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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CMUS/CDAN DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 
Plan	anual	de	formación	interna	e	seguimento	
Plan de formación 2017 – 2018 
 

Accións formativas 
 denominación do 

curso 

Obxectivos Destinatarios  Datas   Lugar   Observacións  Conform
e 

Sí/non 

!  Acto de Inauguración !  Ofrecer a ex-alumnos/as un espazo para realizar 
un concerto no Centro. 

!  Alumnado e 
Profesorado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!   

10 de outubro Auditorio  do CMUS 
Profesional de Vigo 

Trasladase a 
actividade lectiva ao 
Auditorio. 

SI 

!  16º Certamen 
Nacional de 
Interpretación, 
Intercentros 
Melómano 

!  Fomentar no alumnado a participación de todo 
tipo de oportunidades relacionadas coa súa 
formación (concursos, master class, encontros...) 

!  Alumnado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  18 de novembro 
de 2017 

Conservatorio 
Profesional de 
Música de Lugo 

Selección por medio 
de audición pública 
Alumnado de todas 
as especialidades 
instrumentais 
 

SI 

!  III Edición do 
Proxecto “Desarrollo 
de Talentos 
Musicales” da 
Orquestra Sinfónica 
de Madrid 

!  Fomentar no alumnado a participación de todo 
tipo de oportunidades relacionadas coa súa 
formación (concursos, master class, encontros...) 

!  Alumnado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  novembro de 
2017 

Auditorio Nacional de 
Madrid 

Selección por medio 
de gravación. 
Alumnado de todas 
as especialidades 
instrumentais da 
orquestra 
 

SI 

!  Curso de Clarinete 
con Vicent Alberola 
(Solista internacional) 

!  Coñecer por parte do alumnado a un profesor de 
primeiro nivel e a súa forma de traballar. 

!  Alumnado e 
Profesorado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  19, 20 e 21 de 
decembro do 
ano 2017. 

!  18, 16, 17 e 18 
de xaneiro do 
ano 2018. 
 

Auditorio  do CMUS 
Profesional de Vigo 

A este curso pode 
asistir alumnado de 
outros Centros. 

SI 



  

 

MD71FOR01              Páxina 2 de 2	

 

 

	

 

 	

 

	
Mo

de
lo

. P
lan

 an
ua

l d
e f

or
m

ac
ió

n 
in

te
rn

a e
 se

gu
im

en
to

. M
D7

1F
OR

01
. V

er
. 0

1 
CMUS Profesional de Vigo 
Fotógrafo Felipe Prósperi s/n 
36209 Vigo 
Tfno. 986213395  Fax: 986206131 
cmus.profesional.vigo@edu.xunta.es 
http://cmusvigo.gal 
 

!  Grupo de traballo: 
Deseño de 
programacións e 
avliación nos 
Conservatorios de 
música. 

!  Dominar o procedemento de programacións 
didácticas por competencias, tanto a nivel teórico 
como práctico. 

!  Definir unha serie de competencias específicas 
que o alumnado de conservatorio debe 
desenvolver e as conseguintes rúbricas que nos 
sirvan como ferramentas de avaliación destas. 

!  Elaborar indicadores de logro explícitos, fiables e 
comprensibles que faciliten a obxectivación e 
medición á hora de avaliar ao proceso de 
ensinaza-aprendizaxe nun CMUS Profesional. 

!  Profesorado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  De outubro de 
2017 a marzo de 
2018. 
 

CMUS Profesional 
de Vigo 

Participan 6 
profesores/as do 
Centro coa docencia 
da Doutora Margarita 
Pino. 

SI 

!  Encontro de 
Orquestra do curso 
de especialización 
orquestral Escola de 
Altos Estudos 
Musicais (EAEM) 

!  Reunir ao alumnado dos Conservatorios 
Profesionais e Superiores dependentes da 
Consellería de Galicia co alumnado da Escola de 
Altos Estudos Musicais, nun encontro de 
orquestra, baixo a batuta de Maximino Zumalave. 

!  Alumnado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  Inscrición ata 22 
de xaneiro. 

!  Desde o 24 de 
febreiro. 

!  Concertos 16 e 
17 de marzo. 

Santiago de 
Compostela 

Participan 5 
alumnos/as do 
Centro 

Si 

!  Master Class de 
metais (Quinteto de 
metais da Banda 
Binfónica Bortuguesa) 

!  Coñecer por parte do alumnado a profesores de 
primeiro nivel e a súa forma de traballar. 

!  Alumnado e 
Profesorado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  24 de febreiro 
do ano 2018. 
 

Auditorio  e aulas do 
CMUS Profesional 
de Vigo. 

A este curso pode 
asistir alumnado de 
outros Centros. 

SI 

!  Actuación por parte 
do alumnado do 
Centro no auditorio 
municipal do Concello 
de Vigo 

!  Ofrecer ao alumnado espazos fora do Centro para 
realizar audicións. 

!  Alumnado e 
Profesorado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo 

!  18 de abril do 
ano 2018. 
 

Auditorio municipal 
do Concello de Vigo 

Actuación realizada 
fruto da colaboración 
do Concello de Vigo 
co Conservatorio. 

SI 

!  Concerto coa 
Orquestra “Senior” no 
CNUS Superior de 
Música de Vigo 

!  Reunir as agrupacións orquestrais dos 
Conservatorios Profesionais de Música de 
Pontevedra e Vigo para realizar un concerto no 
conservatorio Superior. 

!  Alumnado e 
profesorado do 
CMUS 
Profesional de 
Vigo e 
Pontevedra. 

!  20 de abril de 
2018. 

Auditorio “Martín 
Códax” do CMUS 
Superior de Música 
de Vigo. 

Actuación dentro do 
programa ABRENTE. 
Festival de música e 
das artes “Nas 
Ondas”  

SI 

 
Vigo a, 2 de maio de 2018 

O/A Responsable de formación 
Juan Carlos Díaz Álvarez 


