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1º ESO – OBRADOIRO DE MUSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

Bloque 1. Interpretación e creación 
B1.1 Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas (redondas, 
brancas, negras e corcheas, e os seus silencios); sonoridade maior 
e menor; timbres instrumentais e vocais e diferentes 
intensidades e velocidades. 

OMB1.1.1 Identifica figuras rítmicas básicas: redondas, brancas, negras e corcheas. Linguaxe musical: 
Le con soltura no pentagrama en clave de sol entre do4 e 
mi5, empregando compases de 2/4, 3/4 e 4/4, con 
figuracións de redonda, branca, negra, corchea e 
semicorchea e os seus silencios correspondentes.  
Entende o uso do puntiño en negras  
Respecta nas interpretacións as indicacións de p e f.   
 
Práctica instrumental, vocal e movemento: 
Fai exploracións sonoras a partir dos materiais na clase non 
exclusivamente instrumentos logrando creacións sonoras. 
Amosa interese pola correcta técnica de execución do 
instrumento que lle corresponde usar. 
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e 
non entorpece  o traballo dos compañeiros. 
Canta cunha posición do corpo adecuada e cunha correcta 
emisión da voz. 
Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación.  
Presta atención ás indicacións feitas polo profesor 
Interioriza o pulso da obra, sendo capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de erro. 
Respecta os silencios ao longo da obra.  
É consciente da súa contribución ao resultado final na 
interpretación individual ou en grupo. 
Asume os seus erros e intenta corrixilos. 
É capaz de moverse de maneira coordinada seguindo uns 
patróns de movemento preestablecidos. 
Comprende que os ensaios correctos son a mellor forma de 
preparar unha actuación.  
Emprega a tensión para unha maior concentración. 
 

OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.  

B1.2 Cantar as cancións e exercicios propostos en clase de forma 
correcta en todos os procesos: postura, respiración, emisión e 
resonancia da voz. 

OMB1.2.1 Mantén unha correcta postura e respiración ao entoar.  

OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de emisión e resonancia da voz.  

OMB1.2.3 Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta 
emisión da voz.  

OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.  

B1.3 Utilizar os diferentes sons producidos mediante percusión 
corporal e coa voz, para a creación, a improvisación e a 
interpretación de pequenas pezas rítmicas. 

OMB1.3.1 Utiliza os elementos producidos para elaborar pezas instrumentais e vocais de 
carácter rítmico.  

B1.4 Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos 
máis comúns. A partir das indicacións do docente, coa voz, 
percusión corporal, pequena percusión, instrumentos de láminas 
e demais instrumentos de aula. 

OMB1.4.1 Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns  

OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear 
cancións e pezas instrumentais.  

OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas  

B1.5 Integrar os movementos dunha coreografía de forma 
sincronizada co pulso. 

OMB1.5.1 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar coreografías.  

OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías.  

B1.6 Interpretar pezas instrumentais cunha postura corporal 
adecuada e con precisión rítmica e melódica. 

OMB1.6.1 Mantén unha postura correcta ao tocar ante os instrumentos.  

OMB1.6.2 Utiliza técnicas adecuadas ao tocar os diferentes instrumentos.  

OMB1.6.3 Busca a precisión rítmica e melódica nas interpretacións.  

OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas 
actividades de interpretación adecuadas ao nivel.  

B1.7 Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical. 

OMB1.7.1 Comprende os conceptos e termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e cos tipos formais.  

B1.8 Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e 
habilidades como medio para as actividades de interpretación, 
aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en 
grupo e aportando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

OMB1.8.1 Amosa interese polo coñecemento e polo coidado da voz, do corpo e dos 
instrumentos.  

OMB1.8.2 Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a 
e aos/as outros/as intérpretes, adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a 
súa propia interpretación e a do seu grupo  

OMB1.8.3 Participa de xeito activo en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e de compromiso e amosando unha actitude aberta e 
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respectuosa.  

OMB1.8.4 Amosa apertura e respecto cara ás propostas do docente e dos compañeiros e 
compañeiras.  

B1.9 Demostrar interese polas actividades de composición e de  
improvisación e amosar respecto polos creacións de seus 
compañeiros e compañeiras. 

OMB1.9.1 Demostra unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e 
respecta as distintas capacidades e formas de expresión dos seus compañeiros e 
compañeiras.  

B1.1O. explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos 
sonoros 

OMB1.10.1 Investiga e indaga de forma creativa as posibilidades sonoras e musicais dos 
obxectos.  

Bloque 2. Escoita 
B2.1 Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos 
instrumentos de que se dispoña na aula. 

OMB2.1.1 Diferenza as sonoridades dos instrumentos da aula, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces.  

Recoñece auditiva e visualmente os instrumentos da 
orquestra sinfónica e os instrumentos escolares. 
Interioriza a necesidade do silencio para poder escoitar unha 
obra musical.  
Emprega de forma correcta tanto por escrito como de forma 
oral un vocabulario específico. 
Emprega distintas fontes de información bibliográfica e 
dixital. Discrimina e usa correctamente as fontes.  
Responsabilizase solidariamente do resultado final nos 
traballos presentados en grupo. 
Participa activamente na realización dos traballos en grupo. 

B2.2 Analizar diversas producións sonoras e comparar diferentes 
versións das mesmas, valorando a práctica e a técnica dos/as  
intérpretes e o esforzo e a dedicación dos estudantes e dos 
profesionais da Música. 

OMB2.2.1 Relaciona o feito musical con múltiples contextos.  

OMB2.2.2 Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de forma oral e escrita con rigor e claridade.  

OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, 
amosando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.  

B2.3 Ler distintos tipos de partituras no contexto das actividades 
musicais da aula como apoio ás tarefas de audición. 

OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á audición.  

B2.4 Valorar o silencio como condición previa para participar nas 
audicións. 

OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento indispensable para a audición.  

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

B3.1 Realizar exercicios que reflictan a relación da música con 
outras disciplinas. 

OMB3.1.1 Relaciona con coherencia diferentes disciplinas artísticas  Manexa diferentes bases de datos na procura de audicións. 
Emprega distintas fontes de información bibliográfica e 
dixital.   
Fai un guión ordenado e conforme á investigación suxerida.  
Expón oralmente empregando unha linguaxe e un 
vocabulario axeitado.  
Responsabilizase solidariamente do traballo presentado 
polo grupo e participa activamente na realización do mesmo. 
Mostra respecto e interese por escoitar as músicas 
propostas na aula pola profesor e polos compañeiros. 
Mostra interese por ampliar e diversificar o seu coñecemento sobre 
os diferentes estilos musicais 

OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música na nosa sociedade  

B3.2 Amosar interese por coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as 
propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

OMB3.2.1 Amosa interese por coñecer distintos xéneros musicais e as súas funcións 
expresivas, gozando delas como oínte.  

OMB3.2.2 Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita 
con rigor e claridade.  

B3.3 Contextualizar as obras interpretadas, amosando interese 
por diversificar o seu repertorio. 

OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 
musicais.  

OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, os 
representantes e grupos de música popular, reflexionando sobre elas.  

OMB3.3.3 Interésase por ampliar e diversificar as preferencias.  

Bloque 4. Música e tecnoloxías 
B4.1 Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos necesarios 
para gravar e reproducir. 

OMB4.1.1 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical.  

Elaboración de fichas, esquemas ou traballos no ordenador 
para entregar 

B4.2 Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a indagación do feito musical. 

OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de traballos 
sobre temas relacionados co feito musical.  
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2º ESO – MÚSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

Bloque 1. Interpretación e creación 

B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada e 
aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación 
de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

Le con soltura no pentagrama en clave de sol entre do4 e mi5, 
empregando compases de 2/4, 3/4 e 4/4, con figuracións de redonda, 
branca, negra, corchea e semicorchea e os seus silencios 
correspondentes.  
Usa o tresillo de corcheas en pulso de negra.  
Usa do puntiño en brancas, negras e corcheas.  
Respecta nas interpretacións as indicacións de matices; p e f.   
Mide seguindo as indicacións de compases binarios, ternarios, 
cuaternarios de subdivisión binaria.   
Respecta o uso dos indicadores de tempo: Adagio, Andante, Moderato 
e Allegro. 

MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a 
audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica 
da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de 
fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave 
de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade 
ematices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos 
máis comúns. 

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

Comprende e recoñece os conceptos de repetición, imitación e 
contraste. 

MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar 
arranxos e crear cancións, pezas instrumentais e coreografías 

Reproduce e modifica ostinatos de tal xeito que se mantén as estrutura 
rítmica principal.  
Fai exploracións sonoras a partir dos materiais na clase non 
exclusivamente instrumentos logrando creacións sonoras. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e 
as habilidades técnicas como medio para as actividades de 
interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e achegando ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

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

Amosa interese pola correcta técnica de execución do instrumento que 
lle corresponde usar. 
Valora a mellora sonora que supón a técnica correcta (posición do corpo 
axeitada, flexibilidade nas mans e sonoridade correcta).  
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non 
entorpece  o traballo dos compañeiros. 

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan 
unha correcta emisión da voz. Canta cunha posición do corpo adecuada e cunha correcta emisión da 

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

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación axeitadas ao nivel. 

Utiliza correctamente a súa voz nas obras propostas.  
Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación.  
Presta atención a todas as indicacións feitas polo director, sexa o 
profesor ou un compañeiro. 
Interioriza o pulso da obra, sendo capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de erro. 
Respecta os silencios ao longo da obra.  
É consciente da súa contribución ao resultado final na interpretación 
individual ou en grupo. 
Asume os seus erros e intenta corrixilos. 

MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora Comprende que os ensaios correctos son a mellor forma de preparar 
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de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. unha actuación.  
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non 
entorpece o labor dos compañeiros.  
Emprega a tensión para unha maior concentración 

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición e 
improvisación, e respecto polas creacións dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 

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

Comprende e recoñece os conceptos de repetición, imitación e 
contraste.  

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. 

Comprende que os ensaios correctos son a mellor forma de preparar 
unha actuación.  
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non 
entorpece o labor dos compañeiros.  
Emprega a tensión para unha maior concentración 

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento 
da tarefa en común. 

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

Interpreta correctamente a súa voz nas interpretacións propostas polo 
profesor.  
Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación.  
Está atento a todas as indicacións que faga o director, sexa o profesor 
ou un compañeiro. 
Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de erro.  
Respecta os silencios ao longo de toda a obra.  
É consciente da súa contribución ao resultado final na interpretación 
individual como en grupo.  
Asume os seus erros e intenta corrixilos. 

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

MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e 
dos compañeiros e as compañeiras. 

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. 

Bloque 2. Escoita 

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas 
agrupacións. 

MUB2.1.1. Diferenza as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como 
a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

Recoñece auditivo e visualmente os instrumentos da orquestra 
sinfónica e da banda de Rock.  
Coñece as principais tesituras de voces e agrupacións vocais.  
Coñece as características máis importantes da produción do son.  
Coñece a formación e colocación da orquestra sinfónica.  
Coñece as agrupacións máis importantes da música de cámara. 

MUB2.1.2.  Diferenza as sonoridades dos instrumentos máis característicos da 
música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

Recoñece auditiva e visualmente a guitarra eléctrica, o baixo eléctrico e 
a batería.  
Recoñece auditiva e visualmente os instrumentos escolares. 

B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das 
actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de audición. 

MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. 

É capaz de seguir unha partitura proporcionada para seguir unha 
audición.  
Recoñece as indicacións de repetición. Dobre barra, 1ª e 2ª vez, da Capo 
e fine.  
Coñece os convencionalismos das partituras. Sistemas, lectura 
disposición dunha partitura orquestral ou coral 

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas 
audicións. 

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

Interioriza a necesidade do silencio para poder escoitar unha obra 
musical.  
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B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas de organización 
e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, variación) dunha obra musical interpretada 
en vivo ou gravada. 

MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 
Comprende os diferentes parámetros que constrúen a obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, tempo, dinámica e forma. 

MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 
É autónomo á hora de atopar os parámetros indicados nunha partitura.  
Manexa diferentes bases de datos na procura de audicións.  

MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos 
e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

Emprega de forma correcta tanto por escrito como de forma oral un 
vocabulario específico. 

B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce 
un uso indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor 
solucións. 

MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

Manexa diferentes bases de datos.  
Emprega distintas fontes de información bibliográfica e dixital. 
Discrimina e usa correctamente as fontes.  
Crea guións ordenados e conforme ás investigacións suxerida.  
Expón oralmente empregando unha linguaxes e un vocabulario 
axeitado. 
Responsabilizase solidariamente do resultado final nos traballos 
presentados en grupo. 
Participa activamente na realización dos traballos en grupo. 

MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con 
outras disciplinas. 

MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa 
sociedade. 

Manexa diferentes bases de datos na procura de audicións. 
Emprega distintas fontes de información bibliográfica e dixital.   
Fai un guión ben ordenado e conforme á investigación suxerida.  
Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado.  
Responsabilizase solidariamente do traballo presentado polo grupo.  
Participa activamente na realización do traballo. 

B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as 
propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade selectiva. 

Mostra respecto e interese por escoitar as músicas propostas na aula 
pola profesor e polos compañeiros. 

B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 
español e galego, e comprender o valor de conservalo e 
transmitilo. 

MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas do patrimonio español e galego. 

Interpreta correctamente a súa voz as interpretacións propostas polo 
profesor.  
Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación.  
Está atento a todas as indicacións que faga o director, sexa o profesor 
ou un compañeiro. 
Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de erro.  
Respecta os silencios ao longo de toda a obra.  
É consciente da súa contribución ao resultado final na interpretación 
individual como en grupo.  
Asume os seus erros e intenta corrixilos. 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou 
"falar de música". 

MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais Comprende os diferentes parámetros que constrúen a obra musical: 

melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, tempo, dinámica, forma... MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito, con rigor e claridade. 
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B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os 
musicais, os concertos en vivo e as novas propostas musicais, 
valorando os seus elementos creativos e innovadores. 

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar 
sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica desas producións. 
 

Manexa diferentes bases de datos na procura de audicións.  
Empregar distintas fontes de información bibliográfica e dixital de 
maneira correcta e efectiva.  
Elabora un guión ordenado e conforme á investigación suxerida.  
Emprega distintos formatos na exposición.  
Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado.  
Responsabilizase solidariamente de todo o traballo presentado polo 
grupo.  
Participa activamente na realización do traballo. 

MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

Bloque 4. Música e tecnoloxía 

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e 
reproducir música. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

É capaz de elaborar e fichas, esquemas ou traballos no ordenador 
mostrando un dominio básico e suficiente das TICS 
Emprega de xeito guiado un editor de partituras (MuseScore) 

MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
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3º ESO – MÚSICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

Bloque 1: Interpretación e creación 

B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e 
recoñecer, a través da audición e a lectura de partituras, 
os tipos de textura 

MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 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.). 

Le con soltura no pentagrama en clave de sol ata a segunda liña 
adicional por encima e por abaixo empregando compases de 2/4, 3/4 e 
4/4, con figuracións de redonda, branca, negra, corchea e semicorchea 
e os seus silencios correspondentes.  
Usa o tresillo de corcheas en pulso de negra.  
Usa o puntiño en brancas, negras e corcheas.  
Respecta nas interpretacións as indicacións de matices p, f e mf.  
Mide seguindo as indicacións de compases binarios, ternarios, 
cuaternario de subdivisión binaria.  
Respecta o uso dos indicadores de tempo: Adagio, Andante, Moderato 
e Allegro. 

MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 
Recoñece auditivamente as texturas monódicas, homofónicas e 
polifónicas.  
Recoñece na partitura diferentes tipos de texturas.  

B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical. 

MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e os tipos formais. 

Comprende os conceptos de repetición, imitación e contraste.  
Recoñece e enumera as características das formas binarias e ternarias.  
Creación de obras sinxelas (8, 16 ou 24 compases) nas que se 
empreguen os procedementos compositivos coñecidos. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das 
capacidades e as habilidades técnicas como medio para 
as actividades de interpretación, aceptando e 
cumprindo as normas que rexen a interpretación en 
grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

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

Interpreta cunha boa postura corporal buscando a correcta emisión do 
son.  
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non 
entorpece o traballo dos compañeiros. 

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas 
actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

Amosa interese pola correcta técnica de execución do instrumento que 
lle corresponde usar. 
Valora a mellora sonora que supón a técnica correcta (posición do corpo 
axeitada, flexibilidade nas mans e sonoridade correcta).  
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non 
entorpece  o traballo dos compañeiros. 

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. 

Comprende que os ensaios correctos son a mellor forma de preparar 
unha actuación.  
Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non 
entorpece o traballo dos compañeiros.  
Utiliza e emprega a tensión para unha maior concentración no 
escenario 

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/as 

Participación de forma construtiva en todas as actividades propostas ao 
longo do curso. 
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B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes 
papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto 
do conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo 
ao perfeccionamento da tarefa en común. 

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. 

Interpreta correctamente as obras propostas polo profesor.  
Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación.  
Está atento ás indicacións que fai o director da interpretación, sexa o 
profesor ou un compañeiro.  
Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de erro.  
Respecta os silencios ao longo de toda a obra.  
Acepta de forma solidaria o resultado final do conxunto e asume os seus 
propios erros buscando mellorar. 

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

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. 

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e 
obxectos sonoros. 

MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre 
elas. É sensible ao elemento sonoro que nos rodea.  

Comprende e valora o concepto da Paisaxe Sonora MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos 
obxectos sonoros 

Bloque 2. Escoita 

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as 
súas agrupacións. 

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

Recoñece auditiva e visualmente os instrumentos da orquestra 
sinfónica, os instrumentos da banda de rock e os instrumentos 
pertencentes á música tradicional galega.  
Coñece as principais tesituras de voces. Coros mixtos, coros de voces 
brancas e coros masculinos.  
Coñece a formación e colocación da orquestra sinfónica e a súa 
evolución. 
Coñece as agrupacións máis importantes de cámara. Tríos e cuartetos 
clásicos.  
Coñece as agrupacións de música popular do século XX. Banda de Rock. 

B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no 
contexto das actividades musicais da aula como apoio ás 
tarefas de audición. 

MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. 
É capaz de seguir unha partitura proporcionada para seguir unha 
audición. 
Recoñece os signos musicais, indicacións de repetición máis frecuentes.  

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para 
participar nas audicións. 

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

Interioriza a necesidade do silencio para poder escoitar unha obra 
musical. 

B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou 
a cultura á que pertencen distintas obras musicais, 
interesándose por ampliar as súas preferencias. 

MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando 
e contrastando as novas músicas coñecidas. 

Mostra respecto e interese por escoitar as músicas propostas na aula 
polo profesor e polos compañeiros. 

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

Coñece as características principais das épocas nas que dividimos a 
música Occidental. Idade Media, Renacemento, Barroco, Clasicismo, 
Romanticismo (Nacionalismos) e música do século XX.  
Identifica auditivamente os trazos que identifican cada unha destas 
músicas. 

B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas 
linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), algúns elementos 
e formas de organización e estruturación musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación e 

UB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais 
propostas usando distintas linguaxes. 

Comprende os diferentes parámetros que constrúen a obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía timbre, textura, tempo, dinámica e forma. 

MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 
É autónomo á hora de atopar os parámetros indicados nunha partitura.  
Manexar diferentes bases de datos na procura de audicións. 
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variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou 
gravada. 

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

Emprega de forma correcta tanto por escrito como de forma oral un 
vocabulario específico. 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da 
música con outras disciplinas. 

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e 
con outras disciplinas. 

Comprende que a música está como base de moitas das linguaxes que 
nos rodean, especialmente no ámbito audiovisual.  
Comprende e expresa con corrección e coherencia as funcións que a 
música desempeña nesas linguaxes. 

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

Mostra interese en crear ademais de consumir música. 

B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de 
distintas características, épocas e culturas, e por ampliar 
e diversificar as propias preferencias musicais, 
adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como 
fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de 
investigación e exposición 

Manexa diferentes bases de datos na procura de audicións. 
Emprega distintas fontes de información, bibliográfica e dixital.   
Fai un guión ben ordenado e conforme á investigación suxerida.  
Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado.  
Responsabilizase solidariamente do traballo presentado polo grupo. 
Participa activamente na realización do traballo. 

B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas 
características das épocas da historia musical. 

MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da 
historia da música correspondentes. 

Coñece as características musicais principais da Idade Media, 
Renacemento, Barroco e Clasicismo.  
Identificar auditivamente os trazos que identifican cada unha destas 
músicas. 

B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas 
da historia da música. 

MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as 
tendencias musicais. 

B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de 
valor ou falar de música. 

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais Emprega de forma correcta tanto por escrito como de forma oral un 

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

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os 
concertos en vivo e as propostas musicais, valorando os 
seus elementos creativos e innovadores ao longo da 
historia. 

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión 
crítica desas producións 

Mostra respecto e interese por escoitar as músicas propostas  polo 
profesor e os compañeiros.  
Manexar diferentes bases de datos na procura de audicións.  
Emprega distintas fontes de información bibliográfica e dixital.  
Fai un guión ordenado e conforme á investigación suxerida.  
Emprega distintos formatos na exposición.  
Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos 
dispoñibles, demostrando un coñecemento básico das 
técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas 
como ferramentas para a actividade musical. 

Emprega con autonomía un editor de partituras (MuseScore).  
Emprega con autonomía un editor de son (Audacity)  
Coñece as posibilidades dun editor de partituras online (Noteflight).  

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para 
elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedementos de avaliación: 

Para superar a materia na avaliación Ordinaria de Xuño, os alumnos deberán ter 
aprobadas as partes teóricas da primeira e segunda avaliación e, polo menos a 
última proba de práctica instrumental realizada antes do 16 de marzo. 

• Recuperación da parte teórica: O alumnado que, despois do 16 de marzo, 
tivera pendente de recuperar, exames ou probas parciais relativas á primeira 
e/ou a segunda avaliación, deberá realizar un traballo de recuperación 
personalizado tendo en conta a súa evolución desde o comezo do curso. Este 
traballo terá que ser entregado antes do 15 de maio para ser avaliado polo 
profesor. 

• Recuperación da parte práctica. O alumnado que, teña suspensa a última 
proba de práctica musical realizada antes do 16 de marzo, terá a opción de 
recuperala escollendo unha das opcións: 

- Realizar un exame de práctica musical antes do 31 de maio, interpretando 
por videoconferencia a última obra traballada no curso. 

- Entregar un traballo relacionado coa informática musical deseñado a tal 
efecto. 

Valoración do traballo realizado polo alumno no curso escolar 2019/20:  

Á hora de asignar unha cualificación numérica definitiva na avaliación ordinaria de 
xuño, terase en conta a evolución do alumno/a na materia antes e durante o 
período de suspensión das clases presenciais. Estudarase a situación persoal e 
familiar así como os recursos tecnolóxicos cos que conta a familia e valorarase 
positivamente a participación e o grao de implicación nas actividades propostas 
polo profesor e a calidade dos traballos entregados polo alumnado 
individualmente durante o período de corentena. 

Instrumentos: 

- Análise e valoración de tarefas, exercicios, traballos, etc. individuais 
especialmente creados para a avaliación. 

- Valoración cuantitativa e cualitativa do progreso individual e colectivo. 

- Elemento de diagnóstico: rúbrica para traballos elaborados polo alumnado. 

- Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade. 

- Documentos gráficos ou textuais que axuden no proceso de cualificación. 

- Proxectos persoais ou de grupo. 

- Elaboracións multimedia e emprego das Tics 

- Gravacións de vídeo e/ou audio das actividades de práctica instrumental ou 
vocal individual 
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Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Análise e valoración do traballo realizado desde o inicio do curso ata o 16 de marzo: 

• 60% corresponderase coa 1ª avaliación 

• 40% corresponderase coa 2ª avaliación 

Análise e valoración do traballo realizado a partir do 16 de marzo: 

O traballo realizado polo alumnado individualmente ou en grupo durante o 
período de suspensión da clases presenciais poderá incrementar a nota ata un 1 
punto na cualificación final. 

As colaboracións voluntarias en proxectos de práctica vocal, instrumental ou de 
movemento corporal, ofertadas polo profesor tamén poderán incrementar a nota 
ata medio punto máis na cualificación final. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Avaliación Extraordinaria de Setembro. 

O exame constará dunha proba escrita sobre os contidos traballados e que seguirá 
o modelo dos exames feitos no curso.  

No caso de que a situación de alarma sanitaria impedira a realización dunha proba 
escrita de maneira presencial realizaríase un exame por vía telemática. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Son os recollidos para cada Materia e curso na Programación do Departamento de 
Música elaborada ao inicio do curso escolar 2019-20 

Procedementos, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

• Suposto A. Aplicarase aos alumnos que, antes do 16 de marzo, asistiran a 
algunha titoría e entregaran total ou parcialmente o caderno de exercicios 
para a súa corrección.  

- 50 % . A asistencia ás titorías de recreo e entrega parcial ou total dos 
exercicios do caderno de traballo (nos prazos acordados ao inicio do 
curso) para ser corrixido e avaliado polo profesor seguindo a rúbrica 
creada a tal efecto.   

- 50 %. Segunda entrega e definitiva, antes do 1 de maio, do caderno de 
exercicios seguindo as correccións feitas polo profesor.  

• Suposto B. Aplicarase ao alumnado que non entregou ningún dos exercicios 
do caderno de traballo antes do 1 de Maio. Poderá escoller unha das 
seguintes opcións para superar a materia: 

- Ampliación do prazo de entrega ata o 15 de maio para ser corrixido e 
avaliado polo profesor seguindo a rúbrica creada a tal efecto.  

- Realizar un exame. No caso de que a situación de alarma sanitaria 
impedira a realización dunha proba escrita de maneira presencial 
proporíase un exame por vía telemática. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades 

Seguindo as instrucións ditadas pola Consellería de Educación, desde o 16 
de marzo ata dar por finalizado o curso escolar 2019-20, estanse a 
desenvolver actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das 
aprendizaxes previas á suspensión das clases presenciais.  

Todas as actividades están sendo entregadas ao alumnado e recibidas polo 
profesor a través de correo electrónico. Así mesmo, semanalmente, son 
publicadas por cursos e grupos na páxina web do centro educativo. 

Metodoloxía 
(alumnado con e sen 

conectividade) 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso, 

reforzo e ampliación das aprendizaxes previas á suspensión das clases 

presenciais centrándose, sobre todo, nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que permitan aos alumnos e alumnas de música seguir 

progresando e cumprir cos obxectivos marcados. 

Buscaranse actividades motivadoras que os desafíen e que fomenten o 

interese por aprender, deseñando un plan de traballo realista e que non 

sexa excesivo. Para iso tomarase como referencia a carga horaria 

asignada á materia, os medios técnicos cos que conta o profesor e o 

alumnado e a dificultade que supón adaptarse a este escenario 

excepcional de educación non presencial.  En ningún caso,  os alumnos e 

alumnas se verán prexudicados polas dificultades derivadas da 

suspensión da actividade lectiva presencial. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle 

actividades repaso e recuperación que lles axuden a adquirilas. 

O profesor da materia intentará, cos medios ao seu alcance, tutelar o 

progreso individual do alumnado co fin de identificar e buscar solución a 

todo aquelo que impida un aproveitamento óptimo do curso.  

Actualmente ningún alumno ou alumna se encontra con problemas de 
conectividade derivado da falta de medios técnicos.  

Materiais e recursos 

Libro de texto e libreta do alumno. Frauta. 

PC, táblet e ou móbil con conexión a internet. 

Enderezo electrónico persoal do alumno para a recepción e a entrega de 
tarefas e traballos, así como como vehículo de comunicación directa co 
profesor. 

Recursos na rede relacionados coa materia; actividades online, enlaces a 
vídeos educativos, aplicacións musicais, instrumentos de música virtuais, 
canles de música en youtube, etc 

Software gratuíto musical dispoñible na rede: Musescore, Audaciti, etc. 

Publicación semanal na web do centro educativo do programa de 
actividades da materia.  

Programa de videoconferencias periódicas co grupo - aula 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os vehículos de comunicación do profesor co alumnado e coas familias, para 
transmitir todo tipo de información relevante relacionada coa materia, son 
os seguintes: publicacións semanais na páxina web do centro, comunicados 
ás familias desde a aplicación abalar-móbil, correos electrónicos e 
videoconferencias cos alumnos e por medio de chamadas telefónicas aos 
domicilios familiares. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


