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1. INTRODUCIÓN 
 
A presente unidade didáctica pretende axudar ao profesorado que vai participar co seus alumnado 
no concerto didáctico programado para o día 20 e 21 de Outubro de  2008 no Auditorio de Galicia.  
 
O tema que ocupa esta unidade é o flamenco visto a través da guitarra flamenca actual e vai dirixido 
ao alumnado de ensino Secundario e Bacharelato.  
    
As propostas de traballo que aquí aparecen son orientativas, así pois, a súa posta en marcha vai 
depender do nivel de coñecementos que, tanto alumnado coma profesorado, teñan no eido da 
música. Os docentes son, en última instancia, os que deberá decidir cando e como abordar os temas 
propostos.  
 
A nosa intención será achegarnos á música flamenca dun xeito lúdico e asequible, tanto para 
alumnos/as coma profesores/as, propoñendo actividades que abranguen dende a área musical, a 
actividades plásticas e a expresión corporal.  
 
Boa viaxe! 
 
2. SONDAXE DE COÑECEMENTOS 
 
A nosa primeira suxestión de traballo será facer unha sondaxe de coñecementos previos sobre o 
flamenco. Para iso propoñemos as seguintes actividades:  
 
 Choiva de ideas  
 
Establecendo grupos de traballo, cada un deles elixirá un voceiro e un apuntador encargado de 
anotar todas as ideas que xurdan en torno a palabra Flamenco. Por exemplo: guitarra, paxaro, 
xitano, cante, baile, andaluz, etc. Algo a ter en conta nesta proposta é a importancia de non xulgar 
as ideas, neste intre non importa se son verdadeiras ou non, trátase simplemente dun exercicio que 
serve para observar as súas ideas previas a xeito de avaliación inicial. Ao final do exercicio, cada 
apuntador lerá o resultado da choiva de cada grupo.  
 

✴ Suxerimos que despois deste exercicio, en base ás palabras, cada grupo de traballo 
elixa un nome que os identifique e que teña que ver co tema, por exemplo: o grupo 
de:“os palmeros, os bailaores…” para así implicar o máximo posible aos rapaces e 
rapazas no traballo.  

 
Choiva de acenos 
 
Seguindo o esquema do exercicio anterior, en lugar de palabras, os rapaces expresarán con acenos 
aquelo que crean teñen que ver co flamenco. Aproveitando a vistosidade desta arte, tratamos de 
achegar o tema a través da expresión corporal. É probable que os rapaces/as expresen acenos 
característicos do baile: movemento das mans, zapateado, palmas… Ao final do exercicio, cada 
membro do grupo elixirá un aceno para mostrarllo ao resto da clase. 
 
Preguntas abertas 
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A continuación propoñemos unha serie de preguntas abertas. É importante que os alumnos/as 
perciban que non se lles está examinando. As preguntas serán propostas sempre nun ton de traballo 
distendido.  
 

1. Que é o flamenco? De onde ven?  
2. Poderías nomear algún guitarrista? Cantaor? Bailaor? 
3. Que é un pau flamenco? Coñeces algún?  
4. Coñeces algún grupo flamenco?  

 
* Suxerimos ao profesorado, que estas preguntas se formulen ao final do traballo coa unidade, para 
que os propios rapaces/as comproben os  
coñecementos adquiridos.  
 
Tocas algún instrumento?  
 
Pódese convidar ao alumnado que toque algún instrumento que o leven á aula e, se o desexan, facer 
unha pequena (ou gran) demostración.  
 
 
3. OBXETIVOS DIDÁCTICOS 
 
3.1. OBXETIVOS XERAIS e ESPECÍFICOS.  
 
A unidade temática de información e as actividades elaboradas para esta guía  didáctica, pretenden, 
co traballo entre profesorado e alumnado, acadar unha maior profundidade nos seguintes puntos:  
 
1. Coñecer e valorar os bens artísticos e culturais da arte flamenca.  
1.1. Investigar as orixes e influencias multiculturais desta música. 
1.2. Asimilar conceptos básicos.  
1.3. Poñer en contacto ao alumnado coa diferente instrumentación flamenca.  
2. Identificar e comprender alguns dos seus estilos ou Paus.  
2.1. Traballar o ritmo e o compás.  
2.2. Escoitar pezas flamencas.  
2.3. Establecer diferenzas e similitudes a través das audicións e dos exercicios.  
2.4. Achegarnos ao mundo emocional do flamenco. Percibir os diferentes estados de ánimo que nos 

evoca cada pau.  
3. Romper tópicos incertos respecto do flamenco.  
3.1. Achegar ao alumno á súa riqueza cultural.  
3.2. Recoñecer o flamenco coma unha linguaxe musical en sí mesma.  
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4. CONTIDOS  
 
Que sabes do flamenco? 
  
Nesta unidade didáctica, os contidos foron seleccionados e organizados de  xeito que permitan aos 
alumnos e alumnas, unha aproximación graduada e asequible ao fenómeno cultural do Flamenco.  
 
*Nos anexos aparece un breve cuestionario sobre os contidos deste apartado. 
 
4.1 As orixes  
 
Como todas as músicas de tradición oral, o flamenco ten unhas orixes pouco claras e afastadas no 
tempo. O paso das distintas culturas que habitaron o sur da Peninsula Ibérica, como tartesos, 
fenicios, gregos, romanos, árabes, xudeos e cristiáns, configuraron as bases do que máis tarde sería 
a música flamenca.  
    
A partir de finais do século XVIII, o flamenco pasa de ser unha música de carácter anónimo e 
popular a convertérse nuhna expresión artística de autor, mantendo a esencia popular debido á sua 
aprendizaxe oral.  
 
Como casi todas as artes, o flamenco é a consecuencia dunha mestura de varias culturas; non se 
coñece en que medida influiu cada unha delas, pero sen dúbida algo  destacado é o encontro entre o 
folclore andaluz e a chegada dos xitanos a esas terras.  
 
Hoxe en día, a propia linguaxe do flamenco trascende á súa orixe (como pasa co jazz) e por si 
mesma convértese nunha forma de expresión que moitos artistas, independentemente da súa raza ou 
procedencia, adoptan para expresarse.   
 
Así pois, pódese afirmar que o flamenco é unha música popular, multicultural, coa incorporación de 
creacións individuais. 
 
4.2. O cante, o baile e o toque: tres xeitos de expresión 
 
Unha vez ubicadas as orixes do flamenco, procederemos a analizar a música flamenca en si. Ó final 
deste apartado incluímos exercicios que abranguen toda a área musical desta unidade. A través da 
escoita de pezas flamencas faremos traballo de ritmo cos diferentes paus.  
 
Dentro do flamenco hai tres formas de expresión fundamentais: o baile, o cante e o toque (a 
guitarra).  
 
Por outra banda está o compás (ritmo), que orixinalmente marcábase tan so a través das palmas, 
cotelos sobre unha mesa e “jaleos”; nos últimos anos este víuse acompañado polo caixón flamenco.  
    
*A modo de anécdota, pódeselle comentar aos alumnos/as que o caixón flamenco en realidade 
procede do Perú, e que foi Paco de Lucía quen o introduciu nos anos 70.  
 
*Tradicionalmente eran os vellos os que marcaban o compás, empregando únicamente o son dos 
cotelos sobre a mesa. Poderíamos dicir que os vellos, grazas á súa experiencia e sabiduría, 
marcaban os “latexos do corazón da canción”. Tanto na familia xitana coma na música flamenca o 
vello é profundamente respectado ocupando un lugar central na xerarquía musical e familiar. 
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O BAILE: a través do baile transmítese toda a forza visual que o flamenco ten, dende o xesto (ás 
veces aberto e luminoso, ás veces oscuro e íntimo) ó colorido na vestimenta, pasando pola 
percusión cos pés (o zapateado).  
 
O CANTE: moitos din que é a pedra angular deste arte porque encerra toda a expresión  que o 
flamenco garda. Ademais e grazas á participación dos xitanos, invéntase unha outra maneira de 
proxectar e modular a voz que se converte nun sinal de identidade inconfundible.  
 
O TOQUE: ou guitarra flamenca, tiña como función orixinal (e continúa a tela en moitos casos) a 
de acompañar o cante e o baile.  Por outra banda, asume o papel da percusión a través de moitas 
técnicas que son exclusivas da guitarra, como pode ser; o rasgueo ou o golpeado na caixa.  
     
Cando estas tres formas de expresión (guitarra, cante e baile) se xuntan arredor da formas 
tradicionais do flamenco, o grupo adopta o nome de “cuadro flamenco”.  
 
Se algo é común aos tres xeitos de expresión é –tamén dependendo do intérprete- a enerxía 
emocional que se desprende de cada un deles no momento da execución. O flamenco é unha  arte 
que bebe das emocións, da dor, da tristeza, da rabia e da alegría de vivir; habitualmente é isto o que 
primeiro percebe e por tanto cautiva ao espectador.  
 
*Nas escoitas de pezas flamencas, ademáis da análise estructural da peza, invitamos aos alumnos 
que traten de captar o sentimento, a emoción que nos transmite a voz do intérprete, a música, a 
letra…  
 
4.3. Como se organiza un “cuadro flamenco”?  
 
Existe, na forma que teñen de organizarse os flamencos, unha compoñente xerárquica que todos 
respectan; que como xa falamos no apartado anterior responde ao nome de “cuadro flamenco”. 
        
O bailaor: Poderíamos dicir, que unha vez en escena, o bailaor “é o que manda”. Así pois se hai un 
bailaor/a (bailarín/a) en escena, todos actuarán en función dos sinais (“llamadas”) que este vaia 
propoñendo no transcorrer da peza. O cantaor (cantante), tocaor (guitarrista) e palmeros non lle van 
quitar ollo e van a axudalo a desenvolver o seu momento artístico.  
 
O cantaor: Se o momento é para o cantaor, a actitude dos restantes compoñentes do cuadro será a 
mesma, e poderase ver como todos acompañan a este coas palmas dependendo do cante (estilo ou 
pau) que se faga.  
 
O tocaor: Tamén o tocaor (guitarrista) ten o seu momento protagónico dentro do cuadro flamenco. 
É el quen fai as introducións, interludios e modulacións que se van producindo no transcorrer da 
peza. A estes fragmentos musicais entre  os cantes ou no acompañamento dos bailes, chámaselles 
falsetas, e tamén aquí os restantes membros do cuadro vano acompañar.  
    
Ademais disto, hai outro factor moi importante e común que se produce dentro do desenvolvemento 
dunha peza flamenca, que é a improvisación.  
    
Como xa se sabe, no jazz a improvisación prodúcese na maior parte do tempo en base aos acordes 
que se suceden na peza. No flamenco, en cambio, a improvisación producese esencialmente en base 
ao ritmo (por bulerías, por alegrías, etc).  
    
En moitos paus existen momentos nos que o bailaor provoca (por medio de "llamadas", unha serie 
de cambios no ritmo e na velocidade do compás que  
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poden desembocar en:  
 
Silencio, momento (xeralmente por alegrías) no que a velocidade e intensidade do pau descende 
case ata desaparecer. 
 
Escobilla, é a parte do ritmo (xeralmente por alegrías) onde hai un zapateado que está acompañado 
polo toque de guitarra e palmas; o ritmo e a  
intensidade medran gradualmente ata que remata esa parte (“cierre”).  
 
Así pois, esta que se ve a continuación podería ser unha fórmula da estructura da actuación dun 
cuadro flamenco:  
 
         1. falseta                                     5.falseta  
               2. cante               4. silencio        6.escobilla  
                    3.cante/baile                                 7. final  
 
                        
4.4 Os paus (palos). Imos tocar por…  
 
No seguinte apartado falaremos dos diferentes Paus (palos) flamencos.  
 
Ao igual que acontece na música popular galega (onde hai muiñeiras, xotas, etc.) no flamenco 
ocorre algo semellante, existen diferentes xeitos ou estilos chamados “paus”. Estes diferéncianse 
entre si atendendo a tres cousas:  
 
•Melodías ou cantes 
•Ritmos e compases (3/4, 4/4, 6/8, etc.)  
•Tonalidades ou modos (tonalidades maior e menor ou modo fríxio)  
 
Como xa dixemos, o ritmo (ou o que os flamencos chaman compás) é a pedra angular no flamenco. 
O importante non será tocar unha peza concreta, senon acordar por que pau (por bulería, por tangos, 
por alegrías…) se tocará. En torno a ese pau acordado previamente, xurdirá de xeito máis ou menos 
improvisado, o cante, o baile o toque, as palmas, etc… (Así os artistas non dirán“imos tocar tal ou 
cual canción”, senon: “imos tocar por bulerías ou por fandangos ou por alegrías, etc.”)  
 
Básicamente os distintos paus no flamenco, prodúcense na mestura que se crea entre os cantes (e as 
súas variantes) cos ritmos (ou compases). O número de paus que resulta disto é enorme, e non é o 
obxectivo desta unidade abarcalo, así que, trataremos de non irnos "por peteneras" e falar só dos 
dos paus máis comúns:  
 
•por soleá  
•por alegrías  
•por tangos  
•por bulerías  
 
Se hai que definir o que é a música flamenca, non hai mellor xeito de facelo que escoitando os seus 
cantes básicos de compás.  
 
A continuación enumeraremos os principais paus flamencos, que según o nivel (cognitivo e 
musical) do alumnado farase de xeito máis ou menos extenso. 
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* Aconsellamos que despois de ler a información correspondente a cada un, se acompañe a 
información coa escoita dunha peza, para así facilitar a aprendizaxe dos alumnos.  
 
4.4.2 A Soleá  
 
O ritmo da Soleá atópase tamén dentro do grupo de ritmos de 12 tempos.  
 
Con golpes fortes no 3, 6, 10 e 12.  
 
Orixe: a súa orixe etimolóxica está no termo “soidade ou soledad”. Ao referirnos a este cante 
compre facelo nos termos: “por soleá” ou “por soleares”.  
     
Coma nos demais estilos básicos do Flamenco, a guitarra é o instrumento idóneo para acompañar 
tanto ao cante coma ao baile por soleá.  
    
Trátase dun dos bailes máis significativos dos estilos flamencos. Aínda que pode ser interpretado 
polo home ou pola muller indistintamente, resulta máis axeitado para o corpo de muller.  
 
4.4.4 As Alegrías 
    
A Alegría e outro ritmo cun compás de 12 tempos.  
    
A guitarra flamenca é tamén o acompañante principal do baile e o cante por alegrías . Algunhas das 
súas características son os seus rasgueos e  
improvisadas variacións musicais.  
    
O baile aínda que é máis propio da muller, ambos sexos as bailan. 
   
O cante ten antecedentes rítmicos e melódicos que derivan por unha parte das soleás gaditanas e por 
outra da Xota aragonesa chegada a Cádiz como  
consecuencia das guerras napoleónicas.  
 
4.4.1 Os Tangos 
 
O compás dos tangos é de catro tempos, e os acentos prodúcense nos tempos 2 e 4.  
 
Orixe: a palabra nace do verbo tangir. O sentido primitivo deste verbo é o de “danza para bailar ou 
facer sonar algún instrumento”.  
    
Trátase dun cante xitano e está considerado un dos catro pilares básicos do flamenco de compás. 
Aínda que a guitarra sexa de novo o instrumento máis empregado para o acompañamento dos 
tangos, é común que este ritmo vaia marcado por palmas. 
 
4.4.3 A Bulería 
 
A Bulería é se cadra, o pau flamenco máis complexo, pero ó mesmo tempo é o máis interesante 
polo seu ritmo. É común interpretar o ritmo da Bulería  
como un compás de 12 tempos.  
    
Orixes: a orixe etimolóxica vén de bullería, e este termo de bulla, griterío. Etimoloxía deformada do 
vocablo castelán burlería. Sen dúbida, a Bulería é o vehículo de expresión da alma xitana, situada 
no polo oposto da dramática soleá.  



marcosteira.com 

O flamenco e as outras músicas. Unidade didáctica.doc         9 

    
O baile por bulerías é de ritmo rápido e redoblado compás, animado con palmas e voces de 
desbordante alegría.  
 
4.5 As palmas a compás  
    
O obxetivo deste apartado é familiarizar aos alumnos e alumnas cos diferentes ritmos flamencos. O 
ideal sería que, na medida do posible; dependendo da musicalidade dos rapaces/as, estes aprenderan 
a acompañar con palmas as diferentes pezas que propoñemos.  
    
Así nesta sección, imos ter en conta os ritmos básicos coas palmas, as velocidades apróximadas e o 
lugar onde está o remate, que é aquel no que a guitarra marca cun rasgueo seco, un punto e aparte 
no ritmo.  
     
É bo saber que as palmas no flamenco fanse de dúas maneiras:  
 
•agudas, básicamente son as de aplaudir.  
•xordas ou graves, buscando facer un sonido máis grave e baixo en volume, a colocación das mans 
obriga a deixar aire entre elas.  
    
*Cada mestre/a deberá adaptar os exercicios en base ao nivel en coñecementos musicais dos seus 
alumnos/as.  
 
4.5.1 Palmas e compás 
    
En primeiro lugar propoñemos unha serie de exercicios de palmas e compás. Trátase de marcar coas 
palmas cada número acentuando aqueles que aparecen en vermello.  
 
1. Por soleá e alegrías, quizais nas alegrías a velocidade sexa algo maior (negra=120), e as 
tonalidades son maior nas alegrías e fríxia na soleá; pero  
se atendemos so ao ritmo que fan as palmas, o compás é o mesmo para ambos paus. O remate está 
no tempo 10.  
 
 
-Tempos:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
-Palmas:   I      I     X     I      I     X     I     X      I      X       I       X  
 
(as cruces son os acentos, que se poden apoiar co pé) 
 
2. Por bulerías, a tonalidade habitualmente é a mesma que na soleá (modo fríxio), a velocidade é 
moito maior (negra = 200), pero básicamente o compás é o mesmo que o anterior. Esta que vai a 
continuación é unha variante rítmica que podemos practicar. O remate está no tempo 10.  
 
-Tempos:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
-Palmas:   I      I     X      I     I      I     X     X     I      X       I       X  
 
3. Por tangos, o modo adoita a ser fríxio, e a velocidade é media (negra=140), o compás é de catro 
partes; o remate está no tempo 3 (cada dous compases), e sería algo así:  
 
-Tempos:    1     2     3     4     1     2     3     4  
-Palmas:            X     I     X            X     I     X 
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4.5.2 Exercicios e audicións  
 
O obxetivo deste exercicio é que o alumnado:  
 
1. Consiga aprender algúns patróns rítmicos de cada pau.  
2. Atope o patrón aprendido dentro da escoita proposta.  
3. Trate de encaixalo (o patrón) nas escoitas correspondentes a cada pau.  
 
*Ó final de cada imaxe indicamos as escoitas correspondentes do CD.  
 
Palmas por soleá  
* Aconsellamos que se centre a atención do exercicio no primeiro pentagrama.  
 

 
CD:  
1. Que camina noche y día (Soleá) Camarón. Soy caminante  
2. En Tu Silencio (Solea) José Mercé. Del amanecer  
3. Exercicio palmas (Soleá) Nan Mercader. La percusión en el flamenco  
 
Palmas por alegrías  
 

 
CD: 
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4. Que a mí me vio de nacer (Alegrías) Camarón. Canastera 
5. Luna De La Victoria (Alegrias) José Mercé. Del Amanecer 
6. Exercicio palmas (Alegrías) Nan Mercader. La percusión en el flamenco FLAMENCO" 
  
Palmas por tangos  

 
 
CD: 
7. Rosa Maria (Tangos) Camarón. Rosa María 
8. Del Amanecer (Tangos) José Mercé. Del Amanecer 
9. Exercicio palmas (Tangos) Nan Mercader. La percusión en el flamenco  
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Palmas por bulerías 
 

 
CD: 
10. Pasan Los Años (Bulerías) Camarón. Rosa María 
11. Espejo del Rio (Bulerías) José Mercé. Del Amanecer  
12.Exercicio palmas (Bulería) Nan Mercader. La percusión en el flamenco 
 
 
4.5.3 Actividades creativas  
 
A continuación, ofrecemos outras propostas de actividades que o maestro/a adaptará en función das 
características do grupo co que traballe.  
 
Trátase de exercicios nos que tratamos de achegar a compoñente emocional do flamenco, 
traballando, a través da expresión plástica e corporal, a sensibilidade do alumno.  
 
Estes exercicios son tamén indicados para alumnado con necesidades educativas de apoio 
específico.  
 
1 - Podemos invitar aos alumnos a explorar a emoción axudándonos das seguintes preguntas que 
evocan a imaxinación:  
 

•Se esta peza fora dunha cor, de que cor sería?  
•Se fora unha estación do ano, que estación sería?  
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•Se fora unha paisaxe, que paisaxe sería?  
•Se fora un fenómeno climatolóxico, cal sería?  
•Se fora un sentimento, cal sería….?  

 
2 - Debuxo: Coa escoita das diferentes pezas de cada pau, os rapaces/as farán un debuxo deixándose 
levar pola música. O debuxo pode ser concreto ou abstracto, sen preocuparnos polo resultado. 
Despois comentaremos todos xuntos cómo foi a experiencia, e observaremos as diferencias e 
similitudes dos debuxos (trazos fortes ou febles, cores, formas…)  
 
3 - Expresión corporal: Trataremos que os rapaces/as exploren o movemento a través da música, 
tratando de explorar, xogar co ritmo e co son dos diferentes instrumentos. Pódese dar un espacio ao 
final para que, alumnos e alumnas, recollan nos seus cuadernos cómo foi a experiencia. 
 
4.6 O flamenco hoxe 
  
Todo o que falamos ata agora, ten que ver cas formas tradicionais de interpretar, organizar e crear 
dentro dun cuadro flamenco, que como dixemos, é a formación máis tradicional dentro deste 
xénero.  
    
Pero o flamenco, a través da evolución que sofre (especialmente nos últimos 40 ou 50 anos),  
trascende a esta e outras fronteiras para converterse nunha linguaxe universal, depois de verse 
infuenciada tanto por músicas como o jazz ou o rock, coma polos músicos e instrumentos que veñen 
asociados a elas.  
    
A responsable desta mistura, é sen dúbida a guitarra flamenca, personalizada no nome de Paco de 
Lucía.    
    
Dende mediados dos anos 60,  interesouse por coñecer e experimentar con outros músicos para ao 
longo de moitos proxectos; acadar unha linguaxe nova. Esta linguaxe, é hoxe a que serve de base 
para todos os músicos que traballan arredor do flamenco.  
    
Por suposto non é o único artista que dou pasos nesta dirección, é importante sinalar a figuras como 
Camarón de la isla, Enrique Morente, Raimundo Amador ou Manolo Sanlucar.  
    
Así pois, a guitarra flamenca convertiuse en abandeirada na evolución do flamenco (non sen as 
críticas que acompañan ós que primeiro trascenden á tradición). A través dela entraron a formar 
parte do "novo cadro flamenco" instrumentos como o baixo eléctrico, o saxo ou a frauta e a 
percusión latina, co caixón (flamenco) como máximo expoñente.  
 
Non foron os únicos instrumentos que se arrimaron aos sons do flamenco, hoxe en día ninguén se 
extraña de ver calquera instrumento nun combo flamenco ou unha guitarra flamenca en calquera 
outra formación.  
    
Neste combo flamenco moderno, os papeis xerárquicos tradicionais trócanse, e ocupan lugares 
distintos en función do concepto que se adopte.  
     
Así pois, no sexteto de Paco de Lucía (guitarra, baixo, frauta, percusión, baile, cante), a maior parte 
do tempo, a guitarra convértese na pedra angular arredor da que xiran os demais compoñentes do 
combo.  
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*Como é máis probable que os alumnos coñezan/as (grupos de flamenco moderno) que as 
formacións máis tradicionais, pódese convidar aos nenos e nenas que busquen música flamenca que 
eles coñezan e escoitala na clase. 
 
5. AVALIACIÓN  
    
Mediante o proceso de avaliación o profesorado determinará o grao acadado polo alumnado 
respecto ás diferentes intencions educativas propostas na presente unidade didáctica. Así pois o 
alumno:  
 
1. Coñece e valora os bens artísticos e culturais da arte flamenca.  
1.1. Coñece as orixes e influencias multiculturais desta música.  
1.2. Asimila algúns dos seus conceptos básicos.  
1.3. O alumno/a está familiarizado coa diferente instrumentación.  
2. Identifica e comprende algúns dos seus estilos ou Paus.  
2.1. Traballa o ritmo e o compás.  
2.2. Escoita pezas flamencas.  
2.3. O alumno/a é quen de establecer as diferenzas e similitudes das diferentes pezas.  
2.4. O alumno/a está familiarizado co mundo emocional do flamenco.  
3. Rompe tópicos incertos respecto do Flamenco.  
3.1. O alumno/ coñece a súa riqueza cultural.  
3.2. Recoñece o Flamenco coma unha linguaxe en sí mesma. 
 
6. METODOLOXÍA.  
    
Propoñemos unha metodoloxía aberta, participativa, lúdica e investigadora. Nesta unidade 
propuxémonos conxugar os contidos teóricos básicos cunha serie de actividades prácticas que 
proporcionen ao alumnado unha aprendizaxe significativa, posto que é protagonista activo de todo o 
proceso de ensinanza- aprendizaxe.  
    
É importante e necesario plantexar as actividades nun tempo en un espazo que axude aos alumnos e 
alumnas a expresarse dun xeito espontáneo e creativo.  
    
Ao final do traballo, faremos unha posta en común de todo o descuberto e aprendido sobre o 
flamenco. 
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ANEXOS 
 
Cuestionario  
 
1. Poderías nomear algún dos pobos que tomaron parte na formación do flamenco?  
 
 
2. ¿A partir de que século se constituiu o flamenco como tal?  
 
 
3. Verdadeiro ou falso: Foron poucos os pobos que influiron na formación do flamenco.  
 
 
4. Cales son os tres xeitos de expresión principais no flamenco?  
 
 
5. Que é un “cuadro flamenco”?  
 
 
6. Que é unha falseta?  
 
 
7. Cal é a diferenza básica na improvisación entre o jazz e o flamenco?  
 
 
8. Que é un silencio?  
 
 
9. Que é unha escobilla?  
 
 
10. Poderías nomear algún pau flamenco? 
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Respostas 
 
1. Tartesos, fenicios, gregos, romanos, árabes, xudeos, cristiáns e xitanos.  
 
2. Finais do século XVIII.  
 
3. Falso.  
 
4. O cante, o baile e o toque.  
 
5. O cadro flamenco resulta cando as tres formas principais de expresión (o cante o baile e o toque) 
se xuntan ao do compoñente xerárquico das formas tradicionais do flamenco.  
 
6. Fagmentos musicais que o guitarrista introduce entre os cantes ou no acompañamento dos bailes.  
 
7. No jazz a improvisación prodúcese en base aos acordes e no flamenco a improvisación prodúcese 
en base ao ritmo.  
 
8. Momento  (xeralmente por alegrías) no que o a velocidade e intensidade do pau descende case 
ata desaparecer.  
 
9. É a parte do ritmo (xeralmente por alegrías) onde hai un zapateado que está acompañado polo 
toque de guitarra e palmas.  
 
10. Tangos, soleá, alegrías e bulerías. 


