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Resumo: 

Sendo a educación artística unha das necesidades que debería ser prioritaria a introducir no sistema educativo para favo-

recer o desenvolvemento equilibrado das capacidades do alumnado, cábenos traballar no sentido de contribuir a unha 

mellor formación dos docentes a modo de dotalos de coñecementos sobre contidos, obxectivos e estratexias de ensino a 

utilizar na abordaxe do ensino da danza. Neste artigo están reunidos un conxunto de principios para ensinar a técnica de 

danza tradicional galega. 

 
Palabras Chave: planificación, obxectivos, contidos,bailegramas.  

 

A Danza é unha forma de expresión de natureza artística, no sentido que non busca a competición-

senón a expresión na calidade e non na cantidade, que se realiza co corpo no espacio e no tempo, 

evocando sentimentos e sensacións que provocan a estimulación da imaxinación. 

Existen diferentes modalidades de danza como son a danza clásica, as danzas de salón, a danza con-

temporánea e moitas outras como poden ser as danzas tradicionais dos diferentes pobos. A forma de 

danza  que imos tratar é a Danza Tradicional Galega, partimos do suposto de que as danzas tradi-

cionais van mais alá do “folclorismo” de traxes e coreografias de espectáculo, pero que constituen 

importantes experiencias de identificación cultural e social. 

De acordo coa definición de danza tradicional dada por Fernandes (1999), a Danza Tradicional é a 

danza que un grupo étnico unido entre si por lazos comúns, históricos, culturais, relixiosos, sociais 

e políticos,  realiza por vontade própia nos diversos actos sociais do seu día a día como mero di-

vertimento ou motivado por crenzas relixiosas, profanas, rituais, máxicas, laborais, sempre con 

profunda carga de simbolismo. 

 

Durante os últimos anos teño dedicado o meu tempo a dar aulas de danza, especialmente de danzas 

tradicionais internacionais. Esta experiencia foi moi gratificante para min, especialmente porque 

sinto que estou a traballar polo benestar físico e psíquico das persoas. Recoñezo que a práctica edu-

cativa é unha situación complexa e chea de momentos inéditos, o que obriga ao profesor a trans-

formarse nun artista ou nun profesional clínico que ten de desenvolver a sua sabedoria experimental 



e a súa creatividade para enfrontarse ás situación únicas, ambíguas, incertas e conflictivas que con-

figuran a vida dunha aula. 

 

Durante a miña formación tiven un profesor, Carlos Januario, que comentaba que um bom professor 

é aquele que consegue transmitir aos educandos conceitos e conhecimentos necessários para a sua 

adaptação ao médio e a sociedade onde habitam… Por iso imos intentar que os nosos alumnos se 

adapten ao medio onde viven  ensinandolles a amar a danza e a música da súa terra. 

 

Para que o proceso de ensino e aprendizaxe teña éxito, debe realizarse un labor de preparación por 

parte dos mestres. Os parámetros que están relacionados coa organización da aula de danza pasan 

pola preparación do programa, planificacións anuais e por etapas, os obxectivos e finalidades, as 

avaliacións iniciais de diagnóstico e sucesivas asi como os contidos relacionados coa técnica a ensi-

nar.  

Paso a profundar cada un dos puntos referidos ao ensino da danza galega. 

 

1. Caracterización da Intervención 

2. Obxectivos Xerais e Específicos da formación 

3. Contidos  

4. Estratexias de ensino 

5. Planificacións 

6. Avaliación 

 

1. caracterización da intervención 

 

Neste punto debemos recoller información sobre a situación de ensino-aprendizaxe que nos ocupa, 

respondendo a preguntas como “onde, cando, a quen, o que?” vai axudarnos a hora de definir os 

obxectivos, contidos e as estratexias de ensino entre outras cousas.  

 

Onde: nunha escola, asociación, festival? A partir de esta información coñeceremos datos moi im-

portantes como son o tamaño do espacio e cales son os recursos materiais que posúe: chan en ma-

deira, espellos, material audiovisual, espazo amplo. 

 

Cando: o tempo total e diário. Un ano, un periodo, 5 dias seguidos? Cantas horas dura cada sesión? 

 



A quen: as aulas son para nenos, adolescentes, estudantes universitários, público heteroxéneo? Con 

ou sen experiencia? 

 

O que: cales son os aspectos da forma de danza escollida que se solicitan: preparación única e ex-

clusivamente técnica para ir a concursos? Aprendizaxe mais alargada en diversos contextos para dar 

unha formación mais sólida? Xogos e danzas de parellas para traballar a dimensión lúdica e social 

da danza tradicional?   

 

Unha vez que temos esta información xa podemos preparar unha lista cos obxectivos que preten-

demos traballar para esa situación específica. 

2. Obxectivos 

Os obxectivos en danza responden á consecución de novos comportamentos do alumnado atenden-

do a realidade social na que estamos integrados, sendo especialmente importante a adaptación a ni-

vel emocional para acompañar os rápidos e contínuos cambios que se están dando. Batalha (2004) 

afirma que os obxectivos en danza deben ter en consideración  unha análise social da realidade do 

pais no que nos encontramos facendo unha observación dos indicadores da evolución das Artes, 

afirmando que, dun xeito mais pragmático, os obxectivos contemplan metas e son formulacións que 

deben explicar o que se pretende alcanzar co proceso educativo.  

 

Pasamos a organizar os diferentes tipos de de obxectivos en función da clasificación dada por Ba-

talha (2004, p.104-113) 

 

Obxectivos Xerais 

Son un conxunto de intencións que se establecen a longo prazo e están  condicionados polo nivel de 

madurez e desenvolvemento dos alumnos, estando adaptados aos recursos materiais existentes e que 

deben ir ao encontro das finalidades educativas da institución.  

Algúns exemplos son o desenvolvemento da psico-motricidade, rítmo, capacidades creativas, crite-

rio estético, valores morais, relacións afectivas interpersoais. 

Algúns dos obxectivos xerais da danza tradicional refírense  ao dominio dos movementos técnicos 

no espacio e no tempo. Coñecemento e interpretación do repertorio. Desenvolvemento da improvi-

sación, composición e apreciación crítica 

 

Obxectivos Específicos 

Son os que establecen comportamentos mensurables e perceptibles nun prazo reducido. 



Por exemplo o dominio e coñecemento de determinados pasos base, as estructuras espaciais e rítmi-

cas ou o recoñecemento dos factores simbólicos e socias. 

 

Aínda existe outro tipo de obxectivos que son os comportamentais ou aqueles que resultan da apli-

cación inmediata dun exercicio ou actividade proposta. Estes obxectivos son a formulación do re-

sultado pretendido ou esperado do alumno. 

 

Estes tres tipos de obxectivos están dirixidos aos alumnos, pero existen os obxectivos do profesor 

que son os comportamentos e actitudes que o mestre establece para ser eficaz. 

 

Esquema 1: Os obxectivos en cada aula  

Obxectivos Xerais 

Obxectivos do Profesor 

Obxectivos Específicos 

Obxectivos Comportamentais 

 

 

Pasamos a enunciar algúns exemplos de obxectivos aplicados a danza tradicional galega en función 

de catro contextos; histórico, técnico, estético e creativo. Algúns deles foron descritos a partir dos 

obxectivos enumerados no Decreto 196/2007 da Conselleria de Educación e ordenación Universita-

ria, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas do rexime especial de dan-

za. 

 

Contexto histórico-cultural 

Obxectivos Xerais 

• Datación e características das mentalidades de épocas anteriores a actual. 

• Dar a coñecer a importancia e a influencia que o folclore ten na cultura actual. 

• Contextualización histórica e funcións das diferentes danzas previstas no programa. 

 



Obxectivos Específicos 

• Facer comparacións entre as características da sociedade actual e as sociedades de diferentes 

épocas. 

• Especificar a localización xeográfica das danzas, puntos e pasos característicos. 

• Describir os contextos sociais de traballo cooperativo, relixiosas ou de seducción, nos que se 

danzaban as danzas a estudiar. 

• Recoller información, por parte dos alumnos, nas súas casas, entre familiares e veciños so-

bre os costumes, a tradición oral, cantigas e danzas. 

• Estudio das festas tradicionais, época do ano e localidades, así como os valores morais e 

emotividade presente. 

 
Contexto técnico formal 

Obxectivo Xeral 

Reproducir danzas tradicionais de Galicia; xogos, danzas gremiais, soltos (muiñeiras e xotas), aga-

rrados (vals, mazurcas, polcas, chotis, pasodobles, rumbas) 

 
Obxectivos Específicos 

• Executar e dominar os movementos base, empregando a técnica de membros inferiores 

(m.i) e membros superiores (m.s), e a súa coordinación co torso e coa cabeza. 

• Coñecer as posicións básicas dos pés, das pernas e dos brazos nas danzas galegas.  

• Coñecer e interpretar as familias que compoñen os pasos base da clasificación realizada 

por Serxio Cobos nos bailegramas. 

• Realizar a notación das combinacións e secuencias danzadas a partir dos bailegramas. 

• Utilizar a percepción visual para aprender a primeira vista un paso, un exercício ou un 

conxunto deles, mediante a realización de distintas combinacións que permitan o desen-

volvemento da capacidade de memoria. 

• Interpretar cantos e tocar algún instrumento de percusión para adquirir nocións de ritmo. 

• Identificar as estruturas espaciais como son as rodas, as filas, as cuadrillas... Comprender 

a importancia dunha utilización axeitada do espazo en cada un dos exercícios, introdu-

cindo variacións coreográficas simples, en grupo ou parella. 

• Coñecer os xestos específicos e a colocación en cada danza. 

• Identificar as estruturas de composición coreográfica das danzas. 

• Reproduzir diferentes danzas individuais por parellas e en grupo coa postura adecuada. 

 



contexto estético artístico 

Obxectivos Xerais 

• Fomentar o interese polo folclore galego e a sua estética; traxes, costumes, tradición e 

instrumentos (cantos, lendas, xogos).  

• Fomentar a asistencia a manifestacións escénicas relacionadas coa danza para formar o 

alumnado na cultura da danza e iniciar o desenvolvemento do seu critério artístico. 

 

Obxectivos Específicos 

• Amosar unha sensibilidade corporal e musical que capacite a execución dunha danza, 

para a obtención dunha interpretación rica en expresión e creatividade, sen a perda do es-

tilo. 

• Interpretar os xestos relativos a estética da danza tradicional. 

• Apreciar e criticar movementos e expresións relativos aos simbolismos das danzas. 

• Distinguir o carácter simbólico das diferentes danzas: relixioso, festivo, traballo, sedu-

ción. 

• Ouvir con atención diferentes melodías e os ritmos asociados de grupos antigos e con-

temporáneos facendo unha comparación da súa estética. 

• Saber avaliar e criticar as performances dos colegas a partir dun critério estético defini-

do. 

 

Contexto creativo – inovador 

Obxectivo Xeral 

• Crear novas coreografias e figuras a partir dos pasos patrón e da forma de danzar de di-

ferentes informantes adaptadas a novas sonoridades. 

 

Obxectivos Específicos 

 

• Realizar combinacións a partir dos pasos base.  

• Modificar unha secuencia de movementos a nivel do espazo. 

• Crear puntos e paseos a partir de diferentes secuencias rítmicas. 

• Expresar  sentimentos utilizando movementos das danzas galegas. 

• Desenvolver traballo cooperativo en grupo para construir diferentes coreografias. 

• Resolver  problemas propostos polo profesor 

 



3. Contidos 

Parker e Rubin (1996 in Ribeiro 1999) definen como contidos ao conxunto de informacións que 

constituen o material de aprendizaxe para un determinado programa ou ano escolar. Para o ensino 

da materia que nos ocupa propomos como contidos os puntos seguintes: 

 

• Familias de pasos específicos a partir da nomenclatura de Serxio Cobos “cara os bailegra-

mas”, valseados, diante detrás, cortes, rebote aire, outros (alzadas, cortes, resorte, patada 

couce...)(Ver esquema 2). As súas posturas: colocación de membros superiores, inferiores e 

costas. 

• Simboloxía, representación gráfica dos diferentes pasos e as suas combinacións nos corres-

pondentes bailegramas. 

• Combinacións dos pasos base para realización de puntos, paseos e voltas.  

• Estructuras espaciais: roda sinxela, roda doble, filas, columnas, cuadrillas, estrela... 

• Composición coreográfica das diferentes danzas. (AB AB..., ABC, ABCBCBC,...) 

• Diferentes relacións interpersoais e tipos de unión (individual, parellas, bailadores con bai-

ladoras...), (sen contacto, de man dada, de brazo dado, posición de vals)  

• Xogos; Carrasquiña, Xiralda, Gharutinho, Señor da Serra, Mazarico...  

• Estudo da orixe histórica das danzas galegas e a súa clasificación. 

• Identificación dos instrumentos tradicionais polo timbre (pandeireta, gaita, zanfona, tambor, 

bombo...)  

• Os diferentes ritmos danzados: Muiñeira, Muiñeira vella ou Ribeirana, Xota, Maneo, Polca, 

Mazurca, Pasodoble, Vals, Danzas de Reis (paus, arcos, fitas, castañolas)  

• Coñecemento musical das diferentes danzas: Estruturas rítmicas, Compases(6/8, 3/4, 4/4, 

2/4) e Andamento musical (moderado, rápido, lento). 

• Interpretación de cantigas.  

• Os traxes e a sua funcionalidade  

• Montaxe de danzas sinxelas. 

• Traballos teóricos, comentários e debates sobre actividades propostas.  

• Observación e crítica das interpretacións para comentar a estética dos movementos. 

• Interpretación a partir de descripcións de novas danzas e figuras e do visionamento do ví-

deo. 

• Identificar e coñecer os locais xeográficos onde acontecen  movementos con características 

zonais. 

 



 

Esquema 2: Clasificación por familias de pasos específicos. Serxio Cobos in “Cara os Baile-

gramas 

NOME CARACTERÍSTICAS ERROS A EVITAR 

VALSEADOS E PICADOS 

   
Paso base mais utilizado. Consiste 

na transferencia de peso de un pé 

para outro de forama a realizar tres 

apoios alternos. 

A acentuación e a dinámica son 

variables. 

 
 

Realización de dous apoios sen a 

transferencia do peso. 

DIANTES DETRÁS 

   
Existencia dunha perna que fai de 

eixe rebotando mentras a outra osci-

la diante e atrás. Apoiando alterna-

damente as duas pernas. 

Movementos asimétricos en cada 

perna. 

Realízase no inicio dos puntos. 

Realización de rebotes no apoio da 

perna que non é eixe. 

Pouco impulso vertical. 

Apoio total da base do pé no chan. 

 

CORTES 

 
Unha perna sae fora do eixe do cor-

po lateralmente a un tempo ou a 

dous realizando unha parada seca. 

Conclúese coa alzada da perna fora 

do eixe. 

En simultáneo ou con transferencia 

do peso. 

Ausencia de estiramento de xeollos. 

Rebotes. 



NOME CARACTERÍSTICAS ERROS A EVITAR 

OUTROS (TRABADAS, ALZA-

DAS, PASOS, RESORTE, PATA-

DA COUCE ETC... 

 

 

Xestos técnicos específicos que non 

teñen variacións rítmicas e espaciais 

por iso non forman unha familia. 

Trabadas:  

Cruzamento de pernas ao nivel do 

tornezelo. 

Alzadas: 

elevación de unha das pernas dian-

te. 

Pasos:  

transferencias de peso. 

Resorte: 

Movemento de oscilación ao nivel 

do xeollo. 

Patada Couce:  

Movemento de estiramento de unha 

das pernas diante seguido de unha 

flexión a nivel do xeonllo cara 

atrás. 

 

Acentuación e dinámica incorrecta. 

 

 

 

 

 

4. Estratexias de ensino 

 

Prieto (2006) in “Ensinar Dança(s)” defende  

“O ensino da Danza ten algunhas singularidades en relación a outras materias académicas 

do foro cognitivo xa que o obxectivo principal é o corpo en movemento. Sendo asi o profe-

sor deberá proporcionar exercícios e experiencias nun ambiente descontraído que permita 

ao alumno descubrir as súas posibilidades de movemento, para mellorar  a súa conciencia 



corporal e a auto-imaxe. Toda a metodoloxía que envolve uma acción sobre o corpo preci-

sa de chamar a atención nas repercusións non só no corpo físico, mais tamén na totalidade 

do indivíduo, xa que a vida corporal e a vida psíquica son inseparáveis. As capacidades es-

paciais como (orientación, situación, lateralidade) e temporais (capacidades rítmicas) asi 

como a sua coordinación xeral e sociabilidade, son algunhas das competencias que mello-

ran muito. 

Outro aspecto moi importante na aprendizaxe que é a necesidade da repetición para conse-

guir chegar á modificación dos hábitos adquiridos, co  obxectivo de executar de forma pre-

cisa e exacta o movemento pretendido.Se o propósito final dunha aula de danza é a inter-

pretación dos movementos aprendidos cunha dinámica equilibrada e económica, o que sig-

nifica que os movementos deben ser precisos e eficaces no sentido do mínimo esforzo, de-

be existir unha unidade na coordenación dos movementos das diferentes partes do corpo 

que se mobilizarán con naturalidade e espontaneidade de forma a equilibrar a forza e a sen-

sibilidade.” (p. 58-59). 

 

Pasamos a citar algunhas estratéxias de ensino que Alves (2007, p.9) destaca para unha boa organi-

zación da aprendizaxe práctica da danza: 

 

• Realización de pequenos períodos de práctica despois de cada demostración. 

• Realizar momentos de observación de alumnos iniciados a outros do mesmo nivel, antes de 

solicitarlles a realización dunha habilidade motriz determinada. 

• Utilizar modelos secuenciais fotográficos para tarefas de memoria motriz. 

• Recurrir preferentemente a un modelo secuencial videografico para tarefas de perfecciona-

mento motriz de caracter cualitativo. 

• Transmitir un modelo auditivo sincronizado con estructura rítmica do acompañamento mu-

sical. 

• Utilizar unha orientación espacial idéntica a dos alumnos cando se trata da aprendizaxe de 

habilidades que teñan cambios de dirección e de sentido. 

• Favorecer a utilización alternativa ou simultánea de referencias espaciais, egocéntricas (in-

dependentes do contexto espacial onde decorre a memorización) e exocéntricas  (relaciona-

das co contexto visual que o rodea), para permitir aos alumnos que estes constrúan os seus 

própios puntos de referencia espacial e os utilicen conforme a tarefa a realizar. 

 

Tamén debemos ter en consideración os principios metodolóxicos que Xarez (2002) describe: 



 

• Os alumnos deben estar activos o máximo tempo da sesión, polo que o profesor debe manter 

un ritmo de aula dinámico, sin grandes quebras de modo a conseguir ese obxectivo vital pa-

ra o éxito da sesión. 

• Acompañamento musical pode ser utilizado e pode ser importante para a obtención dun bo 

clima de sesión, a estructura musical, os temas ou frases, na danza tradicional, deberán ter a 

súa correspondencia na frase cinética do movemento. 

• O profesor debe conducir a actividade, solicitando os diversos comportamentos como pode 

ser a combinación de pasos utilizando un estilo de ensino chamado de resolución de pro-

blemas. Outro estilo moi utilizado é o estilo por demostración, onde o mestre fai de modelo. 

 

Cando traballamos na área das danzas tradicionais e moi importante que os alumnos observen vi-

deos de diferentes recollidas para entender ademais do movemento e a estética, a súa filosofía e 

función. 

Outra maneira de estimular a aprendizaxe e motivar aos alumnos é realizando festas e momentos de 

convivencia na aldea, na escola ou en outro local social, onde poidan bailar de unha maneira mais 

libre e aprender con outras persoas diferentes que danzan con outros estilos aportando novos xestos 

e posturas aos aprendidos na sala de aula. 

 

 

5. Planificación 

 

Planificar é organizar os contidos de forma coherente no tempo disponíbel, de xeito que se cumplan 

as intencións educativas definidas nos obxectivos e nunha lóxica de progresión na adquisición do 

repertorio. Son guías ou camiños proxectados no futuro que non teñen que obrigar senón que son 

meras orientacións que facilitan e fan unha previsión das situacións educativas que se poden vir a 

concretizar.  

As primeiras clases sirven para diagnosticar o nivel e intereses dos alumnos, estes datos xunto cos 

das materias e recursos de que dispomos asi como o tempo total e por sesión van a facilitarnos a 

elección de temas que se adapten aos intereses dos alumnos dentro da técnica a traballar. 

 

Na planificación pode ser realizada a tres niveis cando as clases decorren durante un ano lectivo 

completo: a planificación anual, por período e por aula. 

 



A planificación a longo prazo é onde se contempla a acción globalmente atendendo a diversos fac-

tores. Na danza tradicional os temas poden ser as estacións, os ciclos de traballo no campo, ou as 

festividades relixiosas (ver esquema 3). 

 

     Esquema 3 - Planificación anual de Hernandez & Lago (1996, p.29) 

ETAPAS 

CICLOS 

COMEZO DESENVOL-

VEMENTO 
MADUREZ FINALIZA-

CIÓN 

ANUAL Inverno Primavera Verán Outono 

AGRICOLA Sementeira 

Nacemento 

Crecemento 

Desenvolvemen-

to 

Maduración Colleita 

LITÚRXICO Nadal Pascua 

Maios 

Festas de verán Santos 

 

A medio prazo ou por período vai a profundar nas unidades de ensino que están centradas nunha 

determinada temática, por exemplo o estudo das danzas do Nadal; os seus aspectos técnicos en rela-

ción aos movementos, as roupas, a estética, a simboloxía e finalidades, os instrumentos, os lugares 

onde se realizan aínda hoxe. E así con cada un dos temas propostos no cadro exposto. 

 

O plano a curto prazo é a sesión, e represéntase polo conxunto de exercicios que son o punto de 

equilibrio entre a parte teórica da planificación e a realidade da aula propiamente dita. A organiza-

ción dunha clase debe contemplar a época do ano en que se realiza, a duración, a quen se dirixe, o 

tema os obxectivos e os contidos. Luis Xarez (2002) defende que a construcción das sesións debe 

obedecer a un desenvolvemento natural, en espiral, controlando as cargas desde un punto de vista 

fisiolóxico, pero tamén son importantes os aspectos de natureza psicolóxica e social, de participa-

ción e de exposición aos outros, en consecuencia do traballo en grupo e das relacións que se esta-

blecen entre os diversos participantes. 

 

 



      Esquema 4: Ficha para planificación a medio prazo ou por periodo. 

1º PERIODO 

LOCAL 

Nº ALUMNOS 

NIVEL 

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA …. 
DATA 

HORA 

DATA 

HORA 

DATA 

HORA 

DATA 

HORA 

UNIDADE TEMÁTICA 

TEMA 

SUBTEMA 

UNIDADE TEMÁTICA 

TEMA 

SUBTEMA 

UNIDADE TEMÁTICA 

TEMA 

SUBTEMA 

UNIDADE TEMÁTICA 

TEMA 

SUBTEMA 

OBXECTIVOS  

CONTIDOS 

OBXECTIVOS  

CONTIDOS 

OBXECTIVOS  

CONTIDOS 

OBXECTIVOS  

CONTIDOS 

 

Batalha (2004) describe unha serie de procedementos que o mestre debe ter en conta no momento 

de planificar: 

• Planear as sesións de forma progresiva e contínua 

• Manter cada tema o tempo suficiente para que a aprendizaxe sexa eficaz. 

• Identificar as tarefas difíceis e transformalas en compoñentes sinxelas. 

• Manter a lóxica da progresión en danza. 

• Repetir os movementos sempre que existan dificultades. 

• Fomentar a creatividade e o uso da imaxinación sempre que sexa posible. 

• Implantar o hábito do cuestionamento para unha mellor concienciación do movemento. 

• Dar indicacións claras, relevantes, específicas e constantes. 

• Emitir con frecuencia feed-backs correctivos e motivacionais. 

• Estimular continuamente e verbalmente a experiencia do movemento expresivo. 

• Promover o traballo individual en paralelo co traballo de grupo 

• Emitir sinais precisos como por exemplo o inicio de cada frase danzada -5,6,7,8. 
 

O primeiro punto desta clasificación de Batalha, planear as aulas de forma progresiva, é un dos 

principios mais importantes a ter en conta a hora de planificar. Nas danzas galegas debemos empe-

zar por dar aos alumnos o vocabulario motor mais sinxelo a nivel de velocidade, ritmo e número de 

apoios, empezar por exemplo polos pasos a dous tempos como son os da marcha que se realizan en 

paseos, xogos e agarrados como o pasodoble. Temos que ter claro que a composición de puntos con 

3 partes a velocidade de unha muiñeira con desplazamento espacial deberá ser unha unidade didác-



tica para un nivel avanzado e nunca de iniciación. 

Outro apartado moi importante para realizar unha correcta preparación da sesión é ter en considera-

cion as diferentes partes da sesión, son esencialmente tres; fase introductora, fase de desenvolve-

mento da conducta motriz e fase final de regreso a calma e reflexión. 

Na fase introductora o profesor deberá presentar o tema de traballo da sesión e crear un bo clima 

motivador para que os alumnos participen con interés e entusiasmo. Ademais de informarse sobre o 

coñecemento que posúen os alumnos sobre o tema e facer a relación con temas anteriormente da-

dos. Esta primeira parte tamén e fundamental para a preparación fisiolóxica ao nivel da musculatu-

ra, articulacións, frecuencia cardíaca e temperatura. Psicolóxicamente a preparación funciona ao 

nivel dos neurorreceptores, atención e concentración. 

A segunda fase contempla o traballo rítmico, espacial e coreográfico. Aprendizaxe de frases e se-

cuencias de movementos para a composición de novos puntos. Interpretación de danzas xa aprendi-

das e improvisacións de novas secuencias. Apreciación crítica, reelaboración e nova presentación. 

Na fase final da sesión debe existir sempre un momento de estiramento da musculatura especial-

mente a que fixo mais esforzo, nas danzas galegas debemos alongar os membros inferiores para que 

non se acurten os músculos de forma asimétrica provocando desaxustes posturais que poden chegar 

a ser graves. Facer masaxes e relaxacións asi como momentos de reflexión sobre as sensacións e 

emocións vividas na aula. Os aspectos positivos e negativos tamén deben ser apuntados polo profe-

sor e alumnos para que o planeamento sexa axustado ás necesidades que van xurdindo. 

 

6. Avaliación 

 

A avaliación dos alumnos debe ser feita en función dos obxectivos descritos no inicio do proceso de 

ensino, da participación e interese, do cuaderno “folclórico” e das autoavaliacións realizadas polos 

propios alumnos. 

Dentro do aspecto técnico é moi importante observar se o alumno realiza os pasos atendendo as sú-

as compoñentes críticas e se executa ou non as danzas con fluidez en todas as frases de movemento, 

no ritmo e no espacio definidos. 

O diario “folclórico” é un caderno no que o alumno vai apuntando diferentes cantigas, danzas e pa-

sos que aprenderon coa sua familia ou outras persoas, en diferentes festas ou en recollidas. Pode ter 

debuxos, fotografías, esquemas, poemas e todo o que lle asemelle relacionado co tema a tratar na 

aula de danza. 

As autoavaliacións son momentos de reflexión realizados polos alumnos onde consta o seu compor-

tamento e o interese pola clase, así o profesor terá un conxunto de datos obtidos directamente dos 



alumnos para xuntar ás outras informacións da técnica e diario. 

 

Conclusións 

 

O ensino da Danza Tradicional galega é igual ao ensino de outras técnicas corporais onde o obxecto 

co que se realiza a obra artística é o corpo. Sendo asi deben ser consideradas as atencións e cuida-

dos no que se refire á fisioloxía e a psicoloxía do ser humano para que non se provoquen lesións nin  

frustracións que fagan que o alumno desista e abandone. 

O coñecemento da técnica a ensinar, por parte do profesor, no sentido do dominio da interpretación 

é moi importante a hora de realizar unha boa demostración, pero tamén é fundamental que organice 

as aulas planificando en función dos alumnos e das finalidades educativas que se propoñen alcan-

zar, seguindo sempre o principio de progresión no nivel de complexidade das tarefas a realizar. 

Como mestres debemos ter claro que as aulas de danza tradicional galega van a contribuir para unha 

melloria da conciencia corporal, de ritmo, de orientación espacial, de sociabilización pero especial-

mente dunha adquisición de valores como son respecto e dignificación do patrimonio cultural inma-

terial.   
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