Guía didáctica

Guía didáctica: Concerto Singular

Píscore e Banda Municipal de Santiago de Compostela
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1. FICHA ARTÍSTICA
Elenco
Píscore
(Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas)

Banda Municipal de Santiago de Compostela
(Casiano Mouriño Maquieira, director)

Dirección espectáculo
Fran Rei

Arranxos musicais
Adrián Saavedra

Xénero
Musicomedia xestual

55 minutos

Público
Segundo e Terceiro ciclo de Educación Primaria

Tipo espectáculo
Circo e clown
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Duración

2

2. A compañía: Píscore
Píscore é unha compañía de nova creación que chega á escea para
aportar o mellor da comedia musical e xestual. Premio do Público
Festiclown

2017,

a

compañía

foi

creada

en

2016

por

catro

actores/músicos con ampla formación musical e experiencia escénica,
Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas.
A súa premisa parte de facer rir desde o virtuosismo musical, a elegancia
e unha estética moi próxima á comedia xestual máis clásica. Unha
compañía destinada a facerse un oco á forza de orixinalidade e
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gargalladas.
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3. O espectáculo: Concerto Singular
Que acontece cando se convoca a catro grandes solistas para un único
concerto? Catro prestixiosos músicos fronte a un grande conflito: 16
baquetas e unha soa marimba. Eles están dispostos a facela soar do
xeito máis orixinal e abraiante. Organizarse, non vai ser tan doado.
Concerto Singular é un show que vira en torno a unha marimba e a
dificultade de catro músicos para sacarlle partido. Equívocos, probas,
solucións tolas... Ata que por fin conseguen poñerse de acordo e sacar un
son incrible logo de moitas risas.
Coa colaboración da Banda Municipal de Santiago de Compostela,
Píscore achéganos a mellor música e moito humor para un Concerto
Singular nunha proposta que se encadra na liña dos grandes
espectáculos que mesturan o virtuosismo musical e os ritmos coa
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comedia xestual, o clown e a participación do público.
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4. Xustificación da unidade didáctica
O espectáculo Concerto Singular pretende contribuír a formación
emocional e intelectual do alumnado a través do coñecemento do feito
musical como manifestación e expresión cultural non verbal.
Ten por obxectivo fomentar o desenvolvemento da percepción, a
sensibilidade estética e a reflexión crítica e explicar o valor da
cooperación e traballo en equipo como premisa fundamental para poder
interpretar música en conxunto.
Asemade, incide no traballo colaborativo ao integrar diferentes roles nun
mesmo grupo, fomentando o intercambio de ideas, o respecto entre
iguais, a integración e a creatividade.
O respecto, tanto á representación artística como ao resto de
compañeiros, é outro dos valores fundamentais que se deriva de
asistencia a Concerto Singular.

5. Obxectivos xerais
Coa presente guía didáctica preténdese contribuír ao desenvolvemento
das seguintes capacidades (de acordo aos obxectivos que se recollen no
da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia):
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a
obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía
e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha
sociedade democrática.
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si

Guía didáctica: Concerto Singular

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo
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mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de
conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade
nin por outros motivos.
i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante
as mensaxes que reciben e elabora.
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na
construción de propostas visuais e audiovisuais
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade
afectivo-sexual.

Aínda que son varias as áreas que presentan contidos que se poden
conectar a presente guía didáctica, o espectáculo Concerto Singular
traballa contidos relacionados fundamentalmente coa área de Educación
Artística, e máis en concreto, coa área de Educación Musical. Destacamos,
de acordo ao currículo do segundo e terceiro ciclo da educación primaria
(DECRETO 105/2014, do 4 de setembro), tres bloques de contidos:
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6. Contidos
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Bloque 1. A escoita. Procúrase que o alumnado tome conciencia dos sons
do seu ámbito, así como das posibilidades sonoras dos materiais e dos
obxectos do seu contexto. Faise fincapé na audición activa de
manifestacións musicais de distintas orixes e no respecto no proceso da
audición.
 Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferentes
estilos e culturas, adaptadas á idade do alumnado.

 Asistencia a representacións musicais.
 Audición de obras musicais de distintas características e procedencias.
 Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento
durante a audición de música e na asistencia a representacións.

 Instrumentos: clasificación tradicional ou técnica.
 Agrupacións instrumentais (banda de música).
 Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical.

▪ Bloque 2. A interpretación musical. O alumnado é protagonista absoluto
neste bloque, cuxo obxectivo é a creación de produtos musicais de
diferentes estilos, usando diversas técnicas compositivas e con
finalidades distintas. Centrámonos tamén en que o alumnado valore o
traballo colaborativo, o respecto cara ás demais persoas e a avaliación
con intención de mellorar.
 Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de maneira
colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías.

 Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas usando materiais,

▪ Bloque 3. A música, o movemento e a danza. Este derradeiro bloque
está destinado ao desenvolvemento da expresividade e a creatividade do
alumnado desde o coñecemento e a práctica da danza. Comézase pola
coordinación motriz e a conciencia do desprazamento no espazo, e
chégase finalmente ao nivel de creación e expresión de sentimentos co
movemento.

Guía didáctica: Concerto Singular

instrumentos e dispositivos electrónicos.
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 Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.
 Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estrutura
sinxela.

7. Actividades
Unha vez fixados os obxectivos e contidos, pasamos a presentar unha serie de
propostas didácticas previas orientadas a que o alumnado se familiarice cos
contidos a traballar na procura dun aprendizaxe significativo.

7.1. O espectáculo: contexto e códigos
En primeiro lugar, convén que o alumnado coñeza datos sobre o lugar
onde vai ter lugar a representación, o Auditorio de Galicia. Tras unha
aproximación aos espazos diferenciados do auditorio (escenario, patio de
butacas, palco…) pasamos a incidir no papel do alumnado como público a
través da asimilación dos códigos básicos (actitude e normas de
comportamento) que xiran en torno a un espectáculo artístico.

 Para adquirir bos hábitos de escoita e respecto propoñemos elaborar
dúas columnas diferenciadas. Tras unha choiva de ideas, escribiremos na
primeira columna, en cor verde, aquelas accións permitidas nun concerto
e na segunda, en cor vermello, aquelas accións que poidan afectar ao
desenvolvemento do espectáculo.

Sabes o significado da palabra Píscore?
 Nesta actividade propoñemos visualizar o conocido gag de Les Luthiers
«Esther Píscore» trasunto da musa da danza, Terpsícore, que inspirou o
nome do grupo. https://www.youtube.com/watch?v=s5-anOoVEIU

 Recomendación para o profesorado: Pódese complementar esta
actividade con información sobre Les Luthiers, grupo de humor arxentino,
que habitualmente emprega a música como elemento fundamental das
súas actuacións. De aí provén o seu nome, luthier, palabra francesa que
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designa ao fabricante ou encargado de reparar instrumentos musicais.
Les Luthiers foron galardoados no 2017 co Premio Princesa de Asturias de
Comunicación e Humanidades.

7.3. Indagamos sobre a marimba
Coñeces a marimba?
 Nesta actividade propoñemos introducir ao alumnado na historia da
marimba ao tempo que se aproxima as súas principais características.
A orixe da marimba remóntase a tempos ancestrais e foi resultado da
fusión de elementos culturais de África, Europa e América.
En Guatemala a marimba foi declarada instrumento nacional e Símbolo
Patrio por ser un instrumento histórico de valor cultural. Para celebralo
estableceuse

o

20

de

febreiro

como

o

“Día

da

marimba”.

https://www.youtube.com/watch?v=Ff_GqtHVz5k
A marimba é un instrumento de percusión idiófono, de forma parecida ao
xilófono. Conta cunha serie de láminas de madeira de distintos tamaños,
dispostas de maior a menor altura, que se golpean con mazas ou
baquetas para producir notas musicais. Cada lámina ten a súa propia
caixa de resonancia e o conxunto está fixo nun armazón con patas. As
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súas partes principais son:
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Baquetas

Láminas

 R
e
c

Estructura
o
m
e

Resonadores

n

 Recomendación para o profesorado: Pódese complementar esta
actividade coa visualización dalgún vídeo de Píscore para que observen
as características da marimba e aprecien o seu son. Tamén suxerimos
realizar as Fichas 1. Descubre a MARIMBA que se inclúen en “recursos

7.4. Descubre a banda de música
Que tipos de instrumentos forman parte dunha banda de música?
 Nesta actividade propoñemos profundar na BANDA DE MÚSICA como
unha tipoloxía de agrupación musical formada basicamente por
instrumentos de vento madeira, vento metal e percusión. Suxerimos
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didácticos”.
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realizar as Fichas 2. Descubre a

BANDA DE MÚSICA

que se inclúen en

“recursos didácticos”.

7.5. Repertorio musical
Ao longo de Concerto Singular o alumnado terá a oportunidade de
coñecer diferentes compositores e estilos a través da interpretación de
recoñecidas composicións musicais que se suceden ao longo do
espectáculo a modo de versións.

 Tras aportar datos sobre os compositores ou os estilos, propoñemos
traballar na aula a audición activa dalgunhas das pezas instrumentais
que serán interpretadas durante o concerto:

- El clave bien temperado. Fuga núm. 2. BWV 847. JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750).
- Let's Be Happy. GIORA FEIDMAN (1936).
- EL Grijalva. RENÉ RUIZ NANDAYAPA (1928-1967).
- Habanera, Carmen. GEORGES BIZET (1838-1875).
- Martians Tribes. EMMANUEL SEJOURNE (1961).
- Poupurri “Grandes clásicos”. ADRIÁN SAAVEDRA (1987).
- Mah Nà Mah Nà. PIERO UMILIANI (1926-2001).
- Wedding Dance. JACQUES PRESS (1903-1985).

 Recomendación para o profesorado: de entre a relación de composicións
musicais, propoñemos traballar máis detidamente a Habanera da ópera
operística. Este número musical, un dos máis vistosos do espectáculo,
caracterízase polo seu ritmo de habanera que se repite a modo de
ostinato.
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Carmen, unha das obras máis coñecidas e interpretadas da historia
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Suxerimos practicar o ritmo de habanera realizando percusións coa
palma da man sobre as coxas. Practicar primeiro a percusión das
corcheas, e unha vez dominada, engadir a semicorchea do primeiro pulso.
Posiblemente a lectura do ritmo sexa complicada polo que se recomenda
o traballo por imitación. Pode facilitarse a aprendizaxe do ritmo
engadindo un texto. Finalmente, probamos a escoitar a habanera
percutindo o ritmo aprendido sobre a mesa. Pódese incidir en que a peza
está baseada nunha melodía do compositor español Sebastián Iradier
(1809-1865). https://www.youtube.com/watch?v=9l0e3M3Ek4c

7.6. Cuestionario
Tras asistir ao concerto, propoñemos realizar o

CUESTIONARIO

que figura nos

“recursos didácticos” [Fichas 3. Cuestionario] para facer balance da actividade
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realizada tanto a nivel individual como grupal.
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8. Recursos didácticos: fichas de actividades
Fichas 1. Descubre a MARIMBA

 ACTIVIDADE 1:
Coloca as partes da marimba:

Resonadores

Estructura

Baquetas
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Láminas
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 ACTIVIDADE 2:
Colorea:
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Fichas 2. Descubre a banda de música

 ACTIVIDADE 3:
Busca na sopa de letras 8 instrumentos que formen parte da banda de música
(frauta, clarinete, fagot, trompeta, trombón, timbais, bombo e marimba).

 ACTIVIDADE 4:
Identifica:

 Que sección da banda de música é esta?



Vento-metal

De que sección forma parte o clarinete?

Vento-madeira



Corda

Como se chama este instrumento?

Percusión

Vento-metal
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Vento-madeira
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 ACTIVIDADE 5:
Completa o seguinte esquema da banda de música con indicación das distintas
familias instrumentais.
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Director
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Fichas 3. Cuestionario
1. Que che pareceu o concerto?

2. Cal foi a obra que máis che gustou?

3. Cita tres elementos que chamasen a túa atención:







5. Gustaríache repetir? Por que?
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4. Que foi o que máis che gustou de Concerto Singular? E o que menos?
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9. Enlaces de interese
TRAILER: https://vimeo.com/184511189
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PROMO: https://vimeo.com/203421139
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