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INTRODUCIÓN 
 

As ensinanzas artísticas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ten 
por finalidade promocionarlle ao alumnado unha formación artística de calidade, así como a 
de garantir a cualificación dos futuros profesionais da música. 

 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no seu artigo 6.2 atribúe ao Goberno fixar 
as ensinanzas mínimas, que constitúen os aspectos básicos do currículo, co fin de garantir 
unha formación común a todos os alumnos e a validez dos títulos correspondentes. Así 
mesmo, o artigo 6.4 determina que as administracións educativas competentes establecerán o 
currículo das distintas ensinanzas reguladas pola mesma, que deberá incluír os aspectos 
básicos relativos aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación que constitúen as 
ensinanzas mínimas. 

 

O Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, fixa os aspectos básicos do currículo das 
ensinanzas profesionais de música reguladas pola LOE. 

 

O Decreto 198/2007, do 27 de setembro, establece a ordenación do grao elemental das 
ensinanzas de réxime especial de música, e o seu currículo para o ámbito de competencia da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Neste decreto establécese que a finalidade do grao elemental das ensinanzas de réxime 
especial de música é promover a autonomía do alumnado para que a súa capacidade de 
expresión musical adquira a calidade artística necesaria que permita acceder ao grao 
profesional. 

 

O Decreto 203/2007, do 27 de setembro, establece o currículo das ensinanzas profesionais de 
réxime especial de música na Comunidade Autónoma de Galicia. Neste decreto establécese 
que a finalidade das ensinanzas profesionais de música é a de proporcionarlle ao alumnado 
unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da 
música, e ordénase en catro funcións básicas: formativa, orientadora, profesionalizadora e 
preparatoria para estudos posteriores. 

 

A presente programación da concreción aos anteriores decretos a nivel de centro, e será o 
documento polo que se desenvolvan os diversos parámetros do traballo de aula dos docentes 
deste departamento. 
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1. METODOLOXÍA 
 

Poderíase definir a educación como todo proceso de intervención intencionada polo cal se 
trata de configurar á persoa nun modelo determinado polo educador/a, a institución ou a 
sociedade. O papel do profesor é o de mediar entre os contidos musicais e os propios alumnos. 
Cada profesor crea un clima moi particular na súa aula co que deberá lograr a implicación 
afectiva dos nenos, facendo que se sintan relaxados e motivados. O modelo do profesor debe 
ser o de un compañeiro, amigo ou amiga que a través do xogo musical é quen de expresarse. 
Por iso a forma de ser do profesor debe ser tan activa como a dos alumnos. Debemos provocar 
en todo momento o seu interese e evitar as valoracións negativas e os premios. A 
presentación que se faga de cada actividade é determinante así que debe ser estudada en 
profundidade e non deixada ao azar. Depende do profesor que o traballo sexa ordenado e siga 
unhas pautas. Os alumnos necesitan límites e é tarefa do profesor proporcionárllelos. 
Debemos ser ordenados e optimizar o tempo, ordenar e secuenciar correctamente os 
materiais, e nunca esquecer que traballamos con persoas. É fundamental que o alumno se 
sinta cómodo e querido na aula, tanto polo profesor como polos compañeiros. 

 

A falta de uniformidade nos grupos obriga ao profesorado a deseñar unha serie de estratexias 
con vistas a chegar a todo o seu alumnado. Esta diversidade débese a factores de diversa 
índole:  

 

 De coñecementos, xa que non todos teñen a mesma formación inicial ou ben algúns están 
habituados a un emprega máis cotiá da lectura ao pertencer, por exemplo, a agrupacións 
musicais coas que ensaian periodicamente. Para eles o profesorado poderá deseñar 
actividades de ampliación que lles permita practicar ou aumentar os seus coñecementos. 

 De aptitude, o que afecta á facilidade ante a lectura musical; terase en conta o grao de 
aptitude do alumnado (detectado tras a avaliación inicial), valorando o esforzo dos que 
menos facilidade mostran, sen que por iso se paralice ás persoas que presentan maiores 
aptitudes.  

 De actitude, isto é, de interese, que ten que ser observado pola docencia día a día, a partir 
das prácticas feitas en cada sesión. O único control que resulta posible ante formulacións 
de tipo afectivo é unha medición a partir de afirmativos ou positivo (+) ou negativo (-) nas 
contestacións a unha serie de cuestións de tipo xeral e que tamén poden incluírse na ficha 
particular de cada un deles, ou ben como seguimento de todo o grupo.  

 

As actividades didácticas que se levarán a cabo nas clases son as seguintes: 

 Estudo e traballo dos contidos teóricos do curso correspondente. 

 Práctica das leccións de solfexo nas que se reflicten os contidos especificados no apartado de 
teoría. 

 Entoación de fragmentos e obras adaptados aos contidos propios do curso. 

 Práctica do ditado musical a través de pequenos fragmentos nos que se inclúan os modelos 
rítmicos e melódicos que corresponden a ese curso. 
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2. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
A programación contempla un tratamento xeral do alumnado con necesidades específica de 
apoio educativo, ben porque se trate de alumnado con incorporación tardía ao sistema 
educativo, alumnado con altas capacidades intelectuais ou alumnado que presenta 
necesidades educativas especiais.  

 

2.1. ALUMNADO CON INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO 

Os dous problemas máis destacados do tratamento do alumnado estranxeiro veñen dados 
pola compresión do idioma e polas tradicións propias da súa cultura. En ocasións, o 
rexeitamento deste tipo de alumnado a certas actividades vén dado polos costumes da súa 
cultura (ou pola diferenza cos plans de estudos, nalgunhas zoas extremadamente ligados á 
práctica instrumental case exclusivamente). O principio de integración pasa por coidar as 
actividades presentadas, intentando aproveitar os seus coñecementos sobre determinados 
aspectos do currículo (por exemplo, os referidos a determinados elementos do ritmo, escalas 
ou sonoridades concretas, compositores do seu país...). No que se refire á comprensión do 
idioma, e dado o carácter procedimental das nosas ensinanzas, non supón un grande 
obstáculo. En tódolos casos coidarase que o alumnado inmigrante participe cos seus 
compañeiros e compañeiras nas actividades propostas, de xeito que a súa integración se vexa 
favorecida. 

 

2.2. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 

Defínese como individuo superdotado a aquel que posúe aptitudes excepcionais e, por tanto, é 
capaz dun rendemento superior á media. O Real decreto 943/2003, polo que se regulan as 
condicións para flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para 
o alumnado superdotado intelectualmente, trata no seu artigo 9 sobre os criterios xerais para 
flexibilizar a duración dos diversos graos para o alumnado superdotado intelectualmente nas 
ensinanzas de réxime especial. Esta flexibilización consistirá na súa incorporación a un curso 
superior ao que lle corresponda por idade, sempre que a redución destes períodos non supere 
a metade do tempo establecido con carácter xeral. Non obstante, e ante casos excepcionais, as 
administracións educativas poderán adoptar medidas de flexibilización sen tal limitación; 
naturalmente, esta flexibilización incorporará medidas e programas de atención especifica 
cara a este alumnado. É preciso distinguir entre a superdotación intelectual e o talento. Unha 
persoa ten talento cando demostra aptitudes excepcionais para unha faceta artística ou 
cognoscitiva. Por tanto, xunto ás necesidades educativas dos superdotados cómpre engadir as 
de aqueles individuos do grupo que teñan talento musical, no sentido descrito de aceleración, 
ou ben elaborando actividades de ampliación (é dicir, de maior dificultade que as previstas 
para o curso), de xeito que poida render segundo as súas propias capacidades. 

 

2.3. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

A atención á diversidade chega ao seu máximo expoñente ao tratar ao alumnado con 
necesidades educativas especiais. Este tipo de discentes son persoas que presentan algún tipo 
de discapacidade, polo que poden precisar unha adaptación aos recursos materiais (tales 
como a necesidade de dispor a aula), ou unha adecuación dos elementos do currículo 
(reformulación dos obxectivos, co que supón de adaptación dos contidos e dos criterios de 
avaliación).  

 

É evidente que a aptitude do individuo non está en relación coa discapacidade que sufra (son 
coñecidos numerosos exemplos de compositores ou de interpretes discapacitados), pero si é 
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habitual que se considere, erradamente, que o suxeito non responderá aos estímulos musicais 
de xeito igual que o individuo plenamente capacitado. Nada máis lonxe da verdade xa que, 
como facultade humana, a música provoca na persoa unha resposta gratificante, debida á 
sensibilidade. Pero, ademais, no alumnado discapacitado, a música pode ter outros 
importantes significados, xa que pode paliar esa discapacidade axudando no proceso de 
integración, comunicación, estimulación (ou autoestimación) ou sobre o xeito de asumir o seu 
problema.  
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3. TEMAS TRANSVERSAIS 
 

3.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

O desenvolvemento integral do alumno non debe estar limitado á adquisición de conceptos e 
coñecementos académicos vinculados exclusivamente a cada unha das súas áreas, senón que 
debe formar aos alumnos para integrarse na sociedade actual, sabendo responder de maneira 
adecuada aos problemas que esta sociedade implica. 

 

Esta formación, que non está definida en ningunha das áreas, debe estar presente na aula de 
forma permanente, e maniféstase a través do que coñecemos como temas transversais. 

 

A forma na que entendemos o tratamento destes temas transversais fica reflectida nos 
obxectivos seguintes: 

 Educación para a paz. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar. 

 Educación moral e cívica. 

- Participar en tarefas comúns, mostrando actitudes de colaboración e respecto polas 
opinións e propostas alleas. 

- O respecto pola autonomía dos demais. 

 Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da personalidade. 

- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas manifestacións na 
linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc. 

 Educación para a saúde, (postural, auditiva). 

- Proporcionar un contexto adecuado para realizar unha valoración crítica de determinados 
hábitos relacionados coa saúde. 

 Educación para o consumidor. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsábel que se sitúa criticamente ante o 
consumismo e a publicidade. 

 

Desde a música, moitos destes temas poden tratarse propoñendo actividades que se 
desenvolvan en grupo, xa que estas favorecen a comunicación dos alumnos e fomentan 
actitudes de convivencia. 

Ademais, na música pódense tratar contidos relacionados directamente coa saúde (o uso 
adecuado do corpo á hora de tocar o instrumento precisa dun coñecemento e coidado do 
mesmo, especialmente ante problemas habituais na adolescencia. Tratar temas que 
relacionados directamente coa paz (o coñecemento da música de outras culturas aumenta o 
respecto cara estas, comprendendo que o mundo non é só a música e culturas occidentais, nin 
as súas visións). Tratar temas relacionados coa educación para o consumidor, onde se pode 
analizar o mercado musical, os prezos dos cd’s, o pirateo, a vulneración dos dereitos de 
propiedade intelectual. Tratar o uso da música nas publicidades, nos grandes almacéns, así 
como o efecto que pode producir no consumidor, cara quen vai dirixido. 
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3.2. TRATAMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
(TIC’S) 

 

Na impartición das clases de linguaxe musical, os profesores empregan diversos programas 
informáticos así como outras aplicacións informáticas.  

 

Isto facilita a reprodución das leccións de entoación, ditados, … e permítelle ao profesor seguir 
mellor a evolución dos alumnos.  

 

Podemos facer a seguinte clasificación das TIC de utilidade para o proceso de ensino na 
materia: 

 Medios Audiovisuais: 

Audición de diferentes obras para a súa entoación. 

 Medios en internet:  

Utilización de páxinas web para a práctica de exercicios teóricos e de solfexo. 
Visualización de vídeos en Youtube e outras canles. 

 Programas informáticos: 

Enprego dos programas Sibelius, MuseScore, Finale...  

 Medios para a comunicación. 

 O portal do centro para comunicación á comunidade escolar e ao alumnado da materia das 
actividades programadas, audicións, eventos, etc. 
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4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS 
 

Unha actividade pedagóxica moderna non pode quedar reducida ao ámbito da aula, aínda 
sendo este o espazo central do proceso educativo. Este traballo pode verse complementado 
por outras tarefas realizadas noutros espazos do propio centro ou doutras entidades 
colaboradoras. 

Estas actividades están orientadas a superar o marco tradicional das clases de linguaxe 
musical, complementándoas con actividades o máis variadas posibles que poñan en contacto 
os nosos alumnos coa realidade musical nun senso máis amplo, permitíndolles conectar esta 
realidade coa sociedade e a cultura do noso tempo. 

Para que estas actividades teñan o máximo proveito, deben relacionarse có proceso xeral de 
aprendizaxe en resposta a unha adecuada planificación. 

 

Clasificación das actividades: 

 

 Organizadas polo departamento: 

Participación nas actividades como concertos de nadal, fin de curso ou concertos temáticos 
organizados polo Departamento de Linguaxe en colaboración con outros departamentos do 
centro. 

 Organizadas polo centro: 

Os alumnos pertencentes a materia de Linguaxe Musical participan activamente nas 
actividades complementarias que se organizan dentro e fora do centro, tales como concertos, 
audicións de alumnos, conferencias, cursiños, etc. Xa que estas reverten na súa aprendizaxe. 
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5. SECUENCIACIÓN DO CURSO 
 

5.1.  CURSO: 1º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.1.1. Obxectivos 

 Comprender e identificar pulso, acento e compás.  

 Identificar as notas en clave de sol en segunda liña. 

 Utilizar correctamente as normas de escritura musical básicas.  

 Empregar o corpo e a voz como medios de expresión. 

 Practicar a lectura rítmica en compás regular de subdivisión binaria. 

 Reproducir graficamente fragmentos melódicos, rítmicos e combinados. 

 Recoñecer e construír intervalos acordes ao nivel de 1º.  

 Discriminar as calidades do son, así como a frase musical (pregunta-resposta), a escala e o 
acorde maior e menor. 

 

5.1.2. Contidos 

 Coñecementos básicos para a aprendizaxe da linguaxe musical (Pulso, pentagrama, clave de 
Sol, figuras e silencios, compás, liñas divisorias e adicionais, acento, etc,). 

 Estudo das figuras e silencios de redonda, branca, negra, corchea e semicorchea. 

 Estudo e práctica dos compases de 2/4, 3/4 y 4/4. 

 A escala musical, os seus sons e a súa entoación. 

 Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. (Recoñecemento auditivo e entoación) 

 Signos de prolongación. 

 Matíces dínámicos, piano, forte e mezzoforte. Reguladores. 

 Subdivisión dos compases simples. 

 Síncopas e notas a contratempo. Anacruse. 

 Tons e semitóns na escala diatónica maior. 

 

5.1.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Conservar un pulso constante na execución de exercicios musicais.” 

 Identificar no pentagrama as notas na clave de sol. 

 Recoñecer auditivamente e reproducir por escrito, fórmulas rítmicas que conteñan brancas, 
negras, dúas corcheas e catro semicorcheas.  

 Executar correctamente as distintas fórmulas rítmicas nos compases de subdivisión binaria 
traballadas na bibliografía. 

 Aplicar a exercicios prácticos sinxelos os contidos teóricos traballados no curso. 

 Representar graficamente fragmentos musicais utilizando adecuadamente as normas de 
escritura e empregando unha boa caligrafía. 

 Expresar verbalmente ou por escrito os conceptos de: pentagrama, compás, claves, liñas 
divisorias e adicionais, figuras e silencios, anacruse, punto e ligaduras, caldeirón, matices, 
dinámica, tempo, metrónomo, síncope, notas a contratempo, ton e semitón, intervalo e 
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acorde. 

 Interpretar correctamente melodías que comprendan intervalos de 2º e 3º maiores e 
menores, 4º, 5º e 8º xustas con acompañamento pianístico ou “a cápella”. 

 Entoar axeitadamente a escala de dó maior e la menor e os seus arpexos. 

 Recoñecer auditivamente e reproducir por escrito ditados rítmico-melódicos con notas 
comprendidas na escala de Do maior e fórmulas rítmicas traballadas durante o curso. 

 

Mínimos esixibles 

 Imitar estruturas melódicas e rítmicas breves coa voz e coa percusión. 

 Recoñecer auditivamente o pulso, acento e compás dunha obra ou fragmento musical. 

 Ler ritmicamente deixando clara a precisión de pulso e compás. 

 Entoar unha melodía ou canción con ou sen acompañamento. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados.  

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos mediante a realización de 
pequenas probas ou controis ao longo de cada trimestre. 

 Realización dun exame de cada unha das partes das que consta a materia de linguaxe 
musical en cada trimestre. 

 Seguimento na aula do traballo realizado polos alumnos. 

 

Criterios de cualificación 

A materia de linguaxe musical divídese en catro apartados principais: lectura rítmica, 
entoación, ditado e teoría, polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación será a 
correcta consecución dos obxectivos deseñados para o curso, dende o mínimo esixible que 
suporá unha puntuación de 5 até a máxima excelencia en cada un deses catro apartados 
(tendo polo tanto de marxes as cualificacións de 5 a 10). 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE LINGUAXE MUSICAL 

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            

 

14 

Outros aspectos importantes que influirán na nota final son os seguintes: 

Realización de todos aqueles traballos escritos e prácticos que lle sexan encomendados 
dentro dos contidos e obxectivos propios do curso. 

 

Respecto cara ós profesores, compañeiros e material, ás normas de convivencia e á liberdade 
e tolerancia cara os demais.  

 

5.1.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación das partes das que se compón a materia de Linguaxe Musical, 
realizarase, ao tratarse dunha materia de avaliación continua, ao longo do seguinte trimestre 
mediante a observación do traballo realizado polo alumno ao longo dese tempo e coa 
consecución dos mínimos exixibles no examen da seguinte avaliación. 

 

Probas extraordinarias 

Os alumnos de Linguaxe Musical terán a posibilidade de recuperar o curso, no caso de 
suspender na convocatoria ordinaria, cun exame no mes de xuño no que se deberá realizar 
unha proba para a que traballarán os aspectos que o seu profesor lle indique na entrega de 
notas, e sempre que cumpra os criterios mínimos esixidos durante o curso.  

 

5.1.5. Recursos didácticos 

 Andante. Lenguaje Musical 1º 

 Ibañez- Cursá: Cuadernos de teoría, 1.  

 Cuadernos de ritmo y lectura de Encarnación López de Arenosa, cuaderno 1.  

 Ana María Navarrete Porta, e M. Moreno Buendía: El lenguaje de la musica 1º . 
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5.2.  CURSO: 2º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.2.1. Obxectivos 

 Practicar a lectura rítmica en compás regular de subdivisión binaria e ternaria. 

 Identificar as notas en clave de sol en segunda liña e iniciar o estudo da clave de fa en cuarta 
liña. 

 Adquirir o coñecemento das estruturas rítmicas axeitadas ao nivel de 2º. 

 Comprender e interiorizar os conceptos de tonalidade e modalidade. 

 Acadar, a través da entoación, a afinación dos sons nas tonalidades traballadas durante o 
curso. 

 Fomentar a memoria como base para a formación do oído interno e o seu desenvolvemento 
progresivo. 

 Adquirir a capacidade esencial da escritura musical. 

 Propiciar o emprego dunha terminoloxía musical básica que lle permita comunicar os seus 
coñecementos. 

 Adquirir o hábito do traballo persoal diario organizado.  

 

5.2.2. Contidos 

Os contidos do curso anterior e: 

 Compases de 6/8, 3/8, 9/8 e 12/8. 

 Achegamento á tonalidade e á modalidade. 

 Conceptos teóricos como unísono, doble barra, metrónomo, etc. 

 Graos da escala. 

 Alteracións. 

 Acordes Maiores e menores. 

 Matices dinámicos e agóxicos. 

 Tresillos e dosillos. 

 Intervalos xustos. 

 Equivalencias pulso = pulso. 

 Clave de Fa en 4ª liña. 

 

5.2.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Executar correctamente as distintas fórmulas rítmicas nos compases de subdivisión binaria 
e ternaria traballadas na bibliografía. 

 Expresar verbalmente ou por escrito os conceptos teóricos traballados no curso, e aplicalos 
a exercicios prácticos sinxelos. 

 Executar e improvisar vocal e ritmicamente fórmulas rítmicas en distintos compases 
utilizando o corpo e a voz, con educación e respecto cara os compañeiros e o profesor. 

 Manter o pulso durante períodos breves de silencio, a través de percusión corporal, durante 
a audición de fragmentos musicais. 

 Identificar auditivamente cambios sinxelos de compás mediante a percusión do acento. 

 Identificar auditivamente o modo maior ou menor dun fragmento musical. 
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 Improvisar melodías breves e estruturas rítmicas diversas. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados. 

 Interpretar vocalmente obras didácticas propias do nivel de 2º, con e sen acompañamento 
pianístico. 

 Empregar e interpretar con naturalidade termos e signos que afectan á expresión musical. 

 

Mínimos esixibles 

 Ler rítmicamente, en compases simples e compostos, deixando clara a precisión de pulso e 
compás. 

 Entoar unha melodía ou canción con ou sen acompañamento, en tonalidades ata tres 
alteracións. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados, introducindo fórmulas rítmicas 
propias de 2º, en modo maior ou menor. 

 Resolver correctamente cuestións de teoría de xeito oral e escrito, dentro dos contidos 
traballados no curso. 

 Conservar un pulso constante na execución de exercicios musicais.  

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos mediante a realización de 
pequenas probas ou controis ao longo de cada trimestre. 

 Realización dun exame de cada unha das partes das que consta a materia de linguaxe 
musical en cada trimestre. 

 Seguimento na aula do traballo realizado polos alumnos. 

 

Criterios de cualificación 

A materia de linguaxe musical divídese en catro apartados principais: lectura rítmica, 
entoación, ditado e teoría, polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación será a 
correcta consecución dos obxectivos deseñados para o curso, dende o mínimo esixible que 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE LINGUAXE MUSICAL 

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            

 

17 

suporá unha puntuación de 5 até a máxima excelencia en cada un deses catro apartados 
(tendo polo tanto de marxes as cualificacións de 5 a 10). 

 

Outros aspectos importantes que influirán na nota final son os seguintes: 

Realización de todos aqueles traballos escritos e prácticos que lle sexan encomendados 
dentro dos contidos e obxectivos propios do curso. 

 

Respecto cara ós profesores, compañeiros e material, ás normas de convivencia e á liberdade 
e tolerancia cara os demais.  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O Alumno interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores de todas as 
materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ao que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores, que emitirán unha cualificación. 

 

O consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.2.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación das partes das que se compón a materia de linguaxe muscal, 
realizarase, ao tratarse dunha materia de avaliación continua, ao longo do seguinte trimestre 
mediante a observación do traballo realizado polo alumno ao longo dese tempo e coa 
consecución dos mínimos exixibles no examen da seguinte avaliación. 

 

Probas extraordinarias 

Os alumnos de Linguaxe Musical terán a posibilidade de recuperar o curso, no caso de 
suspender na convocatoria ordinaria, cun exame no mes de xuño no que se deberá realizar 
unha proba para a que traballarán os aspectos que o seu profesor lle indique na entrega de 
notas, e sempre que cumpra os criterios mínimos esixidos durante o curso.  

 

5.2.5. Recursos didácticos 

 Ana María Navarrete Porta, e M. Moreno Buendía: El lenguaje de la musica 2º. 

 Andante. Lenguaje Musical 2º. 

 Ibañez- Cursá: Cuadernos de teoría, 2.  

 Cuadernos de ritmo y lectura de Encarnación López de Arenosa, cuaderno 2.  
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5.3.  CURSO: 3º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.3.1. Obxectivos 

 Desenvolver a escritura e a lectura musical como base para cursos posteriores. 

 Empregar o corpo e a voz como vehículo de expresión musical. 

 Adquirir soltura na lectura de fórmulas rítmicas axeitadas ao nivel de 3º. 

 Comprender e desenvolver o concepto de equivalencia. 

 Comprender e interiorizar os conceptos de tonalidade, armadura e ton relativo. 

 Coñecer a clasificación de intervalos segundo a súa especie. 

 Ampliar o estudo das claves e dos grupos de valoración especial. 

 Educar a memoria musical para a formación do oído interno. 

 Ampliar o seu vocabulario para empregar correctamente a terminoloxía musical. 

 Fomentar o respecto e o valor do silencio como ferramenta indispensable para o 
desenvolvemento das clases colectivas.  

 

5.3.2. Contidos 

Os contidos do curso anterior e: 

 Compas 2/2. 

 Figura e silencio de semicorchea. 

 Articulación. 

 Tonalidades. 

 Clasificación de intervalos simples e compostos e a súa inversión. 

 Seisillos, cinquillos e cuatrillos. 

 Equivalencias. 

 Ampliación de matices dinámicos e agóxicos e signos de repetición. 

 Carácter. 

 Signos de articulación e acentuación. 

 Graos tonais e modais. 

 

5.3.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Reproducir vocalmente cancións de ata 4 alteracións en modo maior e menor cunha 
correcta entoación e emisión.  

 Executar correctamente as distintas fórmulas rítmicas nos compases de 2/2, 9/8 e 12/8. 

 Coñecer as equivalencias que impliquen pulso=pulso e fracción=fracción. 

 Recoñecer auditivamente e reproducir por escrito ditados melódico-rítmicos empregando 
melodías que conteñan intervalos ata a 8ª. 

 Discriminar auditivamente acordes maiores e menores. 

 Imitar fragmentos melódico-rítmicos empregando como ferramenta a memoria. 

 Aplicar a exercicios prácticos sinxelos os contidos teóricos traballados no curso. 

 Manter o pulso durante períodos breves de silencio, a través de percusión corporal, durante 
a audición de fragmentos musicais.  



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE LINGUAXE MUSICAL 

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            

 

19 

 

Mínimos esixibles 

 Ler ritmicamente en compases de subdivisión binaria e ternaria deixando clara a precisión 
de pulso e acento. 

 Entoar una melodía ou canción con ou sen acompañamento en tonalidades de ata 4 
alteracións en modo maior e menor. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados coas diferentes fórmulas rítmicas 
propias do nivel de 3º, en modo maior e menor. 

 Resolver correctamente cuestións de teoría de xeito oral e escrito, dentro dos contidos 
traballados no curso. 

 Conservar o pulso constante na execución de exercicios musicais.  

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos mediante a realización de 
pequenas probas ou controis ao longo de cada trimestre. 

 Realización dun exame de cada unha das partes das que consta a materia de linguaxe 
musical en cada trimestre. 

 Seguimento na aula do traballo realizado polos alumnos. 

 

Criterios de cualificación 

A materia de linguaxe musical divídese en catro apartados principais: lectura rítmica, 
entoación, ditado e teoría, polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación será a 
correcta consecución dos obxectivos deseñados para o curso, dende o mínimo esixible que 
suporá unha puntuación de 5 até a máxima excelencia en cada un deses catro apartados 
(tendo polo tanto de marxes as cualificacións de 5 a 10). 

 

Outros aspectos importantes que influirán na nota final son os seguintes: 

Realización de todos aqueles traballos escritos e prácticos que lle sexan encomendados 
dentro dos contidos e obxectivos propios do curso. 
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Respecto cara ós profesores, compañeiros e material, ás normas de convivencia e á liberdade 
e tolerancia cara os demais.  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores de todas as 
materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ao que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores, que emitirán unha cualificación. 

 

O Consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.3.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación das partes das que se compón a materia de linguaxe muscal, 
realizarase, ao tratarse dunha materia de avaliación continua, ao longo do seguinte trimestre 
mediante a observación do traballo realizado polo alumno ao longo dese tempo e coa 
consecución dos mínimos exixibles no examen da seguinte avaliación. 

 

Probas extraordinarias 

Os alumnos de Linguaxe Musical terán a posibilidade de recuperar o curso, no caso de 
suspender na convocatoria ordinaria, cun exame no mes de xuño no que se deberá realizar 
unha proba para a que traballarán os aspectos que o seu profesor lle indique na entrega de 
notas, e sempre que cumpra os criterios mínimos esixidos durante o curso.  

 

5.3.5. Recursos didácticos 

 Ana María Navarrete Porta, e M. Moreno Buendía: El lenguaje de la musica 3º. 

 Andante. Lenguaje Musical 3º 

 Ibañez- Cursá: Cuadernos de teoría, 3.  

 Cuadernos de ritmo y lectura de Encarnación López de Arenosa, cuaderno 3.  

 Dionisio de Pedro: Teoría de la música, volúmen I, Real Musical, 1992.  
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5.4.  CURSO: 4º DE GRAO ELEMENTAL 

 

5.4.1. Obxectivos 

 Ler rítmicamente en compases de subdivisión binaria, ternaria e dispares. 

 Acadar o coñecemento das fórmulas rítmicas axeitadas ao nivel de 4º. 

 Practicar a lectura e a escritura das notas en clave de fa en 4ª liña. 

 Practicar a lectura rítmica de grupos de valoración especial regulares e irregulares. 

 Aplicar con naturalidade á lectura rítmica as equivalencias. 

 Practicar e saber formar escalas diatónicas (maiores e menores). 

 Coñecer e saber empregar as abreviacións, as enharmonías e as notas de adorno. 

 Comprender os acordes de tónica, dominante, subdominante e 5ª diminuída. 

 Coñecer e practicar ritmos propios da cultura popular. 

 Propiciar o emprego dunha terminoloxía musical básica que lle permita comunicar os seus 
coñecementos. 

 

5.4.2. Contidos 

Contidos do curso anterior e: 

 Figura cuadrada. 

 Escalas Maiores e menores. 

 Enharmonías e alteracións dobres. 

 Ampliación articulacións e matices agóxicos. 

 Compases de 3/2, 4/2, 2/8, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8. 

 Compases mixtos. 

 Acorde perfecto maior, perfecto menor, aumentados e diminuídos. 

 Tonalidades veciñas. 

 Consoancias e disoancias. 

 Escala cromática. 

 

5.4.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Executar correctamente as distintas fórmulas rítmicas nos compases de subdivisión binaria, 
ternaria e dispares traballadas na bibliografía. 

 Aplicar a exercicios prácticos sinxelos os contidos teóricos traballados no curso. 

 Identificar auditivamente o modo maior do modo menor nun fragmento musical. 

 Manter o pulso durante períodos de silencio, na audición de fragmentos musicais, 
identificando cambios de compás mediante a percusión do acento. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados. 

 Interpretar vocalmente obras didácticas propias do nivel de 4º, con e sen acompañamento.  

 Empregar e interpretar con naturalidade termos e signos que afectan á expresión musical.  

 Identificar e recoñecer os acordes de tónica, dominante, subdominante e 5ª diminuída. 

 Improvisar melodías breves e estruturas rítmicas diversas.  
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Mínimos esixibles 

 Ler rítmicamente en compases de subdivisión binaria, ternaria e dispares deixando clara a 
precisión de pulso e acento. 

 Entoar una melodía ou canción con ou sen acompañamento en tonalidades de ata 4 
alteracións en modo maior e menor. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados coas diferentes fórmulas rítmicas 
propias do nivel de 4º, en modo maior e menor. 

 Resolver correctamente cuestións de teoría de xeito oral e escrito, dentro dos contidos 
traballados no curso. 

 Conservar o pulso constante na execución de exercicios musicais.  

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos mediante a realización de 
pequenas probas ou controis ao longo de cada trimestre. 

 Realización dun exame de cada unha das partes das que consta a materia de linguaxe 
musical en cada trimestre. 

 Seguimento na aula do traballo realizado polos alumnos. 

 

Criterios de cualificación 

A materia de linguaxe musical divídese en catro apartados principais: lectura rítmica, 
entoación, ditado e teoría, polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación será a 
correcta consecución dos obxectivos deseñados para o curso, dende o mínimo esixible que 
suporá unha puntuación de 5 até a máxima excelencia en cada un deses catro apartados 
(tendo polo tanto de marxes as cualificacións de 5 a 10). 

 

Outros aspectos importantes que influirán na nota final son os seguintes: 

Realización de todos aqueles traballos escritos e prácticos que lle sexan encomendados 
dentro dos contidos e obxectivos propios do curso. 
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Respecto cara ós profesores, compañeiros e material, ás normas de convivencia e á liberdade 
e tolerancia cara os demais.  

 

5.4.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación das parets das que se compón a materia de linguaxe muscal, 
realizarase, ao tratarse unha materia de avaliación continua, ao longo do seguinte trimestre 
mediante a observación do traballo realizado polo alumno ao longo dese tempo e coa 
consecución dos mínimos exixibles no examen da seguinte avaliación. 

 

Probas extraordinarias 

Os alumnos de Linguaxe Musical terán a posibilidade de recuperar o curso, no caso de 
suspender na convocatoria ordinaria, cun exame no mes de xuño no que se deberá realizar 
unha proba para a que traballarán os aspectos que o seu profesor lle indique na entrega de 
notas, e sempre que cumpra os criterios mínimos esixidos durante o curso.  

 

5.4.5. Recursos didácticos 

 Ana María Navarrete Porta, e M. Moreno Buendía: El lenguaje de la musica 4º. 

 Andante. Lenguaje Musical 4º 

 Ibañez Cursá: Cuadernos de teoría, 4.  

 Cuadernos de ritmo y lectura de Encarnación López de Arenosa, cuaderno 4.  

 Dionisio de Pedro: Teoría de la música, volúmen I, Real Musical, 1992.  
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5.5.  CURSO: 1º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.5.1. Obxectivos 

 Perfeccionar a lectura rítmica de compases simples, compostos e dispares. 

 Ampliar o estudo dos intervalos, traballando a súa ampliación, redución, clasificación e 
inversión.  

 Continuar co estudo das claves e afondar no estudo da clave de fa en 4ª liña. 

 Coñecer as enharmonías de notas, intervalos e acordes. 

 Ampliar o estudo dos acordes e o seu cifrado. 

 Saber aplicar o transporte escrito e mental, con e sen cambio de clave. 

 Practicar o emprego de grupos de valoración especial en compases propios do nivel de 1º.  

 Propiciar o emprego dunha terminoloxía musical básica que lle permita comunicar os seus 
coñecementos. 

 Acadar o hábito do traballo persoal diario organizado.  

 

5.5.2. Contidos 

Contidos do curso anterior e: 

 Compases 5/4, 1/2, 5/2, 12/4, 6/4, 1/4, 7/4, 1/8. 

 Figura Fusa. 

 Acordes tríada, inversións e cifrados. 

 Compases de amalgama, simples, compostos e irregulares. Polimetría e polirritmia. 

 Transporte escrito e mental. 

 Clasisficación das voces. 

 Clasificacións dos instrumentos e agrupacións intrumentais.  

 Clasifiación de modelos rítmicos. 

 Claves de Do e Fa en 3ª liña. 

 

5.5.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Ler con soltura e fluidez compases simples, compostos e dispares. 

 Identificar e executar estruturas rítmicas dunha obra ou fragmento musical, con o usen 
cambio de compás, nun tempo establecido. 

 Aplicar a exercicios prácticos contidos teóricos propios do curso como acordes, cadencias, 
enharmonías, grupos de valoración especial…. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados. 

 Manter o pulso durante períodos longos de silencio, na audición de fragmentos musicais, 
identificando cambios de compás mediante a percusión do acento. 

 Identificar ou entoar calquera tipo de intervalo melódico. 

 Improvisar melodías breves e estruturas rítmicas diversas. 

 Entoar unha obra musical con ou sen acompañamento, aplicándolle as indicacións de 
carácter expresivo. 

 Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escoitado. 
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 Recoñecer auditivamente modos de ataque, articulacións, matices e ornamentos dunha obra 
fragmento.  

 

Mínimos esixibles 

 Ler rítmicamente en compases de subdivisión binaria, ternaria e dispares deixando clara a 
precisión de pulso e acento. 

 Entoar una melodía ou canción tonal ou atonal, con e sen acompañamento, en modo maior e 
menor. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados coas diferentes fórmulas rítmicas 
propias do nivel de 1º, en modo maior e menor. 

 Resolver correctamente cuestións de teoría de xeito oral e escrito, dentro dos contidos 
traballados no curso e tamén os mínimos dos cursos anteriores. 

 Conservar o pulso constante na execución de exercicios musicais.  

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos mediante a realización de 
pequenas probas ou controis ao longo de cada trimestre. 

 Realización dun exame de cada unha das partes das que consta a materia de linguaxe 
musical en cada trimestre. 

 Seguimento na aula do traballo realizado polos alumnos. 

 

Criterios de cualificación 

A materia de linguaxe musical divídese en catro apartados principais: lectura rítmica, 
entoación, ditado e teoría, polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación será a 
correcta consecución dos obxectivos deseñados para o curso, dende o mínimo esixible que 
suporá unha puntuación de 5 até a máxima excelencia en cada un deses catro apartados 
(tendo polo tanto de marxes as cualificacións de 5 a 10). 
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Outros aspectos importantes que influirán na nota final son os seguintes: 

Realización de todos aqueles traballos escritos e prácticos que lle sexan encomendados 
dentro dos contidos e obxectivos propios do curso. 

 

Respecto cara ós profesores, compañeiros e material, ás normas de convivencia e á liberdade 
e tolerancia cara os demais.  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores de todas as 
materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ao que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores, que emitirán unha cualificación. 

 

O Consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.5.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación das partes das que se compón a materia de linguaxe muscal, 
realizarase, ao tratarse dunha materia de avaliación continua, ao longo do seguinte trimestre 
mediante a observación do traballo realizado polo alumno ao longo dese tempo e coa 
consecución dos mínimos exixibles no examen da seguinte avaliación. 

 

Probas extraordinarias 

Os alumnos de Linguaxe Musical terán a posibilidade de recuperar o curso, no caso de 
suspender na convocatoria ordinaria, cun exame no mes de xuño no que se deberá realizar 
unha proba para a que traballarán os aspectos que o seu profesor lle indique na entrega de 
notas, e sempre que cumpra os criterios mínimos esixidos durante o curso.  

 

5.5.5. Recursos didácticos 

 Ana María Navarrete Porta, e M. Moreno Buendía: El lenguaje de la musica 1º grado medio. 

 Andante. Lenguaje Musical 1º grao profesional. 

 Ibañez- Cursá: Cuadernos de teoría, 1º grao profesional.  

 Dionisio de Pedro: Teoría de la música, volúmen II, Real Musical, 1992.  

 Félix Sierra: Lecciones de entonación, Real Musical 1987 

 Félix Sierra: Lenguaje musical para cantar, Mundimusica ediciones.  
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5.6.  CURSO: 2º DE GRAO PROFESIONAL 

 

5.6.1. Obxectivos 

 Exercitar as diferentes claves, acadando a soltura propia do nivel de 2º na lectura da clave 
de fa en 4ª liña. 

 Perfeccionar a lectura rítmica en compases dispares con calquera numerador e 
denominador. 

 Coñecer os grupos de valoración especial en métricas variadas e ritmos atípicos en 
compases convencionais. 

 Comprender e ler compases mixtos, decimais, fraccionarios e música sen compasar. 

 Ampliar o estudo dos acordes e o seu cifrado, así como das cadencias. 

 Interpretar correctamente os símbolos gráficos musicais e empregar termos relativos á 
dinámica, agóxica, acentuación e articulación. 

 Recoñecer os distintos tipos rítmicos en comezos e finais de frase.  

 Coñecer e distinguir as diferentes consonancias e disonancias. 

 Practicar a improvisación sobre diferentes esquemas harmónicos e formais.  

 

5.6.2. Contidos 

Os do curso anterior e: 

 Compases de 9/4, 10/8, 11/8. 

 Compases dispares e fraccionarios. 

 Acorde de 7ª de Dominante, inversións e cifrados. 

 Cadencias harmónicas. 

 Septillos. 

 

5.6.3. Avaliación 

 

Criterios de avaliación 

 Manter o pulso durante períodos de silencio longos. 

 Identificar e executar estruturas rítmicas dunha obra ou fragmento, con ou sen cambio de 
compás, nun tempo establecido. 

 Ler a primeira vista, con soltura, estruturas rítmicas e fragmentos musicais. 

 Recoñecer auditivamente aspectos cadenciais e formais dun fragmento musical. 

 Reproducir modelos melódicos, escalísticos ou acordales en diferentes alturas. 

 Aplicar o transporte, escrito e mental, a exercicios prácticos con ou sen cambio de clave. 

 Identificar e reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados. 

 Identificar ou entoar todo tipo de intervalo melódico.  

 Identificar intervalos harmónicos e escribilos no seu rexistro correcto.  

 Improvisación vocal ou instrumental de melodías dentro dunha tonalidade determinada. 

 Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escoitado. 

 Entoar repentizando unha melodía ou canción tonal con ou sen acompañamento, 
aplicándolle tódalas indicacións de carácter expresivo.  
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Mínimos esixibles 

 Ler rítmicamente en compases de subdivisión binaria, ternaria e dispares deixando clara a 
precisión de pulso e acento. 

 Entoar una melodía ou canción tonal ou atonal, con e sen acompañamento, en modo maior e 
menor. 

 Reproducir por escrito fragmentos musicais escoitados coas diferentes fórmulas rítmicas 
propias do nivel de 2º, en modo maior e menor. 

 Resolver correctamente cuestións de teoría de xeito oral e escrito, dentro dos contidos 
traballados no curso curso e tamén os mínimos dos cursos anteriores. 

 Conservar o pulso constante na execución de exercicios musicais.  

 

Procedementos e ferramentas de avaliación  

 Inicial: Establécese este tipo da avaliación para concretar as características dos nosos 
alumnos, así como para detectar, nos casos que así se precisase, as posibles carencias ou 
problemas que poida ter o alumno, para así poder resolver no menor tempo posible e da 
forma mais axeitada. 

 Continua: Establécese este tipo da avaliación como seguimento habitual do alumnado, ao 
longo de todo o curso académico, aportando ao alumno a posibilidade de progresar no tempo, 
favorecendo así unha aprendizaxe integradora. 

 Final ou sumativa: Dada a necesidade de emitir unha nota ao termo de cadanseu trimestre, 
así como ao final do curso académico, establécese este tipo da avaliación que nos aportará a 
información necesaria á hora de concretar que obxectivos e en que grao se obtiveron. 

 

Para poder levar a bo termo os distintos tipos de avaliación establecidos no apartado anterior, 
o profesor dispón de distintos procedementos ou ferramentas que deberá empregar (do xeito 
que considere oportuno para cada caso) á hora de determinar a consecución de obxectivos 
por parte dun alumno. 

 

Esta serie básica de ferramentas de avaliación sería: 

 Control periódico do grao de consecución dos obxectivos mediante a realización de 
pequenas probas ou controis ao longo de cada trimestre. 

 Realización dun exame de cada unha das partes das que consta a materia de linguaxe 
musical en cada trimestre. 

 Seguimento na aula do traballo realizado polos alumnos. 

 

Criterios de cualificación 

A materia de linguaxe musical divídese en catro apartados principais: lectura rítmica, 
entoación, ditado e teoría, polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación será a 
correcta consecución dos obxectivos deseñados para o curso, dende o mínimo esixible que 
suporá unha puntuación de 5 até a máxima excelencia en cada un deses catro apartados 
(tendo polo tanto de marxes as cualificacións de 5 a 10). 

 

Outros aspectos importantes que influirán na nota final son os seguintes: 

Realización de todos aqueles traballos escritos e prácticos que lle sexan encomendados 
dentro dos contidos e obxectivos propios do curso. 
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Respecto cara ós profesores, compañeiros e material, ás normas de convivencia e á liberdade 
e tolerancia cara os demais.  

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula  

Para conceder a ampliación de matrícula é requisito indispensable que o alumno supere os 
obxectivos e contidos de todas as materias do curso no que está matriculado, e que o profesor 
considere que pode superar os do seguinte. 

 

O alumno interesado en ampliar matrícula notificará este feito aos profesores de todas as 
materias das que estea matriculado. O alumno poderá solicitar permiso para asistir coma 
oínte ás clases do curso ao que quere ampliar. Haberá unha xunta avaliadora formada por 
todos os profesores, que emitirán unha cualificación. 

 

O Consello Escolar visto as actas de avaliación concederá as ampliacións de matrícula que 
procedan. 

 

5.6.4. Medidas de recuperación 

 

Procedementos de recuperación ordinarios 

O proceso de recuperación das parets das que se compón a materia de linguaxe muscal, 
realizarase, ao tratarse unha materia de avaliación continua, ao longo do seguinte trimestre 
mediante a observación do traballo realizado polo alumno ao longo dese tempo e coa 
consecución dos mínimos exixibles no examen da seguinte avaliación. 

 

Probas extraordinarias 

Os alumnos de Linguaxe Musical terán a posibilidade de recuperar o curso, no caso de 
suspender na convocatoria ordinaria, cun exame no mes de xuño no que se deberá realizar 
unha proba para a que traballarán os aspectos que o seu profesor lle indique na entrega de 
notas, e sempre que cumpra os criterios mínimos esixidos durante o curso.  

 

5.6.5. Recursos didácticos 

 Ana María Navarrete Porta, e M. Moreno Buendía: El lenguaje de la musica 2º grado medio 

 Andante. Lenguaje Musical 2º grao profesional. 

 Ibañez- Cursá: Cuadernos de teoría, 2º grao profesional.  

 Dionisio de Pedro: Teoría de la música, volúmen II, Real Musical, 1992.  

 Félix Sierra: Lecciones de entonación, Real Musical 1987 

 Félix Sierra: Lenguaje musical para cantar, Mundimusica ediciones.  
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6. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

Ao longo do curso a programación de linguaxe musical debe de ser revisada polo 
departamento constantemente, en cada un dos seus puntos (obxectivos, contidos, criterios de 
avaliación e metodoloxía), podendo modificarse en función dos seus resultados. A revisión da 
programación didáctica de linguaxe musical realizarase nas reunións de departamento, 
facendo fincapé nos seguintes aspectos: 

 Proceso da ensinanza-aprendizaxe: A avaliación deberá ser constante e formativa, para 
garantir que o proceso de ensinanza-aprendizaxe sexa eficaz e de calidade, podendo 
modificarse en función dos seus resultados, adecuando os obxectivos e contidos para acadar 
unha aprendizaxe significativa dos discentes. 

 Criterios de avaliación:  

- Os criterios de avaliación deberán ser un instrumento diagnóstico para a detección de 
problemas, na consecución dos obxectivos e contidos. Polo tanto poderán ser modificados 
para conseguir a efectividade do proceso de ensinanza-aprendizaxe, se este non está 
funcionando como se esperaba. 

- Deberase contar có nivel de coñecemento próximo do alumno, por medio dunha avaliación 
inicial. O diagnóstico do desenvolvemento da programación realizarase por medio de 
probas, a observación directa, do traballo na aula e fora desta, da participación e da 
actitude. 

 A metodoloxía: Deberá ser activa e motivadora, partindo dos coñecementos previos do 
alumno, para facilitar a autonomía persoal e a creatividade. Utilizaranse estratexias 
didácticas para dar cabida á diversidade dos alumnos, fomentando que o proceso de 
ensinanza e aprendizaxe sexa produtivo. Así mesmo, a metodoloxía deberá ser revisada polo 
departamento e en caso de non cumprir o seu cometido, modificarase para mellorar o 
proceso de ensinanza e aprendizaxe.  
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7. PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 

 

A avaliación interna do departamento farase dentro das reunións periódicas deste, nas cales 
se formularán as opinións, propostas de mellora, recursos e o grao de implicación dos 
profesores, co fin de localizar o nivel de satisfacción dos membros do departamento co seu 
funcionamento.  
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8. ANEXOS 
 

8.1. PROBAS DE ACCESO  

 

 Proba de acceso a 1º de grao elemental L.O.E.  

  

Segundo o disposto no decreto 198/2007 do 27 de setembro (polo que se establece a 
ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música e se regula a 
proba de acceso), o procedemento de acceso ao primeiro curso de grao elemental atenderá 
exclusivamente á avaliación das aptitudes musicais dos interesados e á idade idónea para 
iniciar os seus estudos nas especialidades instrumentais.  

  

Para avaliar as aptitudes musicais teranse en conta, cando menos, os seguintes aspectos:  

  

Exercicios para valorar a aptitude rítmica  

 Consistirá no seguinte:  

 O alumno/a marcará con palmas o pulso dunha peza interpretada por un membro do 
tribunal ou gravada.  

 O alumno/a imitará por medio de palmas ou cun instrumento de pequena percusión, varios  

 ritmos sinxelos propostos por un membro do tribunal.  

  

Exercicio para valorar a aptitude auditiva  e vocal  

 Consistirá no seguinte:  

 Un profesor do tribunal realizará un pequeno fragmento melódico (coa voz ou co teclado) 
para que o alumno o imite coa súa voz.  

 Propoñer o alumno que interprete unha canción ou fragmento dunha peza que coñeza (do 
colexio ou dos xogos).  

  

Exercicio para valorar a aptitude psicomotriz  

 Consistirá no seguinte:  

 Propoñer ao alumno que marque cos pés o acento dunha peza mentres efectúa coas mans o 
pulso da mesma.  

 Un membro do tribunal efectuará un ritmo un pouco máis elaborado con percusión corporal 
combinada (incluíndo pés, pernas, palmas e chasquidos) para que sexa imitado polo 
alumno/a.  
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 Proba de acceso a 2º de grao elemental L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os  

coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol en segunda liña, que conteña 
figuras ata a semicorchea.  

 

 Lectura entoada, con piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de catro compases sen alteracións, con figuras ata a corchea.  

  

 Contidos da proba teórica:  

- Pentagrama, clave, líñas divisorias e normas de escritura.   

- Figura ata a semicorchea e os seus respectivos silencios.  

- Clasificación de intervalos segundo sexan: ascendentes, descendentes, conxuntos, 
disxuntos, melódicos, harmónicos, simples, compostos e segundo sexan numericamente 
dende o unisono ata a oitava.   

- Matíces dinámicos: p, mp, mf, f. (Dinámica).  

- Tempo: Andante, lento. (Agóxica).  

- Anacruse, ligadura de prolongación, puntilla, síncopa.  

- Saber completar os compases de 2/4, 3/4, 4/4.  

- Reguladores.  

- Notas a contratempo.  

- Escala de Do e tons e semitons da escala.  

                                                                        

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos  para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase  ao disposto no especificado decreto 198/2007 do 27 de setembro, polo 
que se regula a proba de acceso ao grao elemental das ensinanzas de música.  
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 Proba de acceso a 3º de grao elemental L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os  

coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol en segunda liña e Fa en cuarta liña.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de dúas alteracións na armadura. con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de catro compases.  

  

 Contidos da proba teórica:  

- Armadura e alteracións (propias, accidentais e de precaución).  

- Coñecer e saber completar os compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, e 3/8, con figuras e silencios 
dende a redonda ata a semicorchea, e saber o significado de numerador e denominador.  

- Graos da escala.  

- Tempo relativo a velocidade (agóxica).  

- Carácter e expresión musical.  

- Tresillo e dosillo.  

- Signos de repetición.    

- Tonalidade e modalidade.   

- Equivalencias pulso = pulso. 

- Coñecemento e lectura da clave de Fa en 4ª liña. 

- Repaso dos contidos teóricos do 1º curso de elemental.  

 

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos  para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase  ao disposto no especificado decreto 198/2007 do 27 de setembro, polo 
que se regula a proba de acceso ao grao elemental das ensinanzas de música.  
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 Proba de acceso a 4º de grao elemental L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os  

coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol en segunda liña e Fa en cuarta liña, 
que conteña formulas rítmicas de dosillo e tresillo, en compás simple ou composto con 
equivalencias de pulso = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de tres alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de catro compases.  

  

 Contidos da proba teórica:  

- Coñecer e saber completar os compases de 3/8, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8 e 2/2 con 
figuras e silencios dende a redonda ata a semicorchea, e saber o significado de numerador 
e denominador.  

- Saber clasificar e invertir intervalos simple e compostos, xustos, maiores, menores, 
aumentados e diminuídos.  

- Saber formar unha escala maior ou menor, poñendo o nome para as escalas menores, 
saberse os relativos das mesmas.  

- Articulación e acentuación.  

- Graos da escala (tonais e modais).  

- Grupos de valoración especial (tresillo, dosillo, cuatrillo, cinquillo e seisillo).  

- Equivalencias.  

- Enharmonías.  

- Táboa de tonalidades e nº de alteracións.   

- Repaso dos contidos correspondentes ao 1º e 2º cursos do grao elemental.  

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase  ao disposto no especificado decreto 198/2007 do 27 de setembro, polo 
que se regula a proba de acceso ao grao elemental das ensinanzas de música.  
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  Proba de acceso a 1º curso de grao profesional L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol e segunda liña e Fa en cuarta liña, 
que conteña formulas rítmicas de dosillo e tresillo, en compás simple ou composto ou dispar 
con equivalencias de pulso = pulso, pulso = compás e compás = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de catro alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de 8 compases cun máximo de dúas alteracións na armadura.  

  

 Proba teórica:  

- Coñecer e saber completar os compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 5/8, 7/8, 8/8, 
2/8, 3/8, 4/8, 2/2, 3/2 e 4/2 con figuras e silencios dende a redonda ata a semicorchea e 
saber o significado do numerador e denominador de cada un deles.  

- Saber clasificar e invertir intervalos xustos, maiores, menores, aumentados e diminuídos.  

- Saber formar unha escala maior ou menor, e os relativos das mesmas.  

- Tempos (Agóxica) e modificacións. Dinámica e matiz.  

- Os catro tipos de escalas diatónicas maiores e menores.   

- Tonalidade, modalidade e graos da escala.  

- Tonalidades veciñas. 

- Consoancias e disoancias. 

- Acordes maiores, menores, aumentados e diminuídos.  

- Equivalencias.  

- Enharmonías.  

- Repaso dos contidos teóricos do grao elemental.  

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora e media, tempo que si o tribunal o cree conveniente o poderá 
ampliar.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase ao establecido na orde do 28 de xullo de 2008  pola que se regulan as 
probas de acceso ao grao profesional das ensinanzas de música dispostas no decreto 
203/2007 do 27 de setembro.  
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 Proba de acceso a 2º curso de grao profesional L.O.E. 

 

O exercicio teórico-prácticos para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol e segunda liña e Fa en cuarta liña, e 
clave de Do en terceira liña, en compás simple ou composto ou dispar con equivalencias de 
pulso = pulso, pulso = compás e compás = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de catro alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de 8 compases cun máximo de dúas alteracións na armadura.    

  

 Proba teórica:  

- Coñecer calquera tipo de compás.  

- Saber clasificar e invertir intervalos xustos, maiores, menores, aumentados e diminuídos.  

- Transporte escrito.  

- Tríadas e as súas inversións.  

- Clasificación dos modelos rítmicos en función do seu comezo e final.  

- Os catro tipos de escalas diatónicas maiores e menores.   

- Tonalidade, modalidade e graos da escala.  

- Equivalencias e enharmonías.  

- Clasificación das voces e dos instrumentos. 

- Polimetría e polirritmia. 

- Coñecemento e práctica de todas as claves. 

- Repaso dos contidos teóricos do grao elemental e de 1º de grao profesional.   

 

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora e media, tempo que si o tribunal o cree conveniente o poderá 
ampliar.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase ao establecido na orde do 28 de xullo de 2008  pola que se regulan as 
probas de acceso ao grao profesional das ensinanzas de música dispostas no decreto 
203/2007 do 27 de setembro.  
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  Proba de acceso a 3º curso de grao profesional L.O.E. 

 

Exercicios teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol e segunda liña e Fa en cuarta liña 
en compás simple ou composto ou dispar con equivalencias de pulso = pulso, pulso = compás 
e compás = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de catro alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de 8 compases cun máximo de dúas alteracións na armadura.  

  

 Proba teórica:                                        

- Coñecer calquera tipo de compás  

- Saber clasificar e invertir intervalos xustos, maiores, menores, aumentados e diminuídos.   

- Transporte escrito.  

- Tríadas, acorde de 7ª de dominante e as súas inversións.  

- Cadencias.  

- Os catro tipos de escalas diatónicas maiores e menores.   

- Tonalidade, modalidade e graos da escala.  

- Equivalencias e enharmonías  

- Repaso dos contidos do grao elemental e 1º e 2º de grao profesional.  

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora e media, tempo que si o tribunal o cree conveniente o poderá 
ampliar.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase ao establecido na orde do 28 de xullo de 2008  pola que se regulan as 
probas de acceso ao grao profesional das ensinanzas de música dispostas no decreto 
203/2007 do 27 de setembro. 
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 Proba de acceso ao 4º, 5º e 6º curso de grao profesional L.O.E. 

 

En materia de linguaxe musical será a mesma que a da proba de acceso a 3º de grao 
profesional e o resto de materias que correspondan segundo o curso ao que se accede.  

  

 


