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I. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A presente programación desenvólvese de acordo co recollido no decreto 86/2015 
de 25 de xuño de 2015 polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Dito currículo 
contempla como opcional en 4º da ESO a materia de música, cun total de tres sesións 
lectivas semanais. Durante este curso se desenvolven unha serie de contidos dentro de 4 
grandes bloques:

1. Interpretación e creación
2. Escoita
3. Contextos musicais e culturais
4. Música e tecnoloxías

Para a realización deses bloques e os seus contidos, hai que ter en conta as 
características singulares do CPI “Camiño de Santiago” e do seu alumnado. A pesares de 
ser un centro moi próximo (20 Km) a unha capital como é Santiago de Compostela, as 
diversas análises da poboación teñen detectado un ambiente sociocultural medio-baixo. 
No referente á música, ás tradicionais carencias xenéricas do alumnado máis novo, 
únense a falta referencias musicais que temos detectado ao longo destes anos de 
docencia no centro. Polo tanto un elemento esencial na construción da programación 
parece que ten que ser o dar a oportunidade de achegarse ao alumnado a outras músicas 
diversas que, no mellor dos casos, coñecen a través de escasa referencias. Referímonos 
en concreto ás músicas escritas de outras épocas (música antiga, clásica, etc), jazz, 
música tradicional e mesmo rock ou tipos menos coñecidos de músicas populares, así 
como aportar unha nova visión más crítica e analítica de músicas que están máis 
acostumados a escoitar, como é o caso da música no cine e televisión.

A tarefa é moi ambiciosae aínda que se intenta desenvolver en parte nos cursos na 
que a materia é obrigatoria, non se soe acadar. Polo tanto, o curs de 4º de ESO 
plantexase nesta materia como unha oportunidade para afondar nos contidos tratados 
nos anteriores cursos e, naturalmente, presentar outros novos que por falta de tempo non 
se poden impartir. Este obxectivo central ten que ser amoldado aos bloques propostos no 
currículo: 

-Mediante contidos “teóricos” sobre outros contextos musicais e culturais: tipos de 
músicas, autores, instrumentos …

-Mediante a interpretación de arranxos de pezas que se correspondan a eses 
contextos musicais que se están a estudar
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-Mediante a escoita activa e análise de pezas musicais 
Neste curso pódese tamén tentar facer uso das tecnoloxías para a gravación das 

pezas interpretadas, escrita con programas de edición sinxela e realización e escoita de 
pequenos exercicios de creación. Hai que ter en conta, amais, que o menor número de 
alumnado axuda a poder impartir con maior calidade este tipo de coñecementos máis 
prácticos

Hai que resaltar de novo, como se fai nas programacións da materia nos outros 
cursos, o ambicioso do currículo proposto na lexislación que, unha vez máis, pensamos 
que é pouco realista tendo en conta o nivel xeral do alumnado, salvo o caso excepcional 
de aqueles alumnos ou alumnas que realizan pola súa conta estudos dalgún instrumento. 
É importante sinalar ademáis que non sempre o alumnado que escolle a materia de 
música en 4º de ESO o fai dun xeito puramente vocacional senón fuxindo doutras 
materias que lle poden resultar máis áridas. Daquela adoitamos a atopar grupos moi 
heteroxéneos que obrigan a ter unha actitude aberta por parte do profesor, adaptando 
sobre a marcha os contidos previstos e métodos para o curso, derivando cara aqueles 
que mellor funcionan co alumnado concreto dese curso concreto.

Aínda así, e coa mellor vontade, propóñense unhas unidades e unha 
temporalización delas que tentará de cubrir, do modo máis intelixente e integrador posible, 
os contidos que o referido currículo propón.

�4

Este curso 19/20 cursarán a materia de música un total de 6 alumnos/as.



II. UNIDADES DIDÁCTICAS (Indicando a contribución ás competencias clave, grao 
mínimo de consecución dentro da materia, temporalización e procedementos e 
instrumentos de avaliación)

As unidades didácticas das que consta a presente programación detállanse na 
táboa de abaixo. Os contidos mínimos se inclúen nunha táboa ao final do detalle de cada 
unha das unidades.

Porén, e previo ao seu desenvolvemento efectivo, o profesor nos primeiros días de 
clase exporá os obxectivos xerais do curso, contidos mínimos que debe de acadar o 
alumnado ao rematalo e os sistemas e criterios de avaliación. Insistirase, en especial, nos 
aspectos relativos á avaliación co obxecto de que o alumnado comprenda perfectamente 
o que del se espera na materia. 

As pezas didácticas e exercicios levaran una indicación do seu nivel (I, II ou III ou 
equivalente), entendéndose que, en xeral, aqueles de nivel I forman parte dos contidos 
mínimos da materia. O Nivel II corresponde a pezas do nivel medio do curso e o III de reto 
ou ampliación para aquel alumnado con máis habilidade para a música.

Unidade Curso-Trimestre

UNIDADE 1. Músicas urbanas do século XX: O Jazz, o 
Rock e o Pop. Tecnoloxías: os instrumentos eléctricos e 
electrónicos e os primeiros medios de reprodución do son.

1º Trimestre

UNIDADE 2. Tecnoloxías de gravación, reprodución e 
edición do son. Aspectos profesionais da música neses 
campos.

1º Trimestre

UNIDADE 3. Música e Cine. 2º Trimestre

UNIDADE 4. As músicas tradicionais do mundo e os seus 
instrumentos. A música tradicional en Galicia.

2º Trimestre

Unidade 5. O ordenador na música: edición e creación de 
partituras.

3º Trimestre
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UNIDADE 1. Músicas urbanas do século XX: O Jazz, o Rock e o Pop. Tecnoloxías: 
os instrumentos eléctricos e electrónicos e os primeiros medios de reprodución do 
son.

Nesta unidade formalízanse e amplían os coñecementos do alumnado sobre as 
músicas urbanas do século XX, tentando sempre de poñelas en conexión ca historia e a 
historia dos movementos sociais deste século. Faise tamén referencia da influencia vital 
que as novas tecnoloxías tiveron na aparación e éxito deste tipo de músicas, 
especialmente o Rock e o Pop. Para iso adícase un tempo a explicar os principais 
instrumentos eléctricos e electrónicos e a difusión dos discos de vinilo e o tocadiscos, 
explicando o principio básico de funcionamento destes. Adícase tamén un tempo a 
estudar as interaccións deste tipo de música coa Música Clásica, tentando de romper co 
tópico do illamento entre xéneros.

Naturalmente, o coñecemento das pezas, estilos e autores, instrumentos e 
agrupacións estará fundamentado na escoita e visionado de videos, amáis da información 
por escrito que se subministra por parte do profesor.

Obxectivos
-Dar a coñecer a historia cronolóxica e principais subestilos das músicas urbanas: Jazz, 
Rock e Pop.
-Coñecer e escoitar ós principais intérpretes e creadores deste tipo de músicas.
-Analizar as influencias mutuas destes estilos ca Música Clásica, presentando algúns 
autores de música clásica do século XX que recolleron influxos do jazz na súa obra.
-Interelacionar a aparición de novos estilos e das súas características singulares en 
función dos movementos sociais, e xuvenís do seu tempo. Tamén co devir da historia do 
século XX.
-Estudar o influxo das novas tecnoloxías e dos avances científicos nas novas sonoridades 
e instrumentos destes tipos de música.
-Analizar as principais partes implicadas na produción do son nunha guitarra eléctrica.
-Coñecer e comprender o funcionamento do disco de vinilo e do tocadíscos, como 
sistemas analóxicos de reprodución do son.
-Reflexionar sobre a importancia que o abaratamento dos sistemas de reprodución de son 
con calidade tiveron na difusión das músicas urbanas e na creación dunha industria 
discográfica.
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CONTIDOS ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN CONTRIBUCIÓ
N ÁS 
COMPETENCI
AS CLAVE

O Jazz: a súa orixe e evolución. 
Do Rag Time ao Free Jazz.

▪ MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras 
musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

▪ MUB2.3.1. Ut i l iza con r igor un 
vocabulario axeitado para describir a 
música.  

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara os 
trazos distintivos de obras musicais, e 
descríbeo utilizando unha terminoloxía 
axeitada. 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e tempo. 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e 
curiosidade pola diver sidade de 
propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas.  

▪ MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da 
música en situacións e contextos 
d i ver sos : ac tos da v ida co t iá , 
espectáculos, medios de comunicación, 
etc. 

▪ MUB3.2.2. Recoñece e explica as 
características básicas da música 
española e da música popular urbana. 

-O alumno/a diferencia e é capaz de 
nomear unha ou dúas características 
básicas de cada un dos estilos do jazz/rock 
estudados. 
-O alumno/a recoñece e é capaz de facer 
corresponder co estilo correcto pezas 
escoitadas na clase dos diversos estilos do 
jazz e do rock estudados. 
-O alumno/a, valora e recoñece as orixes 
do jazz e do rock, relacinándoas coas 
condicións sociais e históricas nas que 
xurden. 
-O alumno/a e quen de construir un breve 
texto descriptivo sobre algunha das pezas 
estudadas na clase, facendo uso dun 
vocabulario axeitado. 
-O alumno/a garda silencio durante as 
audicións e visionado do videos, tendo 
unha actitude participativa e facendo unha 
escoita activa.

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CCEC
Os principais intérpretes e 
creadores do Jazz: Scott Joplin, 
Jelly Roll Mor ton, Louise 
Amstrong, Duke Ellington, 
Glenn Miller, Thelonious Monk...

Instrumentos característicos 
d o J a z z e c o n x u n t o s 
instrumentais máis comúns. 
Dos grandes instrumentos 
solistas (trompeta, piano, 
saxofón...) á Big Band. Front 
line e Rhythm section

Relacións do Jazz ca Música 
Clásica: os casos de Stravinsky, 
Bela Bartok, George Gershwin 
e Duke Ellington.

O Rock, o seu nacemento e a 
súa evolución. Subestilos do 
rock: Heavy Rock, Rock 
Sinfónico, Rock progresivo...

-Grandes figuras e conxuntos 
do rock: Elvis Presley, Chuck 
Berry, Rolling Stones, AC/DC...

-Os instrumentos eléctricos e 
electrónicos no rock. As novas 
sonoridades: guitarra eléctrica, 
teclados, órgano Hammond. 
P r i n c i p i o s b á s i c o s d e 
funcionamento.

▪ MUB4.1.2. Comprende a transformación 
de valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos avances 
tecnolóxicos.

-O alumno/a recoñece o son e aspecto dos 
principais instrumentos electrónicos 
estudados. 
-O alumno/a coñece o principio de 
funcionamento e as partes implicadas na 
produción do son nunha guitarra eléctrica.

▪ CSC 
▪ CSIEE

S is temas de gr av ac ión-
r e p r o d u c i ó n a n a l ó x i c a . 
Principios básicos. Discos de 
vinilo e tocadiscos.

▪ MUB4.1.2. Comprende a transformación 
de valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos avances 
tecnolóxicos. 

▪ MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer 
as posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para a 
actividade musical.

-O alumno/a coñece e é quen de explicar o 
principio básico de gravación dunha onda 
sonora cun método analóxico. 
-O alumno/a é quen de describir de xeito 
crítoco as principais vantaxes que os discos 
de vinilo e o tocadiscos supuxeron, en 
calidade de son, abaratamento de custes e 
difusión da música, con respecto a sistemas 
anteriores.  

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CD 
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A influencia das tecnoloxías 
(instrumentos, sistemas de 
reprodución) na difusión das 
músicas urbanas e na creación 
d o c h a m a d o m e r c a d o 
discográfico.

▪ MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso 
seguido en diversas producións musicais 
(discos, programas de radio e televisión, 
cine, etc.) e o papel xogado en cada fase 
do proceso polos/as profesionais que 
interveñen. 

▪ MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica 
a n t e o p a p e l d o s m e d i o s d e 
comunicación na difusión e na promoción 
da música. 

▪ MUB4.1.2. Comprende a transformación 
de valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos avances 
tecnolóxicos.

-O alumno/a é quen de identificar os 
principais motivos que levaron á creación 
do mercado discográfico e os seus axentes. 
-O alumno/a valora e ten un discurso crítico 
ao respecto do que supuxo o mercado 
discográfico na difusión, creación de 
públicos e populariación dos diversos tipos 
de músicas, especialmente as urbanas.

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CSIEE

O pop: do pop internacional 
aos grupos e tendencias 
nacionais.

Os sinalados no primero bloque Os sinalados no primero bloque Os 
sinalados 

no primeiro 
bloque

Arranxo e práctica de pezas 
destes estilos usando os 
instrumentos de placas e 
frautas.

▪ MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas 
necesa r i a s nas ac t i v i dades de 
interpretación, colabora co grupo e 
respecta as regras fixadas para lograr 
un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades 

▪ MUB1.1.2. Le partituras como apoio á 
interpretación. 

▪ MUB1.1.3. Coñece e cumpre as normas 
establecidas para realizar as actividades 
da aula.

-O alumno/a interpreta con correción a 
parte asignada para a interpretación, 
acorde coas súas capacidades. Amáis, 
respecta o silencio e as indicacións do 
profesor. 
-O alumno/a amosa que se esforza e 
mellora a súa interpretación ao longo dos 
diversos ensaios.

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC
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UNIDADE 2. Tecnoloxías de gravación, reprodución e edición do son. Aspectos 
profesionais da música neses campos.

As novas tecnoloxías e técnicas de gravación do son pertencen ó ámbito cotiá da 
nosas vidas. O alumnado tamén comparte esta fascinación por obxectos tecnolóxicos 
como móbiles, reprodutores de mp3... Cumpre pois un achegamento dende a escola a un 
campo que tantas curiosidades esperta no adolescente.

Nesta unidade introdúcese ao alumnado no mundo das tecnoloxías de gravación e 
reprodución, partindo dunha pequena sinopse histórica da evolución neste eido. Tratarase 
con especial atención as diferencias entre unha gravación analóxica e dixital. Tamén de 
facer comprender os principais parámetros que determinan a calidade dun equipo de 
gravación-reprodución do son. A continuación, nun eido máis práctico, estúdanse os 
compoñentes básicos na gravación-reprodución do son e os conceptos básicos hoxe en 
día involucrados nun arquivo de son dixital.

Obxectivos
- Coñecer a evolución histórica dos medios de gravación e reprodución do son, partindo 
do fonógrafo de Edison.
- Coñecer as diferencias entre o son gravado por medios analóxicos e dixitais e os 
diversos tipos de soportes das gravacións, a partires do concepto de son como onda 
periódica nun medio.
- Coñecer e aplicar aos diversos medios de gravación que foron aparecendo os principais 
parámetros que determinan a calidade dunha gravación do son (fidelidade e 
perdurabilidade) e diferenciar, aplicando o seu coñecemento, entre as cualidades, 
vantaxes, etc de un e outros.
-Coñecer e comprender axeitadamente os parámetros principais dun arquivo de son 
dixital sen comprimir (frecuencia de mostreo e resolución) ou comprimido (mp3 e tasa de 
bits).
-Estudar e analizar os diversos elementos implicados nunha gravación dixital de calidade 
(micrófonos dinámicos e de condensador, amplificadores de micrófono, gravadores 
dixitais, ordenar, mesa de misturas) así como as características fundamentais destes 
aparellos e a súa influencia na calidade final do resultado.
-Analizar brevemente o papel dos principais profesionais implicados no mundo da 
gravación e dos técnicos de son en concertos, etc.
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CONTIDOS ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN CONTRIBU-
CIÓN ÁS 
COMPETENCIAS 
CLAVE

-Os principais aparellos de 
gravación/reprodución do son 
na historia: fonógrafo de 
Edison, gramófono, discos de 
lousa e vinilo, magnetófono e 
cassete

▪ MUB4.1.1. Selecciona e utiliza 
r e c u r s o s t e c n o l ó x i c o s p a r a 
diferentes aplicacións musicais. 

▪ M U B 4 . 1 . 2 . C o m p r e n d e a 
transformación de valores, hábitos, 
consumo e gusto musical como 
c o n s e c u e n c i a d o s a v a n c e s 
tecnolóxicos.

O alumnado e quen de facer unha breve 
descripción das características e funcionamento 
de cada un dos aparellos citados, amáis de 
identificalos visualmente e situar o século e 
década do seu descubrimento.

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT

Diferencia entre o son gravado 
analóxico e o dixital. Pequeno 
repaso das características 
básicas da onda sonora.

▪ MUB4.1.1. Selecciona e utiliza 
r e c u r s o s t e c n o l ó x i c o s p a r a 
diferentes aplicacións musicais. 

O alumnado é quen de explicar a diferenza entre 
unha gravación analóxica e unha dixital 
atendendo ao xeito en que cada unha delas grava 
a onda sonora.

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT

Pasos básicos do proceso de 
gravación.reprodución don 
son. Criterios de calidade: 
fidelidade e perdurabilidade. 
Factores que inflúen nestes: 
relación sinal-ruído, resposta 
en frecuencia, distribución 
espacial, capacidade de 
almacenamento, portabilidade 
e durabilidade.

▪ MUB4.2.1. Manexa as técnicas 
b á s i c a s n e c e s a r i a s p a r a a 
elaboración dun produto audiovisual. 

▪ MUB4.2.1. Manexa as técnicas 
b á s i c a s n e c e s a r i a s p a r a a 
elaboración dun produto audiovisual. 

▪ MUB4.2.1. Manexa as técnicas 
b á s i c a s n e c e s a r i a s p a r a a 
elaboración dun produto audiovisual.

O alumno/a coñece os pasos básicos do proceso 
de gravación-reprodución do son. Amáis é quen 
de explicar brevemente o concepto de fidelidade 
e perdurabilidade e os factores que inflúen 
nestes.

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCEC

Os parámetros básicos dunha 
gravación dixital: frecuencia de 
mostreo e resolución.

▪ MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes 
de información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma.

O alumno é que de explicar os parámetros 
básicos dunha gravación dixital, coñece as súas 
unidades e distingue os valores minimos esixibles 
de cada un deles para situacións de gravación 
estándard (voz, gravación caseira de son, 
gravación profesional de son)

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCEC

Elementos básicos dunha 
gravación: micrófonos 
dinámicos e de condensador, 
patrónes polares de 
micrófonos, amplificadores de 
micrófononos, gravadores 
dixitais, mesas de misturas, 
monitores/auriculares. Cables 
jack e XLR.

▪ MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes 
de información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma.

O alumno/a coñece as características básicas e 
campo de aplicación dos micrófonos dinámicos e 
de condensador, asi como os patróns polares 
máis tipicos (cardioide, omnidireccional…). 
Amais é quen de identificalos visualmente. 
O alumno/a coñece os principais elementos 
dunha gravación e o papel xogado por cada un 
deles e a súa importancia relativa, amáis de 
identificalos visualmente. 
O alumno/a emprega os materiais de gravación 
da aula de música para rexistrar o son en 
diversas situacións 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CCEC

Os profesionais do mundo do 
son: enxeñeiros de son, 
técnicos de son. Os seus 
papeis profesionais e 
formación.

▪ MUB1.4.1. Coñece e analiza o 
proceso seguido en diver sas 
producións musica is (d iscos, 
programas de radio e televisión, 
cine, etc.) e o papel xogado en cada 
f a s e d o p r o c e s o p o l o s / a s 
profesionais que interveñen.

O alumno/a coñece e analiza o papel que cada 
profesional xoga no proceso de gravación do son 
ou nuha situación de concerto.

▪ CSC 
▪ CSIEE
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UNIDADE 3. Música e Cine.

Analízase neste tema a importante e fecunda relación entre música e cine. 
Introdúcense conceptos esenciais do papel da música no cine e compleméntase ca visión 
e análise de películas nas que a súa banda sonora ten xogado un papel especialmente 
relevante. Unha vez máis incídese na importancia que o desenvolvemento das 
tecnoloxías da gravación e reprodución do son tiveron na sonorización das películas. 

Outro aspecto non menor abordado nesta unidade e presentar ao alumnado 
películas do cine clásico das que, normalmente, non teñen noticia.

Obxectivos
-Facer un pequeno percorrido histórico pola introdución da música no cine.
-Analizar os principais elementos e xeito de intervir a música no cine.
-Ver algúns filmes nos que a música teña xogado un papel especialmente relevante.
-Realizar fichas de análise dos anteriores filmes.

CONTIDOS ESTÁNDADES DE 
APRENDIZAXE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CONTRIBU-
CIÓN ÁS 
COMPETEN
CIAS 
CLAVE

-O nacemento da música no 
cine durante a época do cine 
mudo. A música en directo nas 
salas de proxección.

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de espazo e 
tempo

O alumnado coñece os principais fitos na historia 
do cine sonoro. 
O alumnado garda silencio e realiza unha escoita 
activa dos filmes/bandas sonoras presentadas.

▪ CCEC 
▪ CSC

-A aparición do sonoro e a 
banda sonora. Primeiras 
músicas incidentais.

▪ MUB2.1.1. Analiza e comenta as 
obras musicais propostas, 
axudándose de diversas fontes 
documentais. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música.  

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara 
os trazos distintivos de obras 
musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de espazo e 
tempo. 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas. 

O alumnado coñece os principais fitos na historia 
do cine sonoro. 
O alumnado garda silencio e realiza unha escoita 
activa dos filmes/bandas sonoras presentadas.

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 
▪ CSC
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-A banda sonora: A banda 
sonora orixinal e outros tipos 
de bandas sonoras. Outros 
elementos: o leitmotiv. As 
funcións da música no discurso  
cinematográfico.

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música. 

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara 
os trazos distintivos de obras 
musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada

O alumnado debe de ser capaz de expresar a 
diferenza entre banda sonora orixinal e outro tipo 
de bandas sonoras. 
O alumnado coñece e é quen de explicar e 
analizar as diversas funcións da música (banda 
sonora) no cine. 
O alumnado garda silencio e realiza unha escoita 
activa dos filmes/bandas sonoras presentadas.

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSC

-Bandas sonoras famosas e 
películas que fixeron famosas 
outras músicas.

▪ MUB2.1.1. Analiza e comenta as 
obras musicais propostas, 
axudándose de diversas fontes 
documentais. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música. 

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara 
os trazos distintivos de obras 
musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de espazo e 
tempo. 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas. 

O alumnado discrimina entre diversas bandas 
sonoras famosas de peliculas escoitadas na 
clase. 
O alumnado garda silencio e realiza unha escoita 
activa dos filmes/bandas sonoras presentadas.

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSC

-Compositores famosos de 
bandas sonoras: de Walter 
Hermann a John Williams.

▪ MUB2.1.1. Analiza e comenta as 
obras musicais propostas, 
axudándose de diversas fontes 
documentais. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música.  

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara 
os trazos distintivos de obras 
musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de espazo e 
tempo. 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas. 

O alumnado discrimina entre diversas bandas 
sonoras de diversos compositores de música 
para cine estudados na clase. 
O alumnado garda silencio e realiza unha escoita 
activa dos filmes/bandas sonoras presentadas.

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSC
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-A música noutras creacións: 
videoxogos e videoclips.

▪ MUB2.1.1. Analiza e comenta as 
obras musicais propostas, 
axudándose de diversas fontes 
documentais. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música.  

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara 
os trazos distintivos de obras 
musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de espazo e 
tempo. 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas. 

O alumnado é quen de analizar as características 
e funcións das músicas nos videoclips e 
videoxogos en relación ao estudado para o cine

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSC

-Interpretación dun arranxo 
da lgunha banda sonor a 
orixinal.

▪ MUB1.1.1. Aplica as habilidades 
t é c n i c a s n e c e s a r i a s n a s 
actividades de interpretación, 
colabora co grupo e respecta as 
regras fixadas para lograr un 
resultado acorde coas súas 
propias posibilidades. 

▪ MUB1.1.2. Le partituras como 
apoio á interpretación. 

▪ MUB1.1.3. Coñece e cumpre as 
nor mas establec idas para 
realizar as actividades da aula.

O alumnado esfórzase e usa unha técnica 
axeitada ao seu nivel durante a interpretación 
dos arranxos das bandas sonoras seleccionadas. 
O alumnado respecta o silencio e atende á 
interpretación dos compañeiros cando non está 
tocando.

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC

-Sonorización de imaxes en 
movemento ou de pases de 
diapositivas.

▪ MUB4.1.1. Selecciona e utiliza 
recursos tecnolóxicos para 
diferentes aplicacións musicais.  

▪ MUB4.3.1. Sabe procurar e 
seleccionar fragmentos musicais 
axe i t ados pa r a sonor i za r 
secuencias de imaxes. 

▪ MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas 
e en movemento mediante a 
s e l e c c i ó n d e m ú s i c a s 
preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais.

O alumnado esfórzase e ten creatividade e rigor á 
hora de sonorizar as imaxes en movemento ou o 
pase de diapositivas.  
Amáis, adapta axeitadamente e con criterio ás 
imaxes fixas ou en movemento escollidas.

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CCEC
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UNIDADE 4. As músicas tradicionais do mundo e os seus instrumentos. A música 
tradicional en Galicia.

Nesta unidade preséntase ao alumnado algúns aspectos fundamentais sobre a 
música tradicional galega e de outras músicas do mundo, dun xeito fundamentalmente 
visual e auditivo, sen esquecer, non obstante as conexións e relacións cas músicas e ca 
linguaxe musical que eles xa coñecen (por exemplo no referente ao uso de outras 
escalas). Preténdese, máis que chegar a grandes formalismos, ampliar o espectro vital do 
alumnado no que se refire á música, espertando no posible curiosidade e fomentando o 
respecto pola creación musical no seu máis amplo sentido. Tamén apreciando e 
valorando máis axeitadamente a cultura musical de seu.

 Obxectivos
- Dar a coñecer ao alumnado os principais instrumentos tradicionais galegos (aerófonos, 

idiófonos, membranófonos...)
- Dar a coñecer ao alumnado as principais formas musicais tradicionais galegas (muiñeira, 

alborada, alalá....)
- Facer un pequeno análise histórico da orixe dos instrumentos tradicionais galego e dos 

comezos do estudo do folclore galego.
- Presentar ao alumnado outras músicas tanto clásicas non occidentais como realizadas 
por creadores afastados dos circuítos máis convencionais do occidente.
- Fomentar o respecto por outras formas de expresión musical, a partires da audición e do 
análise de ditas audicións.
- Coñecer outros instrumentos de outras culturas.
- Coñecer a existencia de outro tipo de escalas e afinacións diferentes da nosa escala 
cromática de 12 sons.
- Repasar os conceptos de escala (escala maior, menor, cromática, pentatónica, etc...)

CONTIDOS ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN CONTRIBU-
CIÓN ÁS 
COMPETENCIAS 
CLAVE

-Instrumentos tradicionais 
galegos e a súa situación no 
sistema Curts-Sachs. Pequeno 
estudo da súa distribución.

▪ MUB3.1.1. Amosa interese por 
coñecer o patrimonio musical 
español e galego.

Recoñecer auditiva e visualmente os principais 
instrumentos tradicionais galegos e encadralos 
no correspondente apartado da clasificación de 
Curts-Sachs. 
Situar xeográficamente en Galicia algúns 
instrumentos tradicionais específicos.

▪ CSC 

▪ CCEC
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- C a n c i ó n s e d a n z a s 
tradicionais galegas. As formas 
principais: alborada, alalá e 
muiñeira. a recolleita da 
música tradicional.

▪ M U B 2 . 1 . 2 . L e e a n a l i z a 
pa r t i t u r as como apo io á 
audición.MUB2.3.1. Utiliza con 
rigor un vocabulario axeitado 
para describir a música.  

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara 
os trazos distintivos de obras 
musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada. 

▪ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de espazo e 
tempo. 

▪ MUB3.1.1. Amosa interese por 
coñecer o patrimonio musical 
español e galego. 

▪ MUB3.1.2. Coñece as testemuñas 
máis importantes do patrimonio 
musical español e galego, e 
sitúaos no seu contexto histórico 
e social. 

Recoñecer na partitura e auditivamente exemplos 
dos tres tipos principais de pezas tradicionais 
galegas. 
Situar históricamente as primeiras aparicións 
escritas destes tipos de pezas e valorar 
importancia das primeiras recolleitas de música 
tradicional de Casto Sampedro, Torner-Bal y Gay 
asi como as máis modernas de Schubarth-
Santamarina 
Amosar actitude de respecto, silencio e interese 
por aumentar os propios horizontes musicais 
perante as audicións propostas.

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

-Orixe histórico e iconográfico 
dos instrumentos tradicionais 
galegos.

▪ MUB3.1.1. Amosa interese por 
coñecer o patrimonio musical 
español e galego.

Valorar a información iconográfica (pinturas, 
escultura en pedra) como fonte para coñecer a 
posible orixe dos instrumentos tradicionais de 
Galicia

▪ CSC 
▪ CCEC

-A música Árabe. Instrumentos 
e tipos de músicas da música 
árabe tradicional.

▪ MUB2.2.1. Anal iza cr í t icas 
musicais e utiliza un vocabulario 
axeitado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música.  

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas.  

▪ MUB3.2.1. Analiza a través da 
audición músicas de distintos 
lugares do mundo e identifica as 
s ú a s c a r a c t e r í s t i c a s 
fundamentais.

Recoñecer os principais instrumentos da música 
árabe tradicional, asi como algunha das pezas 
escoitadas na clase. 
Amosar actitude de respecto, silencio e interese 
por aumentar os propios horizontes musicais 
perante as audicións propostas.

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC
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-A música en Africa. Que 
sabemos? Músicos africanos 
actuais.

▪ MUB2.2.1. Anal iza cr í t icas 
musicais e utiliza un vocabulario 
axeitado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música.  

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas.  

▪ MUB3.2.1. Analiza a través da 
audición músicas de distintos 
lugares do mundo e identifica as 
s ú a s c a r a c t e r í s t i c a s 
fundamentais. 

▪ MUB4.4.1. Realiza traballos e 
exposicións ao resto do grupo 
sobre a evolución da música 
popular.

-Recoñecer os principais instrumentos da música 
árabe tradicional, asi como algúns músicos 
africanos actuais que usan as raíces da súa 
música tradicional nas súas propias pezas. 
-Amosar actitude de respecto, silencio e interese 
por aumentar os propios horizontes musicais 
perante as audicións propostas. 
-Elaborar pequenos traballos propios de 
investigacións sobre os instrumentos e/ou 
músicos nas diversas partes de África

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCL

-A música en China e India. 
I ns t r umen tos . T i pos de 
músicas e escalas.

▪ MUB2.2.1. Anal iza cr í t icas 
musicais e utiliza un vocabulario 
axeitado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un 
vocabular io axei tado para 
describir a música.  

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, 
respecto e curiosidade pola 
d i ver s idade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas.  

▪ MUB3.2.1. Analiza a través da 
audición músicas de distintos 
lugares do mundo e identifica as 
s ú a s c a r a c t e r í s t i c a s 
fundamentais.

Recoñecer os principais instrumentos da música 
China tradicional, asi como algunha das pezas 
escoitadas na clase. 
Identificar auditivamente e ser quen de construir 
unha escala pentatónica maior ou menor. 
Amosar actitude de respecto, silencio e interese 
por aumentar os propios horizontes musicais 
perante as audicións propostas.

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CSC

-As escalas occidentais. Escala 
maior, menor, pentatónica, de 
tons enteiros e cromática.

▪ MUB3.2.1. Analiza a través da 
audición músicas de distintos 
lugares do mundo e identifica as 
súas características fundamentais

Recoñecer as escalas citadas na escrita e 
discriminalas auditivamente.

▪ CSC 

▪ CCEC
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-Creación e interpretación de 
p e z a s ( m e l o d í a e 
acompañamento) con escalas 
pentatónicas.

▪ MUB1.1.1. Aplica as habilidades 
t é c n i c a s n e c e s a r i a s n a s 
actividades de interpretación, 
colabora co grupo e respecta as 
regras fixadas para lograr un 
resultado acorde coas súas 
propias posibilidades. 

▪ MUB1.1.2. Le partituras como 
apoio á interpretación. 

▪ MUB1.1.3. Coñece e cumpre as 
nor mas establec idas para 
realizar as actividades da aula. 

▪ MUB1.3.1. Coñece e utiliza 
axeitadamente técnicas, recursos 
e procedementos compositivos 
para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música.

Atender ás instrucións destinadas á creación 
dunha peza sinxela co seu acompañamento 
basada nunha escala pentatónica. 
Amosar actitude de respecto, silencio e interese 
na escoita e interpretación das pezas creadas 
polos compañeiros e compañeiras..

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CMCCT
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Unidade 5. O ordenador na música: edición e creación de partituras.

Nesta unidade preséntase ó alumnado as importantes posibilidades que o 
ordenador ten na música, dende diferentes puntos de vistada creación e edición musical 
Trátase tamén, polo tanto, de aprender a usar unha ferramenta da que, normalmente, o 
alumnado ten unha visión limitada ó respecto das súas posibilidades. As potencialidades 
destas ferramentas veranse ampliadas a través dunhas ideas básicas de harmonización, 
o que permitirá ó alumnado facer os seus propios arranxos de melodías sinxelas. Amáis, 
permitira ampliar e repasar ou afinazar o xa estudado noutras unidades, facendo edicións 
sinxelas de partituras dos diversos estilos vistos no curso, probando diversas 
“orquestracións” cos recursos que ofrecen os programas informáticos de edición, etc.

Aproveitarase tamén para presentar sinxelos programas informáticos libres de 
edición de son (como o Audacity) e as súas posibilidades máis básicas.

Obxectivos
-Utilizar software de edición e aprendizaxe musical para a creación e o apoio da 
interpretación musical en diferentes ámbitos: medida, realización de acompañamentos 
para pezas, etc.
-Utilizar software de edición de son sinxelo para tratar arquivos de audio (recortar, 
comprimir, normalizar, amplificar, ecualizar, eliminar ruídos, etc).
-Realizar prácticas co software estudado, buscando a autonomía por parte do alumnado.
-Aprender conceptos básicos de harmonía para aplicar ás prácticas da clase sobre 
melodías sinxelas.

CONTIDOS ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN CONTRIBU-
CIÓN ÁS 
COMPETENCIAS 
CLAVE

-Software para adestramento e 
creación musical: Finale e 
programas libres. Realización 
de melodías e 
acompañamentos para a 
interpretación simultánea co 
ordenador.

▪ MUB1.3.2. Utiliza con autonomía 
recursos informáticos ao servizo 
da creación musical.

Utilizar de xeito autónomo un programa de 
edición musical para escribir unha partitura 
(melodía e acompañamento) sabendo cambiar 
duracións das notas, altura, claves, armaduras, 
compases por pentagramas, instrumentación, 
velocidade de interpretación, etc. 

▪ CD 
▪ CMCCT

-Programas gratuítos (Linux) 
de edición/gravación (Audacity 
e outros). Pistas de gravación. 
A gravación multipistas.

▪ MUB1.3.2. Utiliza con autonomía 
recursos informáticos ao servizo 
da creación musical.

Utilizar de xeito autónomo un programa de 
edición de son gratuíto e técnicas básicas de 
edición/gravación co mesmo.

▪ CD 
▪ CMCCT
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-Realización de 
acompañamentos sinxelos 
para pezas: os acordes 
maiores e menores. Acordes 
máis comúns para o 
acompañamento dunha peza: 
I, V, IV e relativo menor.

▪ MUB1.3.1. Coñece e util iza 
axeitadamente técnicas, recursos 
e procedementos compositivos 
para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música. 

▪ MUB1.3.2. Utiliza con autonomía 
recursos informáticos ao servizo 
da creación musical.

Realizar, apoiándose nun programa de edición 
musical, acompañamentos sinxelos de pezas, a 
partires de pautas subministradas polo profesor 
para a selección e conducción de acordes. 
Amosar espítiru crítico sobre os resultados 
obtidos, procurando a súa mellora.

▪ CD 
▪ CMCCT

-A transposición como xeito de 
adaptar unha peza a unha voz 
ou instrumento determinado e 
a súa realización práctica cun 
programa de edición musical.

▪ MUB1.3.1. Coñece e util iza 
axeitadamente técnicas, recursos 
e procedementos compositivos 
para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música. 

▪ MUB1.3.2. Utiliza con autonomía 
recursos informáticos ao servizo 
da creación musical. 

▪ MUB4.1.1. Selecciona e utiliza 
recursos tecnolóx icos para 
diferentes aplicacións musicais. 

Editar e transpoñer algunha peza subministrada 
polo profesor para podela adaptar aos 
instrumentos da clase.

▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CAA

�19



Grado de consecución mínimo dos contidos da materia

1. Acadar unha correcta coordinación e precisión nas interpretacións de aula, especialmente no uso dos 
instrumentos de láminas

2. Ter unha actitude de silencio, disciplina e atención tanto durante as interpretacións na aula como no durante as 
audicións e visión de vídeos e películas que se fagan durante o curso

3. Identificar auditivamente os principais estilos do Jazz

4. Identificar visualmente algúns dos instrumentos característicos do Jazz

5. Discriminar auditivamente os estilos do Jazz, Rock e Pop

6. Valorar outras formas de expresión musical, non occidentais, como parte da riqueza da humanidade

7. Recoñecer visual e auditivamente os principais instrumentos tradicionais galegos estudados. Tamén as cancións 
ou danzas estudadas.

8. Recoñecer o orixe iconográfico e valorar a importancia destes estudos e dos primeiros folcloristas no 
recoñecemento da música tradicional galega.

7. Situar axeitadamente as audicións e instrumentos típicos das músicas non occidentais estudadas no seu país ou 
rexión de orixe

8. Discriminar de oído as escalas maior, menor, cromática, pentatónica e de tons enteiros

9. Ser capaz de describir os principais usos e tipos de banda sonora usados no cine

10. Recoñecer visualmente os principais medios de gravación/reproduccion do son, describindo ca linguaxe 
axeitada as súas características principais

11. Ser quen de gravar un son e facer conversións co software axeitado entre os diferentes formatos de son

12. Coñecer as principais características dos formatos de arquivo de son máis usuais

13. Ser quen de describir as diferenzas substanciais entre os micrófonos dinámicos e de condensador

14. Acadar certa autonomía no uso da rede como recurso de información musical e do software axeitado para a 
creación e adestramento musical

15. Facer un uso axeitado dos programas de software musical usados durante o curso, seguindo as instrucións do 
profesorado e amosando vontade e creatividade á hora de realizar as tarefas propostas.

16. Facer un bo uso dos recursos en rede recomendados durante a realización dos traballos, sendo quen de, 
gradualmente, acadar un maior grado de autonomía na escolma e selección dos datos para os traballos
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III. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
-Unidades didácticas, con ilustracións e exemplos musicais, exercicios, etc 

elaboradas polo profesor e entregadas ao alumnado, que desenvolven os contidos do 
curriculo de 3º de ESO.

-Audicións didácticas, seleccionadas polo profesor, en formato mp3 e que os 
alumnos poden copiar para escoitar, realizar actividades e preparar as probas de 
avaliación.

-Material da aula de música: ordenador con proxector, encerado, instrumentos 
didácticos (frautas, metalófonos, xilófonos, percusión), cortiza para expor traballos 
realizados polo alumnado.

-Vídeos didácticos, escollidos polo profesor, que son proxectados na clase. Ás 
veces se deixa tamén un enlace a estes vídeos na páxina WEB do centro, no espazo de 
música, para que o alumnado poida velos e escoitalos na casa.

-Gravador dixital de son, micrófono, mesa de mesturas e tocadiscos da aula de 
música.

-DVD e libros da biblioteca sobre a materia.
-Aula de informática.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN XERAIS
Están descritos en cada unidade. Ademáis cumpre sinalar ademáis que avaliación 
susténtase en tres piares, cada un co peso sinalado a continuación:

i. Unha proba escrita, con contidos prácticos (practica instrumental, audicións, 
visioando de videos, etc) e teóricos (60%)

ii. Un traballo de clase realizados polo alumnado (20%)
iii. Observación e notas de clase (20%)

A proba escrita, valora os coñecementos do alumnado no relativo aos contidos 
teóricos, pero tamén de carácter práctico (audicións, escrita musical, etc). 

Os traballos de clase, guiados polo profesor, complementan o aprendido na clase, 
e tamén tentan de habituar ao alumnado a traballar de xeito autónomo, buscar fontes de 
información musical e elaborar pequenos discursos estruturados sobre un tema. Nos 
traballos, de xeito diferenciado. Poden ser escritos ou de creación musical.

-O grao de adecuación dos contidos ao pedido no traballo (60%).
-A riqueza dos recursos e fontes empregadas, a súa elaboración, orixinalidade e 

creatividade (20%)
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-A presentación (20%)

As notas de clase reflicten o grao de participación, esforzo, silencio e disciplina na 
práctica musical, atención, interese e respecto ante os diversos materiais e situacións 
musicais que se presentan na aula. Tamen recollen o grado de responsabilidade e 
iplicación do alumno ou alumna ao traer o material preciso para a consecución dos 
diversos obxectivos previstos. Son anotadas no caderno do profesor, nunha “tablet” e 
mediante a aplicación iDoceo ao longo das sesións do curso. Valorarase especialmente, 
de cara á nota final de Xuño, a evolución positiva e o esforzo de superación do alumno ou 
alumna.

Tendo en conta a duración das tres avaliacións deste curso, a nota final da 
avaliación ordinaria de cada alumno calcularase do seguinte xeito:

Ao final de curso, aquel alumnado con dificultades de aprendizaxe, con nota 
inferior a 5 e superior a 4. pero que mostrase unha boa actitude de esforzo e superación 
poderá ser avaliado na avaliación ordinaria cun suficiente (5).

V. INDICADORES DE LOGRO

Como se sinalou, se levarán no programa iDoceo, cos seguintes criterios e 
códigos:

Avaliarase
- Comportamento/Actitude
- Práctica musical/ escoita
- Exercicios
- Materiais

Cada un destes aspectos será avaliado mediante 
o editor de iconas de iDoceo, usando as que se poden 
ver na seguinte imaxe:

A continuación se explican a valoración de cada 
unha das iconas e os criterios de avaliación para cada un 
deles nos 4 aspectos que se avalían, poñéndoos en 
relación relación con alguns dos estándares de 
aprendizaxe para esta materia e curso.

�22

Nota Av. Ordinaria= 3/8 Nota 1ª Av. + 3/8 Nota 2ª Av. + 1/4 Nota 3ª Av.



COMPORTAMENTO/ACTITUDE
ICONA NOTA 

NUMÉ-
RICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE RELACIONADOS

10 O alumno/a participa con interese na 
materia, con atención e silencio, o que se 
demostra pola súa participación, interese no 
que se explica, cando é interpelado 
espontáneamente demostra que sigue o 
discurso da clase respostando 
correctamente ás preguntas. Atende e aplica 
as observacións e propostas do profesor.

▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo 
coñecemento e a aplicación de 
técnicas e normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 
▪ MUB1.4.5. Coñece e pon en 

práctica as técnicas de control de 
emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante 
un público. 
▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de 

superación e mellora das súas 
posib i l idades e respecta as 
capacidades e as formas de 
expresión dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras.  
▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e 

respecto cara ás propostas do 
profesor/a e dos compañeiros/as. 
▪ MUB2.4.1. Amosa interese por 

coñecer músicas doutras épocas e 
c u l t u r a s , c o m p a r a n d o e 
contrastando as novas músicas 
coñecidas. 
▪ MUB3.2.1. Amosa interese por 

coñecer música de diferentes 
épocas e culturas como fonte de 
e n r i q u e c e m e n t o c u l t u r a l e 
satisfacción persoal, elaborando 
algún proxecto de investigación e 
exposición  
▪ MUB3.6.2. Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias musicais 
propias.

7,5 O alumno/a está atento na clase, con 
atención e silencio, aínda que non sempre 
segue o discurso do que se explica. Ás 
veces non respecta debidamente o silencio 
ou demostra, ao ser interpelado, que non 
sigue o discurso da clase. Ás veces non 
atende e aplica as observacións e propostas 
do profesor.

5 O alumno/a está atento na clase, con 
atención e silencio, aínda que non sempre 
segue o discurso do que se explica. Ás 
veces non respecta debidamente o silencio 
ou demostra, ao ser interpelado, que non 
sigue o discurso da clase. Ademais non 
amosa interese en coñecer as músicas de 
diversas culturas e épocas, e ampliar as 
súas preferencias musicais. Ás veces non 
atende e aplica as observacións e propostas 
do profesor.

2,5 O alumno/a non está atento na clase, coa 
debida atención e silencio. Ao ser interpelado 
demostra que non está a seguir o discurso 
da clase. Frecuentemente non atende e 
aplica as observacións e propostas do 
profesor.

0 O alumno/a non está atento na clase, coa 
debida atención e silencio, mesmo chegando 
á actitude disruptiva. Ao ser interpelado 
demostra que non está a seguir o discurso 
da clase. Mostra actitude de rechazo en 
coñecer as músicas de diversas culturas e 
épocas, e ampliar as súas preferencias 
musicais. Non atende e aplica as 
observacións e propostas do profesor.
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PRÁCTICA MUSICAL / ESCOITA
ICONA NOTA 

NUMÉ-
RICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
RELACIONADOS

10 Corresponde a alumnos/as que seguen as 
indicacións do profesor e gardan o debido 
silencio. Ademais a súa interpretación e de 
gran precisión e corrección, no ritmo e na 
entoación das notas.
Durante as audicións garda silencio, presta 
atención e demostra facer unha audición 
activa

▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo 
coñecemento e a aplicación de técnicas 
e normas do coidado da voz, o corpo e 
os instrumentos 

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais 
propostas aplicando técnicas que 
permitan unha correcta emisión da voz 

▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a 
respiración, a articulación, a resonancia 
e a entoación. 

▪ MUB1.4.4. Adquire e apl ica as 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesar ias nas ac t i v idades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de 
superación e mel lora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades 
e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras.  

▪ MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e 
memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas de diferentes xéneros, estilos, 
épocas históricas e culturas, aprendidas 
por imitación e a través da lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel.  

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e 
memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas do patrimonio español e galego.  

▪ MUB1.6.4. Practica as pautas básicas 
da interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as intérpretes, 
audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto, amosando espírito crítico 
ante a súa propia interpretación e a do 
seu grupo. 

▪ MUB1.6.5. Participa activamente en 
agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

▪ MUB1.7.1. Amosa interese polas 
paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

▪ MUB2.1.3. Explora e descubre as 
posibilidades da voz e os instrumentos, 
e a súa evolución ao longo da historia 
da música.  

▪ MUB2.2.1. Le e analiza partituras como 
apoio á audición. 

▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio 
como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 

▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais 
para comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e escrito, 
con rigor e claridade. 

▪ MUB3.5.1. Emprega un vocabulario 
adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

7,5 O alumno/a atende durante os ensaios, tenta 
de seguir as indicacións do profesor e garda o 
debido silencio cando procede. Sen embargo 
a súa interpretación pode aínda mellorar con 
esforzo pois non é totalmente satisfactoria 
(lixeiras perda no ritmo, fallos nas notas e/ou 
na posición durante a interpretación, etc)
O alumno/a permanece atento durante as 
audicións e a o seren preguntado demostra 
que realiza unha audición activa.

5 Durante os ensaios o alumno/a tenta de 
seguir as indicacións pero aínda así ten certa 
tendencia a perderse por esporádicas faltas 
de atención.
O alumno/a permanece atento durante as 
audicións, con esporádicas perdas de 
atención. Ao seren preguntado semella que 
realiza unha audición pasiva.

2,5 O alumno/a non presta indicacións ás 
indicacións do profesor e non mantén a 
debida orde e disciplina (entra tarde nas 
pezas e ou pérdese por falta de atención). 
Non obstante non perturba de xeito grave o 
desenvolvemento dos ensaios. Non garda 
silencio cando procede (ao rematar as pezas 
fala, fai ruídos ca frauta...)
Durante as audicións distráese e non presta a 
debida atención, aínda que permaneza en 
silencio.

0 O alumno/a, habitualmente, non respecta as 
indicacións do profesor durante os ensaios, 
perturbando ademais gravemente estes ca 
súa actitude (atrasos, interrupcións, etc).
O alumno/a, habitualmente, non garda o 
debido silencio durante as audicións e/ou 
distráese con facilidade.

�
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EXERCICIOS
ICONA NOTA 

NUMÉ-
RICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
RELACIONADOS

10 O alumno/a ten todos os exercicios propostos 
feitos correctamente.

▪ MUB1.1.1. Distingue e emprega os 
e l e m e n t o s q u e s e u t i l i z a n n a 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan 
a intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e 
analiza tipos de textura.  

▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e 
composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

▪ MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no 
espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 

▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais 
para comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e escrito, 
con rigor e claridade. 

▪ MUB3.1.3. Distingue e explica as 
diversas funcións que cumpre a música 
na sociedade ao longo da historia. 

▪ MUB3.3.1. Relaciona as cuestións 
técnicas aprendidas vinculándoas ás 
épocas da h i s t o r i a da mús i ca 
correspondentes.  

▪ MUB3.4.2. Examina e explica con 
criterio musical a relación entre os 
a c o n t e c e m e n t o s h i s t ó r i c o s , o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música 
na sociedade. 

▪ MUB3.5.1. Emprega un vocabulario 
adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

▪ MUB3.5.2. Comunica coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito, con rigor e claridade.

7,5 O alumno/a ten os exercicios propostos feitos, 
pero algúns deles non están ben feitos.
Algúns exercicios están sen facer (menos de, 
aproximadamente, 1 de cada 4)

5 O alumno/a ten os exercicios propostos feitos, 
pero moitos deles non están ben feitos ou están 
sen facer (aproximadamente 1 de cada 2).
O alumno/a ten dificultades de aprendizaxe pero 
aínda así se esforza en facer os exercicios aínda 
que algúns están sin facer.

2,5 O alumno/a ten os exercicios propostos feitos, 
pero a maior parte deles non están ben feitos ou 
están sen facer (só 1 de cada 4, 
aproximadamente, está feito correctamente).

0 O alumno/a non trouxo os exercicios ou ten os 
exercicios propostos sen facer.

�
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MATERIAIS
ICONA NOTA 

NUMÉ-
RICA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
RELACIONADOS

O alumno/a ten todos os materiais precisos para 
o desenvolvemento da clase

▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de 
superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades 
e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto 
cara ás propostas do profesor/a e dos 
compañeiros/as.  

▪ MUB1.6.5. Participa activamente en 
agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa.

-0,1 O alumno/a non ten a unidade que se está 
traballando ou algún outro material subministrado 
e preciso para o desenvolvemento da clase.

-0,1 O alumno/a non ten frauta, cando se advertiu de 
que se iba a realizar práctica instrumental.

�
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Neste último caso, por avaliación, se estimará que un día sen frauta ou materiais 
pode ser excusable polo esquecemento do alumno/a. É dicir, a rebaixa de -0,1 da nota da 
avaliación (por cada sesión sen os materiais), comezará a aplicarse a partires da segunda 
anotación no caderno do profesor, non da primeira.

VI. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS 
PENDENTES

Ao tratarse do 4º curso da ESO non é preciso contemplar este aspecto

VII. AVALIACIÓN INICIAL
A principios de curso se subministrará un test de avaliación inicial ao alumnado, e 

tamén se planificará unha sesión de práctica instrumental, para valorar as capacidades de 
cada alumno ou alumna.

VIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
En xeral, e por experiencia de outros anos anteriores, na materia de música non 

é preciso desenvolver medidas extraordinarias para atender a alumnos con 
dificultades específicas de aprendizaxe ou con capacidade por riba do resto dos 
compañeiros. As medidas que se soen adoptar son:

Para o alumnado con dificultades: 
-Se lles propoñen xercicios adaptados máis sinxelos.
-Partituras con menos dificultades técnicas, pero que lles permitan 

participar.
-Realizanse exames adaptados (Indícase con “RE”=reforzo, na 

avaliación, no programa XADE).
-Tarefas extra de reforzo dos conceptos máis importantes e dos 

contidos mínimos da materia.

Para o alumnado con máis capacidade ou práctica na materia:

-0,1 O alumno/a non ten a unidade que se está 
traballando ou algún outro material subministrado 
e preciso para o desenvolvemento da clase.
O alumno/a non ten frauta, cando se advertiu de 
que se iba a realizar práctica instrumental.

MATERIAIS
ICONA NOTA 

NUMÉ-
RICA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
RELACIONADOS
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-Se lles aprende a tocar coa frauta alto en fa e/ou a baixo (en Fa), con 
chave de Sol e/ou Fa.

-Se llles propoñen lecturas ou audicións complementarias.
-Se lles encarga tocar as melodías ou voces máis complexas na 

práctica instrumental.

IX. ELEMENTOS TRANSVERSAIS TRATADOS
A materia de música tal e como está proposta na presente programación a miúdo 

toca os temas transversais propostos na LOMCE. EN concreto:
Compresión lectora: todas as unidades son leídas e explicadas na aula, e moi a 

miúdo, naqueles aspectos nos que se quere incidir máis, é o propio alumnado que fai a 
lectura que é glosada polo profesor.

Expresión oral e escrita: traballase o enriquecemento do vocabulario do alumnado, 
promovendo, valorando e avaliando positivamente o uso dunha linguaxe técnica musical 
elemental que lle permita aumentar a súa capacidade e precisión na comunicación, tanto 
na escrita como na fala.

Comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación: 
ademáis do exemplo dado polo profesor na aula, onde o alumnado observa o uso integral 
de diversos elementos para facer máis eficaz a comunicación das ideas (pizarra dixital, 
video, audio, web, etc), algunhas das tarefas e traballos traballos implican a participación 
activa do alumnado (uso de formatos de audio, realización de presentacións audiovisuais, 
etc).

Emprendemento: este neoloxísmo, verdadeiro caixón de sastre do que ninguén 
sabe exactamente o seu significado concreto, suponse que é tratado via a 
responsabilidad individual do alumnado no coidado dos seus materiais e a realización 
autónoma (baixo unha guía ou directriz do profesor) de traballos para presentar ou 
expoñer na aula.

Educación cívica e constitucional: na materia de música se potencian e valoran 
actitudes como a solidaridade, o compañeirismo, a escoita activa dos demais, o respecto 
as diversas maneiras de expresión artística e cultural (musicais) no mundo, etc.

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS
-No momento de abrirse o prazo, e si é concedida, realizaranse unha saída aos 

concertos didácticos no Auditorio de Galicia.
-Saída ao Museo do Pobo Galego a ver a sección de instrumentos tradicionais.
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-Saída á ex-colexiata de Iria Flavia a ver o órgano histórico.

XI. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS

A presente programación é un documento aberto e sometido a constante crítica. Os 
mecanismos concretos de avaliación son:

-As oportunas revisións trimestrais da marcha da mesma, dificultades atopadas 
para levala a cabo, adecuación da temporización, etc

-Os resultados das avaliacións feitas ao alumnado, e o índice de exito (ou fracaso) 
para superalas.

-Unha análise reflexiva ao final do curso, plasmada na conseguinte memoria de 
departamento.

Do conxunto destes elementos pode xurdir a necesidade de modificación da 
mesma, o cal se propondría para o vindeiro curso na memoria final de xuño. Tamén se 
poden facer pequenas modificacións puntuais ao longo do curso, que se faran constar na 
acta correspondente de departamento.
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