaz. 
Deste xeito, un realizador pode recorrer á 
música non concibida nun primeiro mo-
mento para unha obra cinematográfica, ou 
solicitala por encargo. Neste último caso o 
compositor ha de traballar en estreita co-
muñón co director, para explorar en cada 
momento do guión e achar así a fórmula 
que permita conxugar harmoniosamente 
as imaxes coa música. 

Tema: STAR WARS
John Towner Williams (Floral Park, Nova 
York, 8 de febreiro de 1932) compositor 
de música estadounidense e un dos com-
positores máis extensamente recoñecidos 
na música de cine.

De formación clásica, aínda que tamén en 
certa medida interesado pola música po-
pular e en especial, o jazz. Estudou na 
prestixiosa Escola de Música Julliard. Ao 
terminar a súa formación trasladouse aos 
Anxos e alí orientou a súa carreira á músi-
ca de cine. Nos seus primeiros anos traba-
llou como colaborador musical de perso-
nalidades da música de cine clásico esta-
dounidense, como Bernard Herrmann, 
Morris Stoloff, Adolph Deutsch, Miklos 
Rozsa, Alfred Newman e Franz Waxman. 
Compuxo temas para varios shows de TV, 
incluíndo A Illa de Gilligan e Perdidos no 
Espazo, pero é en 1959 cando debuta co-
mo compositor para o cine, asinando os 
seus primeiros traballos como Johnny Wi-

lliams (aínda que ta-
mén asinou os seus 
traballos como John T. 
Williams para que 
non se confundisen 
nin co guitarrista nin 
co actor de mesmo 
nome).
A súa música vai desde 

a súa influencia jazzística ata o son sinfó-
nico de grandes orquestras, pasando polos 
aire folclóricos ou a música máis intimis-
ta. Nos anos 1970 xa se desvelou como 
unha personalidade orixinal e indepen-
dente e empezou unha fulgurante carreira 
na música para o cine. É un habitual da 
música de películas de aventuras, sobre 
todo a partir da súa colaboración, case 
desde os seus inicios, con Steven Spiel-
berg (con Encontros na Terceira Fase, Ti-
burón) e con George Lucas (coa Saga da 
Guerra das Galaxias), o que axudou a que 
obtivese fama nos anos 1970 e 1980, non 
decaendo esta nos 90. Actualmente segue 
compoñendo para o cine a pesar de que 

9

                    ACTIVIDADES PREPARATORIAS



anunciou en 1993, trala Lista de Schindler, 
que se retiraba.
De 1980 
a 1993, 
foi di-
r e c t o r 
pr inci-
pal da Boston Pops Orchestra. Aínda 
mantén lazos próximos cos Pops e coa 
Orquestra Sinfónica de Boston (BSO), 
con quen tamén traballou, especialmente 
no Symphony Hall de Boston.
J. Williams fixo caso ao consello que lle 
deron dous grandes músicos como Ber-
nard Herrmann e Miklos Rozsa para que 
non só compuxese música para o cine se-
nón tamén música de concerto fóra da 
pantalla. Compuxo varios traballos como a 
Fanfarria Olímpica e outras músicas para 
os Xogos Olímpicos dos Anxos (1984) e os 
Xogos Olímpicos de Atlanta (1996). Entre 
as súas obras de música para a sala sinfó-
nica atópanse varios concertos (frauta, vio-
lín, trompeta, tuba, cello e fagote). Un de-
les, o de cello, foi composto grazas a ami-
zade que entablou co violoncellista Eu-Eu 
Ma na grabación da súa banda sonora pa-
ra Sete anos no Tibet, e dedicoullo ao 
propio Ma. Tamén é un excelente pianista 
(en varios temas para películas, inclúe pe-
quenos solos, así como un puñado de gra-
vacións clásicas). Actualmente finalizou as 
súas bandas sonoras para as películas de 
Spielberg e Marshall (Munich e Memorias 
dunha Geisha), obtendo senllas nomina-
cións aos Oscar do 2005. 
Na súa carreira cinematográfica recibiu 
corenta e cinco nominacións aos oscars 
tanto á música adaptada, orixinal ou á 
canción, obténdoo en cinco ocasións. Un, 
á mellor música adaptada en 1971 co vio-
linista no tellado, e catro máis pola mellor 

música orixinal, Tiburón (1975), A Guerra 
das Galaxias (1977), E. T.: O extraterrestre 
(1982) e A Lista de Schindler (1993).

Tema: THE FLINSTONES

Hoyt S. Curtin (Downey 1922 - Os Ánxe-
les  2000) Compositor e productor de mú-
sica e principal director musical de 
Hanna-Barbera Animation Studio nos 
seus comezos con The Ruff & Reddy 
Show desde 1957 ata o seu retiro en 1986

Compositor de moitos dos debuxos de 
Hanna-Barbera con temas populares, in-
cluidos The Flinstones (Os picapedra), Top 
Cat, The Jetsons, Jonny Quest, Josie and 
the Pussycats, Scooby-Doo, e moitos máis.
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Tema: STAND BY ME

Ben E. King (Benjamin Earl Nelson) na-
ceu o 28 de Setembro de 1938, en Hen-
derson, North Carolina.
É probablemente máis  coñecido como o 
cantante e co-compositor de Stand by me 
(un “top 10” en Estados Unidos entre 1961 
e 1986).

En 1958, Ben Nelson ensamblou un grupo 
de doo wop, The Five Crowns. Máis tarde 
formou parte do grupo de The Drifters. 
Nelson co-escribiu o primeiro éxito coa 
nova versión de The Drifters, There Goes 
My Baby (1959). En 1960 deixou The Drif-
ters logo de non poder gañar un aumento 
do soldo e que el sentía de seu para ser 
unha parte máis xusta dos dereitos do 
grupo. Neste punto asumiu o memorable 
Ben E. King como nome artístico con 
obxecto dunha carreira en solitario. 
Stand by Me e Spanish Harlem foi nomea-
dos como dous de The Rock and Roll Hall 
of Fame's 500 Songs e en ambos tamén lle 
concederon un Grammy Hall of Fame 
Award.
Actualmente, o “rei” é activo no seo da súa 
fundación caritativa 
(www.benekingstandbyme.org/).

ACTIVIDADES I

ACTIVIDADE 1. Falar sobre a importan-
cia da música na imaxe en xeral, e da mú-
sica no cine (bandas sonoras), en particu-
lar. A finalidade é propiciar unha interac-
ción coa clase a modo de debate construc-
tivista con preguntas do tipo:
-Que música de películas coñecedes?
-Sabedes como lle chamamos a ese xéne-
ro musical?
-Pensades que é importante a música nas 
imaxes, no cine? Por que?
-Gustaríavos ver debuxos animados apa-
gándolle o son a TV?
-Etc.
É dicir, a aprendizaxe por descubrimento 
será o eixo ó redor do cal xire esta primei-
ra actividade que trata de suscitar nos ne-
nos o interese por este xénero musical, o 
cinematográfico.

ACTIVIDADE 2. A partir dos exemplos 
musicais de bandas sonoras  que aporta-
mos no CD anexo o alumnado deberá ex-
presar, por medio do movemento libre na 
aula, o que lles transmite cada unha das 
pezas/obras seleccionadas. Debemos insis-
tir na idea dunha representación ou dra-
matización intensa por parte dos nenos, 
que favorecerá o achegamento a estes esti-
los e unha mellor interiorización de rela-
ción de dependencia entre a música e a 
imaxe/filme.

ACTIVIDADE 3. Ó alumnado debe rela-
cionar a imaxe co estilo musical corres-
pondente. Axuntamos unhas imaxes que 
se lles mostrarán ós  nenos e a continua-
ción iniciarase unha actividade de reco-
ñecemento ou relación auditiva entre di-
tas imaxes e a súa música/estilo corres-
pondente. Os estilos presentados serán 
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moi significativos da música no cine.

ACTIVIDADE 4. Trátase de acercar ao 
alumnado a unha peza que se poderá es-
coitar posteriormente no concerto por 
medio dun acompañamento con instru-
mentos de altura indeterminada (PAI) da 
canción Stand by me de Ben E. King. No 
material anexo tamén propoñemos algúns 
ritmos a facer con axitadores, rascadores e 
metais.

ACTIVIDADE 5. Construcción de ins-
trumentos non convencionais. O material 
empregado pode ser de diversa proceden-
cia  (vidro, area, madeira, cunchas,...). A 
finalidade ademáis da manualidade en sí 
mesma, e da experimentación de cualida-
des sonoras, é poder acompañar audicións 
ou interpretar algunha pequena composi-
ción na aula. 
Estes  instrumentos non convencionais 
collen un maior significado porque serán 
utilizados tamén coma actividade “durante 
o concerto” didáctico. No desenvolvemen-
to do mesmo ó alumnado fará algúns rit-
mos de acompañamento sobre a canción 
Stand by me (actividade 4).

BLOQUE II: Beatlemanía

Temas: YELLOW SUBMARINE E HEY 
JUDE .
           
The Beatles famosísimo grupo de rock in-
glés. O cuarteto formouse na cidade de 
Liverpool (Inglaterra) en 1957 e disolveu-
se en 1970. É considerado como o grupo 
musical máis influinte e exitoso do Rock, 
tal vez porque tiñan unha creatividade 

desbordante.
O grupo estaba composto por:
 John Winston Lennon (Liverpool, 9 de 
outubro de 1940 - †Nova York, 8 de de-
cembro de 1980)
 James Paul McCartney (Liverpool, 18 de 
xuño de 1942)
 George Harold Harrison (Liverpool, 25 
de febreiro de 1943 - † Os Anxos, 29 de 
novembro de 2001)
 Richard Starkey (Ringo Starr) (Liverpool, 
7 de xullo de 1940

) 

Aínda que Lennon e McCartney foron os 
principais  compositores, Harrison e Ringo 
Starr fixeron algunhas contribucións sig-
nificativas  á maduración da banda a través 
dos anos. George Martin produciu todos 
os seus álbumes a excepción de Let it be, 
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que foi producido por Phil Spector.

Aínda que popularmente dise que os 
Beatles eran unha banda de rock, en rea-
lidade os Beatles  incursionaron nunha 
gran cantidade de xéneros tales como o 
blues, pop, country e folk entre moitos ou-
tros.

Historia
O grupo de Liverpool comezou a forxar as 
súas destrezas e a acumular experiencia 
escénica na cidade de Hamburgo, Alema-
nia, a donde chegaron en agosto de 1960 
grazas ao dono do club Jacaranda. Coa 

promesa de tocar regularmente no club 
Kaiserkeller, dirixido por Bruno Koschmi-
der, Alan Williams enviou aos Silver 
Beatles a Hamburgo. Antes  da súa partida, 
uniuse ao grupo Pete Best como batería, 
membro que facía falta. Outro gran cam-
bio foi o reemplazo do nome Silver 
Beatles por só The Beatles.
As cancións máis significativas  que mar-
caron esta era pre-beatle son "Ain't she 
sweet","Cry for a shadow", "Hello little 
girl" ou "Like dreamers do". Estas dúas 
últimas son orixinais  de Lennon e 
McCartney respectivamente e deixan ob-
servar o futuro exitoso estilo do grupo, 
aínda que carente da calidade que adqui-
rirían co tempo.
Cando volveron á súa cidade natal eran 
tan populares que un mozo que estaba 
encargado da sección de discos do nego-
cio familiar de venda de mobles e electro-

domésticos (NEMS) foi a velos  tocar. O 
mozo era Brian Epstein, que logo de va-
rias idas e voltas foi o seu manager a quen 
se lle considerou o quinto beatle.
Elvis Presley, sabendo da ameaza que re-
presentaban os catro Beatles para a súa 
música pouco evolucionada e en deca-
dencia, fixo todo o posible para impedir-
lles a súa chegada, sen logralo. Alcanzaron 
o número un nos Estados Unidos xusto 
antes da xira americana de 1964, un país 
históricamente contrario aos grupos bri-
tánicos, batendo records de audiencia nas 
súas actuacións televisivas (no Show de 
Ed Sullivan) e vendendo millóns de dis-
cos.

Este fenómeno foi denominado Beatle-
manía, especialmente porque os seus fa-
náticos gritaban e bailaban ao ritmo das 
súas cancións.
Pero, malia tantos éxitos, o grupo tería que 
facer fronte a diversos escándalos, sendo o 
máis destacable o producido a raíz dunha 
entrevista de John Lennon na que afir-
maba que «os Beatles eran nese momento 
máis famosos que Jesucristo» (en realida-
de o que Lennon quixera dicir era que «O 
Cristianismo está tan en decadencia que 
Os Beatles son máis famosos que Jesús»). 
En multitude de países relixiosos organi-
zarían queimas de discos e a banda foi ve-
tada na radio.

O 27 de agosto de 1967 morre o seu má-
nager Brian Epstein dunha sobredosis ac-
cidental de estimulantes e barbitúricos 
(aínda que tamén se contemplou a hipóte
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se do suicidio); tras  este falecemento, os 
Beatles nunca levantarán cabeza no plano 
económico embarcándose en proxectos 
que fracasarán estrepitosamente e que se-
rán outro motivo a ter en conta na disolu-
ción da banda.

Os Beatles decidiron entrar no estudo por 
última vez para gravar o que ía ser o seu 
último álbum (aínda que se puxo á venda 
antes que Let it be), o imprescindible 
Abbey Road (1969), que marcaría un novo 
estilo de Rock que sería emulado, noutras 
escalas, por grupos como Queen ou Pink 
Floyd.
Lonxe de unir ao grupo, o disco acabou 
por separalo do todo, xuntándose en pou-
cas  ocasións os catro á vez no mesmo es-
tudo.
Trala publicación de Let It Be en 1970, as 
desavenencias no seo da formación acaba-
ron coa disolución da mesma cando, o 10 
de Abril daquel ano, McCartney anuncia 
que deixa o grupo e cada membro conti-
núa a súa carreira musical en solitario, sen 
que fructificase ningún dos intentos de 
volver reunilos.

ACTIVIDADES II

ACTIVIDADE 1. Movemento coa canción 
Yellow Submarine. Nun primeiro momen-
to pódese pensar nun movemento libre ou 
improvisado. Despois o mestre pode diri-
xir a actividade propoñendo uns move-
mentos concretos para cada tema (tema A 
e tema B). 
É importante centrar tamén a atención 
dos rapaces na escoita dos sons que apa-
recen en segundo plano durante a can-
ción como: os ambientais (o mar) e os ar-
tificiais (un reloxo, cristais, fogos de artifi-
cio).

ACTIVIDADE 2. Inventar un texto para o 
Tema B (estribillo)  deste tema. 
Esta é unha actividade coa que se poderá 
participar durante o concerto. 

ACTIVIDADE 3. Audición do tema se-
guindo o musicograma (no material anexo 
incluimos diferentes propostas) 

ACTIVIDADE 4. Acompañamento ins-
trumental da peza.
1º ciclo: Con percusión de altura indeter-
minada (PAI) acompañar levando o pulso, 
o acento e a subdivisión.
2º ciclo: Acompañamento con instrumen-
tal Orff. A partitura orixinal atópase na 
tonalidade de Fa#M, para poder executala 
con este intrumental, está transportada a 
Sol M.
Nesta tonalidade pódese acompañar sobre 
a canción (coa percusión, cantada ou in-
terpretada cun instrumento melódico).
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BLOQUE III: A ritmo de….

Folklore Galego

O folklore e as tradicións galegas caracte-
rízanse fundamentalmente pola súa in-
mensa variedade e riqueza en todos os 
ámbitos: música, danza, costumes e ofi-
cios.
Así mesmo é salientable dicir que esta 
enorme herdanza cultural non só é impor-
tante pola súa ampla diversidade, senón 
tamén pola significativa recuperación, tra-
tamento e conservación que dela se fai. 
De feito, o folklore galego está considera-
do como un dos máis conservados e coi-
dados de toda Europa.

MUIÑEIRA

A muiñeira é a danza ou baile máis  repre-
sentativa do folklore galego. Ten un carác-
ter lúdico-social. Aqueles que as  bailan 
encontran nela unha maneira de divertir-
se e onde ocupar o seu tempo de lecer.
O seu compás característico é o de 6/8 e 
existen diferentes variedades. En canto á 
forma destacamos:

� - Muiñeira vella, ribeirana ou empu-
ñada.
- � Muiñeira nova, punteada ou repun-
teada.

A muiñeira vella é o baile característico 
do folklore galego na que se poden atopar 
significados lúdicos e sociais e ademais 
significados ritualistas e con connotacións 
máxicas e espirituais. A estrutura do baile 
é variable, sucedéndose ó gusto daqueles 
que a bailan. 

Dentro da muiñeira vella diferéncianse os 
seguintes tipos de bailes: a bailada por un 
home e sete mulleres, a bailada por un 
home e dúas mulleres e a bailada por 
dous homes e dúas mulleres.
En todos estes tipos de muiñeira o papel 
do home é fundamental, pois é el o que 
comeza e remata os puntos e, ademais, en 
todo momento a posición do home exerce 
superioridade con respecto á da muller.

O acompañamento instrumental desta va-
riedade de muiñeira é nuns casos o de 
gaita e tamboril, e noutros o de pandeireta 
que executa o toque “empuñado” caracte-
rizado polas fortes acentuacións e onde as 
coplas que se cantan aluden ós bailadores 
ou as distintas partes do baile.

Por outra banda, a muiñeira nova é unha 
forma coreográfica que ten unha función 
lúdico-social, na que non existe ningún 
significado de tipo ritualista. Sempre é un 
baile mixto, de ritmo rápido e extravertida 
en movementos. Ten unha estrutura fixa, 
na que sempre se executan as mesmas 
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partes, aínda que pode ser variable dun-
has a outras.
Como variantes da muiñeira nova atopa-
mos: o contrapaso, o golpe, a carballesa e a 
redonda. O acompañamento musical pode 
ser variado: charanga, bandas de música, 
gaiteiros, pandereteiras...

Tema: MUIÑEIRA DAS PATELAS 

A Muiñeira das Patelas é unha muiñeira 
nova que se baila ó son da música do 
mesmo nome. 
Esta danza é unha representación bailada 
do momento no cal os mariñeiros chega-
ban a porto despois dunha xornada de 
faena. As mulleres, as cales están agar-
dando por eles no peirao do porto, levan 
unhas patelas (cestas nas que se pon o 
peixe). De aquí o nome da danza.
É unha danza mariñeira, e na súa repre-
sentación os homes levan uns remos e as 
mulleres  as patelas. Báilase cos pés des-
calzos e coa roupa subida, simulando así 
tamén o traballo do mar.
En canto a estrutura diremos que é sinxe-
la xa que se sucede do mesmo xeito sem-
pre: volta e punto. A coreografía é moito 
máis complexa, pois chéganse a facer todo 
tipo de posicións utilizando o espazo para 
bailar na súa totalidade. 
Durante toda a danza utilízase o mesmo 
punto. Esta característica dálle o nome de 
muiñeira de picados.

A XOTA

A xota é unha danza que na súa orixe non 
é propiamente galega, aínda que o folklo-
re galego aceptouna como propia e inclu-
so chegou a desenvolver outros bailes 
propios que evolucionaron de la como 

son o zapateado e o maneo.

Con respecto ó seu simbolismo, a xota é 
un baile lúdico-social. É sempre un baile 
mixto, de ritmo e movemento rápido e sen 
grandes desprazamento no espazo.
Sóese dividir en punto e volta, aínda que 
tamén pode levar un descanso, o cal pode 
preceder ó punto ou á volta dependendo 
dos casos.
En canto ó acompañamento musical pode 
estar composto por músicos ou por pan-
dereteiras. Neste último caso, unha serie 
de golpes na pandeireta avisan e obrigan 
ós bailadores a cambiar de partes.

Tema: XOTA DE SANTIAGO

A Xota de Santiago, ó igual cá Muiñeira 
das Patelas, báilase ó son da música que 
recibe o mesmo nome.
Execútase por parellas de xeito indepen-
dente unhas das outras. Grazas a isto pó-
dense incluír ou sacar parellas  indiferen-
temente. Báilase sempre no mesmo sitio, 
tanto o punto como a volta. Esta última 
faise cambiando as posicións coa parella 
cada catro compases e o punto báilanse 
sempre na mesma posición.
Esta estrutura permite alongar ou dimi-
nuír a danza a gusto dos bailadores.
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Música Brasileña
A Música de Brasil reflexa a diversificada 
cultura da nación brasileira. Algúns dos 
xéneros musicais populares orixinarios de 
Brasil máis coñecidos son o Choro, a 
Samba, a Bossa Nova e a Música Popular 
Brasleira.
Como chorões podemos destacar Pixin-
guinha, Jacob do Bandolim, Waldir Aze-
vedo e Altamiro Carrilho.
Exemplos de sambistas son Cartola e Noel 
Rosa.
Da Bossa Nova podemos destacar Tom Jo-
bim, Vinícius de Moraes e Joãou Gilberto.
Pero Brasil tivo tamén un 
papel destacado na tradición 
clásica. Considérase que o 
primeiro gran compositor 
brasileiro foi Antônio Carlos 
Gomes, autor da ópera O 
Guarani, adaptación da no-
vela homónima de José de 
Alencar. No século XX destácase o trabal-
lo de Heitor Vila-Lobos, responsable pola 
asimilación na música erudita de diversos 
elementos de cultura popular, como os 
violíns e determinados ritmos.
Xéneros musicais  brasileños: Choro, 
Samba, Bossa-nova, Música Popular Brasi-
leña, Música de Pará, Baião (música), Mú-
sica sertaneja, Pagode (música), Maracatu, 
Frevo, Forró, Ciranda, Géneros gauchos, 
Lambada, Funk carioca, Rap.
Samba
A Samba (música) é unha das formas mu-
sicais máis populares de Brasil. De feito, é 
ampliamente vista como o estilo musical 
nacional. O nome samba probablemente 
vén da semba de Angola, un tipo de músi-
ca ritual.
A samba marica (baile), tamén chamada 
batucada, é de ritmo sincopado e está 

acompañada por instrumentos de percu-
sión e cantos nos cales altérnanse o coro e 
os solistas. Execútase en grupos que bai-
lan en círculos ou en dobres liñas.

Tema: SAMBA LELÊ
Esta cancioncilla, coñecida no mundo en-
teiro, é unha samba. Este baile popular, a 
danza de carnaval por excelencia, experi-
mentou a influencia dos cantos e danzas 
africanas. En Brasil a samba é un auténti-
co modo de vivir, unha arte, unha relixión 
que cobra todo a súa relevancia precisa-
mento no carnaval. Representa rotunda-
mente o mestizaxe e o sincretismo que se 

dan no Brasil e permitiu ós 
brasileños de orixen africano 
conservar e fusionar a súa 
relixión e os seus bailes (ri-
tos candomblé).
Samba lelê é un rapaz bas-
tante torpe que pisa a saia da 
súa parella e recibe por elo 

uma boa lambada (unha boa bofetada), o 
umas boas palmadas (uns bos cachetes). 
Os nenos adoran cantar e representar esta 
historia. 

Tema: BACHATA
A bachata é un ritmo bailable orixinario 
da República Dominicana. Considérase 
un híbrido do bolero (sobre todo, o bolero 
rítmico) con outras influencias musicais 
como son o corredor, o huapango, e o Son 
Cubano, entre outros.
No pasado recente, era desdeñada como 
música das clases pobres e era coñecida 
como "música de amargue". Apenas era 
escoitada nas estacións de radio (con ex-
cepción dunhas poucas). Pero o interese 
xurdiu a partir dos anos 80, coa expansión 
dos medios masivos de comunicación, co 
auxe do turismo, e co esforzo dalgúns 
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compositores que viron que xurdira un 
xénero diferenciado de expresión do po-
pular. Autores como Juan Luís Guerra e 
Víctor Víctor nos anos 90, e de Luís Días 

nos 80, aportaron unha visión diferente 
que articulaba esta expresión musical co 
urbano marxinal. A expansión do turismo 
en República Dominicana a partir dos 80, 
fíxolle gañar popularidade e converteuna 
nun xénero que penetrou en todos os es-
tratos e espazos do país e internacional-
mente.
Instrumentos  típicos: Guitarra, Güira, 
tambora, Saxofón, la Tumbadora, entre 
otros.

ACTIVIDADES III

ACTIVIDADE 1. Percusións corporais pa-
ra a execución e interiorización dos dife-
rentes ritmos (consultar as partituras  nos 
anexos).

ACTIVIDADE 2. A partir da canción po-
pular do Brasil Samba Lelê suxerimos as 
seguintes actividades:

1º Ciclo: Cantar a canción.
Cantar e bailar en roda.

2º Ciclo: Cantar, bailar e interpretala cun 
instrumentos melódico.

3º Ciclo: Interpretala con instrumental  
Orff. Harmonización (I-V) elaborada a 
partir da melodía principal do tema. Divi-
dida en dúas frases ou subtemas (A-B) con 
ritmos de acompañamento diferentes pe-
ro que poden ser traballadas conxunta-
mente.

ACTIVIDADE 3. Acompañar o ritmo de 
bachata levando o pulso, o acento, ou a 
subdivisión, así como o paso base do baile 
(tres pasos lateriais cara a esquerda e mo-
vemento de cadeira cara a dereita, e vice-
versa).
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CONCERTO DIDÁCTICO

O persoal encargado da realización do concerto adaptará as seguintes actividades en fun-
ción do número de centros e do tempo dispoñible.

ACTIVIDADES DURANTE O CONCERTO

ACTIVIDADE 1. Os nenos de tódolos centros reunidos no auditorio da Facultade de 
Ciencias da Educación (Campus Norte) poderán participar activamente no desenvolve-
mento do concerto mediante a utilización dos instrumentos non convencionais que pro-
puxemos elaborar na clase dentro dunha actividade do Bloque I. 

ACTIVIDADE 2. Participación cantando no estribillo da canción Yellow Submarine. 

ACTIVIDADE 3. Realizarase unha actividade, correspondente ao bloque III, de percu-
sión corporal na que os nenos deberán de interactuar cos nosos intérpretes a modo de 
pregunta-resposta. Será sinxela e non necesita de preparación.

Despois de que o alumnado asiste ó concerto pódese continuar o traballo na aula para 
reforzar,  fixar o aprendido e coñecer o que lles aportou esta experiencia.
A continuación suxerimos e presentamos dúas actividades individuais  de reflexión que 
entendemos como un enfrontamento coa auto-responsabilidade no proceso de aprendi-
zaxe do alumno:

a) O cartafol didáctico.
b) Cuestionarios.

19

DURANTE O CONCERTO



ELABORACIÓN DUN CARTAFOL DIDÁCTICO

ACTIVIDADE 1. Elaboración dun cartafol didáctico

Para Shulman o cartafol didáctico é como unha “historia documental estruturada de  un 
conxunto (coidadosamente seleccionado) de desempeños que recibiron preparación ou 
titoría e adoptan a forma de mostras de traballo dun estudante que só  alcanzan realiza-
ción plena na escritura reflexiva, na deliberación e na conversación”.
Deste xeito entendemos o cartafol como un elemento, metodolóxico e avaliativo, que con-
ten un fío conductor que orienta, da sentido e se organiza entorno a unhas actividades 
ou movementos, no noso caso os  con-
certos didácticos. Pero esta actividade, 
marco de auto aprendizaxes no ámbito 
dun alumnado responsable coa súa au-
to formación, non tería sentido sen o 
diálogo na clase, a deliberación por 
parte do alumno, e a súa posterior re-
flexión.
Polo tanto,  poderiamos dicir que é un-
ha recompilación de evidencias (docu-
mentos diversos, viñetas, artículos, 
prensa, publicidade, programas, trabal-
los, páxinas web, notas de campo, dia-
rios, relatos, ...) considerados de interese para ser gardados  polos significados con elas 
construídos.

Este método e proceder avaliativo é moi utilizado no campo educativo e máis concreta-
mente no escolar (na educación formal e regrada, principalmente Ed. Primaria e Secun-
daria) porque implica o proceso (de producción, selección, reflexión, construcción do 
coñecemento, etc.) e non unicamente os resultados da actividade.
 Trátase de recompilar material dos  concertos didácticos que fixeron, fan ou farán os es-
tudantes ó longo da súa traxectoria (académica ou non), de tal xeito que coa axuda (tito-
ría) do profesor se seleccione o material (programas de man, actividades,...) máis repre-
sentativo de cada concerto coa finalidade derradeira do debate individual/grupal que 
preceda á deliberación e reflexión do propio alumno (chegando a introducir novos mate-
riais, notas de campo, relatos, apuntes, reflexións en xeral,... no portafolios si se da o ca-
so). Chamaríase por exemplo “O Cartafol musical”, “As miñas produccións artísticas”,... e 
serviralles tamén nun futuro de arquivo persoal onde localizar as súas experiencias  di-
dáctico-musicais e produccións propias ó redor deste eixo.
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ACTIVIDADE 2. Cuestionarios

Incluimos no material dous breves cuestionarios orientados á reflexión, un para vostede 
como mestre/a e outro para o alumnado, coa finalidade de coñecer algúns datos  relativos 
a esta actividade.
Agradeceriamoslle que cubrise o que lle corresponde e no lo envíe por correo electróni-
co á seguinte dirección: asociacion@musicrearte.com
O cuestionario a cubrir polo alumnado conformará parte do portafolios  didáctico que 
propuxemos na actividade anterior.

NOTA: A reflexión do alumnado de primeiro ciclo, con dificultades na lectura e/ou escri-
tura, poder ser oral mentres o docente rexistra algún dos datos relevantes.
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