
  

                                      
  

 
 

Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

Fotógrafo Felipe Prósperi s/n 
36209 Vigo 

Tfno: 986213395 Fax: 986206131 
cmus.profesional.vigo@edu.xunta.es 

http://cmusvigo.gal  

 

Música Sen Fronteiras 
Proposta de Proxecto KA 102, Erasmus+ 

Convocatoria 2020 
 

 
O Conservatorio Profesional de Música de Vigo (CMUS Vigo) é un centro público 
dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Imparte Ensinanzas 
Elementais e Profesionais de Música en 19 especialidades instrumentais diferentes e conta 
con 601 alumnos e 79 empregados (72 de persoal docente e 7 non docente). “Música sen 
Fronteiras” é o seu primeiro proxecto E+, enmarcado na súa estratexia de 
internacionalización, modernización e procura da máxima excelencia educativa e musical. 
Supoñerá a realización de 3 mobilidades de profesorado con motivo de formación por 
observación. Para iso, conta coa participación de catro parceiros, centros homólogos de 
ensinanzas musicais: Conservatorios de Cuneo e  L’Aquila (Italia), La  Rochelle (Francia) e  
Guimaraes (Portugal).  
 
Búscase a observación sobre tres áreas de actividade principais para o  CMUS Vigo, de modo 
que permitan incorporar medidas de mellora a nivel institucional e educativo perdurábeis 
no tempo, que redunden nun salto cualitativo da súa oferta educativa e na capacidade de 
dar resposta ás necesidades demandadas pola nosa contorna. Ditas áreas son:  
 
- Relacións interinstitucionais internacionais: mediante a observación de exemplos de boas 
prácticas en centros con máis experiencia nos programas europeos e en colaboracións con 
outras institucións. 
 
- Procesos de ensino-aprendizaxe: a través do contacto con outras técnicas e escolas 
instrumentais e metodoloxías utilizadas para impartir materias prácticas, teóricas, de grupo 
e individuais, a organización da figura do Pianista Acompañante noutros centros ou como 
se traballa a competencia lingüística neles. 
 
- Xestión: observación doutros centros a nivel organizativo, contable, de estándares de 
calidade, de integración e Atención da Diversidade, así como coñecemento doutros 
sistemas educativos europeos en materia musical e características das súas respectivas 
probas de acceso. Os participantes serán profesores en activo do  CMUS de Vigo cuxos perfís 
están en consonancia coas tres áreas de actividade sinaladas: perfil cuxa actividade supón 
a interacción con outras institucións, perfil docente e perfil relacionado coa xestión a 
diferentes ámbitos. A cada centro socio acudirá un profesor de cada un deles. 
 
O proxecto desenvolverase en tres fases ao longo do curso 2020-2021, onde  o CMUS Vigo 
actuará como coordinador e, a través da súa Comisión E+ traballará de acordo cos seus 
socios. Na fase 1 realizaranse tarefas de planificación, coordinación cos socios, publicidade, 
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selección de participantes e Acordos de Mobilidade. Na fase 2, tras unha preparación previa 
dos participantes, terá lugar a mobilidade (7 días de duración). Nela levaranse a cabo 
diferentes actividades: de observación en cada unha das áreas sinaladas (asistencia a 
reunións de organización e coordinación académica, asistencia a clases individuais, 
colectivas, prácticas e teóricas, ensaios de Pianista Acompañante...); outras actividades 
como visita a outras institucións coas que os parceiros colaboran, asistencia a actividades 
extraescolares (audicións académicas, concertos) e outras actividades culturais; actividades 
de avaliación e seguimento da mobilidade; e actividades de difusión durante a estancia, 
como unha charla onde os involucrados comparten a súa experiencia. Por último, na fase 3, 
realizarase o recoñecemento dos resultados, a avaliación final (do proxecto, dos resultados, 
dos participantes e das actividades levadas a cabo) e a difusión dos resultados.  
 
Devanditos resultados serán numerosos. Ademais dos indicados, favorecerá a mellora das 
competencias profesionais, persoais, lingüísticas e de xestión do persoal, unha maior 
concienciación intercultural, o fomento do sentido de pertenza á comunidade e o aumento 
da implicación e motivación da comunidade educativa, entre outros. A nivel institucional 
terá un notable impacto, supoñerá un gran avance no seu proceso de internacionalización 
e de fomento da calidade educativa, permitirá establecer lazos de colaboración con outras 
institucións homólogas e mellorará o posicionamento do centro na súa contorna. Significará 
tamén beneficios a escala local, rexional, nacional e europea, conferíndolle un grande valor 
engadido. A súa difusión alcanzará a un amplo público, dende a comunidade da contorna 
máis próxima de cada centro participante, ata os responsables das tomas de decisións 
relacionadas coa educación, pasando polos profesionais do ámbito educativo, o que 
favorecerá o amplo aproveitamento e a sustentabilidade dos seus resultados. 
 
Por tanto, “Música Sen Fronteiras” permitirá sementar o xermolo duns froitos que 
perdurarán máis aló da duración do proxecto, pois a experiencia e ferramentas conferidas 
e os lazos e relacións establecidos a través del permitirán a realización de novas 
colaboracións e futuros proxectos.   
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