ADDYSG DRWY GERDDORIAETH
Flwyddyn Academaidd 2018-19

Mae Cerdd Gwent Music yn bodoli er mwyn darparu ystod cyflawn o hyfforddiant cerddorol a
gwasanaethau cerddorol sy’n cwrdd ag anghenion ac uchelgeisiau pob disgybl, sefydliadau
addysgol a chymunedau lleol ym Mlaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a’r
ardaloedd oddi amgylch.
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r gwasanaethau sydd ar gael a’r costau perthnasol. Os oes
gennych anghenion na’u rhestrir yma, cysylltwch â ni er mwyn trefnu ymgynghoriad dros y
ffôn neu wyneb yn wyneb os gwelwch yn dda.
HYFFORDDIANT CERDDOROL
Hyfforddiant o ansawdd uchel ar yr ystod gyflawn o offerynnau:
Pres
Cornet
Trwmped
Trombôn
Corn Ffrengig
Tiwba
Ewffoniwm
Corn tenor
Corn flugal

Celtaidd
Chwiban ceiniog
Pib
Ffidil
Bodhran
Banjo
Mandolin
Gitâr Werin

Gitâr
Clasurol
Roc & Pop arweiniol
Roc & Pop bas
Ukulele
Blues
Jazz

Taro
Cit drymiau
Offerynnau taro gyda
thraw:
Seiloffon
Glockenspiel
Clychau tiwbaidd
Timpani
Drwm tannau

Piano/Allweddellau
Piano
Allweddellau
Piano jazz
Cyfeilio ar y piano

Llinynnau
Ffidil
Fiola
Soddgrwth
Bas Dwbl
Telyn

Llais
Unigol
Corawl
Theatr gerddorol
Arddull clwb Glee
Clasurol
Operatig
Gospel

Cerddoriaeth y
Byd
Pedyll dur
Samba
Taiko
Drymio Affricanaidd

Technoleg
gerddorol
iPad
Cynhyrchu sain
Recordio sain
Cynhyrchu DVD

Ensembles byw

Chwythbrennau
Ffliwt
Picolo
Clarinet
Clarinet fas
Recorder
Sacsoffon:
Tenor
Alto
Bariton
Obo
Basŵn
Cor Anglais

Sgiliau Ategol
Datblygu Staff
Hyfforddiant clywedol Lles staff
Theori cerddoriaeth DPP
Hyfforddiant
cerddorfaol
Cyfeilio
Cerdd Gwent Music
Tir Ysgol Gynradd Llys Mapas
Whittle Drive
Casnewydd
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Ysgol roc
Datganiadau cwricwlwm
Pres
Celtaidd
Gitâr
Taro
Piano/allweddellau
Llinynnau
Llais
Chwythbrennau

Therapi Cerddoriaeth
Sesiynau unigol
Rhaglenni ymyrriad
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GWASANAETHAU HYFFORDDIANT
•
•
•
•
•

Hyfforddiant unigol neu grŵp
Adroddiadau ar gynnydd disgyblion
Ceisiadau canolog ar gyfer arholiadau cerddoriaeth cenedlaethol a chyfeilyddion
Cynllun prynu offerynnau yn cynnig gostyngiad addysgol sylweddol
Benthyg offerynnau i ddisgyblion, yn dibynnu ar argaeledd

GWEITHGAREDDAU CWRICWLWM ESTYNEDIG
•
•
•
•
•

Arwain ymarferion a chyngherddau ensembles cerddorol
Cyfeiliant piano ar gyfer gwasanaethau, ymarferion côr, arholiadau cerddoriaeth,
cyngherddau a gwyliau
Cefnogaeth offerynnol ar gyfer cyngherddau, gwyliau a chyflwyniadau dawnsio
gwerin
Beirniaid ar gyfer Eisteddfodau a Chystadleuthau
Recordiadau proffesiynol o ensembles, corau a chyngherddau ysgol

GWEITHGAREDDAU DOSBARTH CYFAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dysgu Cerddoriaeth yn y dosbarth ym mhob cyfnod allweddol – Canu Dosbarth
Cyfan, Cyfnod Allweddol ac Ysgol Gyfan
Cerddoriaeth Blynyddoedd Cynnar
Cerddoriaeth draddodiadol werin Geltaidd
Gweithgareddau offerynnau taro yn y dosbarth
Pedyll Dur/Drymio Taiko/Samba/ Drymio Affricanaidd
Ukulele
Gweithdai a datganiadau offerynnau cerddorol
Gwersi/prosiectau pres dosbarth cyfan – un awr yn wythnosol (pan fo offerynnau
cerddorol ar gael)
Gwersi/prosiectau Llinynnau Babanod Cyfan – un awr yn wythnosol (pan fo
offerynnau ar gael)
Gweithdai dydd Cwricwlwm Cymreig
Gwersi clarinet, melodic ac ocarina dosbarth cyfan (pan fo offerynnau ar gael)
Gweithdai cwricwlwm cerddoriaeth a thechnoleg cerddoriaeth ar gyfer disgyblion yn
seiiliedig ar ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yn eich hysgol
Paratoad mewn perfformio, cyfansoddi, hyfforddiant clywedol a dawn gerddorol
gyffredinol ar lefel TGAU a Lefel A
Amgylchedd ymarfer JAMPOD Roc & Pop
Cyngor ynghylch addysg bellach a gyrfaoedd mewn cerddoriaeth (profiad gwaith ar
gael)
Clybiau ar ôl ysgol CA1 a CA2
Sesiynau creadigol creu cerddoriaeth cyfnod Sylfaen ar gyfer y plant meithrin hyd at
CA2
Dysgu cerddoriaeth cwricwlwm CPA arbenigol cyfnod Sylfaen a CA2
Hyfforddiant therapi cerddoriaeth ar gyfer plant unigol neu grŵpiau
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GWEITHGAREDDAU CREU CERDDORIAETH ARDAL A THRAWS-AWDURDOD
•

•

•

Rhaglen lawn o weithgareddau creu cerddoriaeth mynediad-agored rheolaidd mewn
canolfannau cerddorol rhanbarthol yn darparu ar gyfer pob plentyn oed Ysgol
Gynradd ac Uwchradd & i bob safon o ddechreuwyr hyd at safon Gradd 8. Mae
grŵpiau Blynyddoedd Cynnar a Sylfaen yn darparu ar gyfer plant.
Ensembles cerddorol ieuenctid sirol gyda mynediad drwy enwebiad neu glyweliad yn
cynnig profiadau perfformio o ansawdd gyda chyfleon i berfformio mewn lleoliadau o
fri gartref a thramor.
Drwy’r ensemblau sirol, mae myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i lefel lle y gallant
wneud ceisiadau am leoedd yn Ensembles Cenedlaethol Cymru.

CYNGOR A CHEFNOGAETH
•
•

•
•

Cefnogaeth cwricwlwm cerddorol a thechnoleg cerddoriaeth yn eich ysgol yn
cynnwys pob agwedd ar ddysgu cerddoriaeth
Rhaglenni cefnogi wedi’u teilwra i gwrdd ag anghenion eich ysgol, gan gynnwys
cefnogaeth cyn ac ar ôl arolygiad, cefnogaeth ac ymyrriad dysgu yn y dosbarth,
cyngor a chefnogaeth yn ystod y dydd neu mewn sesiynau gyda’r hwyr
Cymorth proffesiynol wrth apwyntio staff cerddorol yn eich ysgol
Cefnogaeth therapi cerddoriaeth

ADNODDAU CERDDORIAETH A CHWRICWLWM
Mynediad i:
• Ein llyfrgell eang o gerddoriaeth offerynnol a chorawl
• Ystod gynhwysfawr o ddeunyddiau cwriclwm i bob cyfnod allweddol
• Casgliad mawr o sgorau cerddoriaeth, CDs a DVDs

Cerdd Gwent Music
Tir Ysgol Gynradd Llys Mapas
Whittle Drive
Casnewydd
NP20 6NS

Ff: 01633 210 800
E: gwent.music@newport.gov.uk
www.gwentmusic.co.uk

COSTAU
Mae’r costau canlynol yn berthnasol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd y 1af o Fedi 2018 tan
y 31ain o Awst 2019.
Mae rhai cyfraddau yn ddibynnol ar yr Awdurdod Unedol lle y lleolir yr ysgol, gan fod lefelau
gwahanol o gyllid canolog yn dod o bob Awdurdod.

HYFFORDDIANT
GERDDOROL

COSTAU
Blaenau Sir Fynwy
Gwent

Hyfforddiant unigol a grŵp bach:
Yr awr
£34.00
Y diwrnod (5awr:30m)
£170.00

£34.00
£170.00

Casnewydd Torfaen

Annibynnol

£34.00
£34.00
£170.00 £170.00

£34.00
£170.00

Prosiectau Dosbarth Cyfan: 45mun o ddysgu, 15 mun. o baratoi yr awr a delir amdani
Offerynnau a ddarperir gan
£36.50
£36.50
£36.50
£36.50
£36.50
yr ysgol
Offerynnau Gwent
£49.50
£36.50
£49.50
£49.50
£49.50
(prosiectau newydd – yn
dibynnu ar argaeledd
offerynnau)
Therapi Cerddoriaeth yr awr
Datganiad Dysgu Creadigol

Cerdd Gwent Music
Tir Ysgol Gynradd Llys Mapas
Whittle Drive
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£47.50
£37.00

£47.50
£37.00

£47.50
£37.00

£47.50
£37.00

£47.50
£37.00
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TELERAU AC AMODAU
1. Bydd Cerdd Gwent Music yn darparu i’r Cleient y Gwasnaethau cefnogi cerddoriaeth a
bydd y Cleient yn talu’r Costau Tymhorol fel a ddangosir yn y Cytundeb Lefel Gwasnaeth
diweddaraf a gafodd ei arwyddo.
2. Amrywiadau yn y gwasanaeth
2.1. Yn dilyn gweithredu’r cytundeb hwn, bydd amrywiadau yn y Gwasanaeth ond yn
cael eu gwneud drwy gytundeb ysgrifenedig gan y ddau barti, (drwy e-bost yn
ddelfrydol)
2.2. Gall y partïon gytuno ar y cyd i amrywio’r Gwasnaethau.
2.3. Gall y Cleient ddiddymu neu ddiwygio’r Gwasnaethau i gyd neu ran ohonynt ar ôl
rhoi rhybudd ysgrifenedig o ddeuddeg wythnos.
2.4. Bydd hawl gan y Cleient i ddiddymu neu ail-drefnu dyddiad unigol ar ôl darparu
rhybudd ysgrifenedig o 7 diwrnod o leiaf. Mae hyn yn cynnwys diddymiadau
oherwydd tywydd garw a gweithredu diwydiannol. Lle na fydd rhybudd o 7 diwrnod
wedi cael ei roi ar gyfer diddymiad am unrhyw reswm, bydd y tâl llawn yn ddyledus
am y dyddiad o dan sylw.

3. Nid yw’n bosib gwarantu dosbarthiad tiwtoriaid penodol i ysgolion unigol. Fodd bynnag,
bydd Cerdd Gwent Music yn ymdrechu i drefnu i bennu tiwtioriaid i ysgolion er mwyn
sicrhau parhad i’r eithaf posib rhwng ysgolion Cynradd ac Uwchradd o fewn clystyrau
ysgolion, ac o fewn y gweithgareddau Canolfan Gerddorol cysylltiedig a ddarperir gan
Cerdd Gwent Music.
4. Bydd taliadau am wasanethau yn ddyledus o flaen llaw yn dymhorol. Caiff unrhyw
newidiadau yn deillio o amrywiadau neu ddiddymiadau eu credydu neu eu cyfrif yn
ddebyd ym mil y tymor sy’n dilyn. Caiff taliadau ar gyfer Cleientiaid Cyngor Dinas
Casnewydd eu gwneud drwy drosglwyddiad mewnol. Bydd taliadau Cleientiaid eraill i
gyd drwy anfonebau dyledwr.
5. Nid yw’r holl symiau sy’n ddyledus o dan y cytundeb hwn yn cynnwys TAW a all fod yn
ddyledus yn ogystal â’r taliadau i gyd..
6. Bydd unrhyw anghydfod sy’n deillio o’r cytundeb hwn, na all gael ei setlo rhwng y ddau
barti, yn cael ei gyfeirio at Bwyllgor Cyfun Cerdd Gwent Music.
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