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1. GLOSARIO

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE.
  
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos.
  
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.
  
Programación didáctica Instrumento  de  planificación  curricular  específico  de  cada  área  que  pretende  ordenar  o

proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1. Que,
cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á diversidade.

Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere
valorar  e  que  o  alumnado  debe  lograr,  tanto  en  coñecementos  coma  en  competencias.
Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. do Decreto 86/2015).

Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe
e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina.
Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro
alcanzado.

 

Criterios de cualificación

Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos
criterios de cualificación de dito estándar.  O instrumento máis idóneo para identificar esa
graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 29/1/2015).

Grao de consecución dun 
estándar

Serve  para  sinalar  o  grao mínimo de consecución esixible  dun estándar  para  superar  a
materia  (art.  13.3d  da  Resolución  27/7/2015).  Canto  maior  sexa  o  grao  esixido  de
consecución, máis importante se considera o estándar.

Criterios de cualificación e 
instrumentos

Serven  para  ponderar  “o  valor” que  se  dá  a  cada  estándar  e  a  proporción  que  cada
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e instrumentos Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo do
alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de
clase,  permitirán  a  integración  de  todas  as  competencias  nun  marco  de  avaliación
coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015).

Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou
dunha competencia.

  
Portfolio Achega de producións dun alumno/a.

OUTROS ASPECTOS

Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa.

Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. Dado que os
estándares  de  aprendizaxe  avaliables  póñense  en  relación  coas  competencias,  este  perfil
permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a través desa área ou materia
(art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo.

Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (art.
5.7 Orde ECD 65/2015).

Avaliación das competencias A  avaliación  do  grao  de  adquisición  das  competencias  debe  estar  integrada  coa
avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os
coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015).
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Nivel de desempeño das 
competencias

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de
avaliación  […]  que  teñan  en  conta  á  atención  á  diversidade  (art.  7.4  da  Orde
ECD/65/2015).

Tarefa É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou problema, nun
contexto  definido,  combinando  todos  os  saberes  dispoñibles  para  elaborar  un  produto
relevante. As tarefas integran actividades e exercicios.

Identificación de contidos e 
criterios

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque.

Identificación de estándares Exemplo: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar.
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar.
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación.

No portal de Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  están dispoñibles,
en formato doc e desagregados por áreas:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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2. CONTEXTO

 Centro: 

Situación: Zona rural a poucos quilómetros da cidade de Ferrol na provincia da Coruña.

Centros adscritos: Non hai centros adscritos aínda que coexiste na mesma zona  co CEIP San Ramón de 
Moeche do cal recibimos alumnado que entra na etapa da ESO.

Ensinanzas que oferta o centro: Trátase dun CPI, polo tanto oferta educación infantil, primaria e 
educación secundaria obrigatoria.

Características singulares: O alumnado é bilingüe. O galego está ben conservado nesta zona, polo que para
moitos alumnos e alumnas é a lingua principal. Outros utilizan o castelán, se ben se defenden de forma 
satisfactoria en ambas linguas.
O nivel socio-cultural é medio-baixo en xeral.

 Alumnado: 

Poboación inmigrante: Recibimos pouco alumnado con estas características.

Alumnado con NEAE no curso actual: Segundo os datos recibidos poderemos ter dous alumnos 
necesidades específicas de apoio educativo na materia de música. De todos modos esperarase á avaliación 
inicial para ter datos máis concretos – de pasar a 2º ESO poderiamos ter algún ANEAE

Outras características: Poucos alumnos teñen clase de música fóra do horario escolar polo que o nivel de 
coñecementos previos é bastante homoxéneo.

 Obxectivos (adaptados ao contexto do centro e do alumnado)

a
- Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar ideas e 
sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas distintas 
de expresión.

b
- Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a interpretación vocal e a 
instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma individual como en grupo.

c

- Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, 
apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural e gozo persoal, 
interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

d

- Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística e do 
patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía apropiada para 
describilas e valoralas criticamente.

e
- Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información –medios audiovisuais, internet, textos, 
partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo da música.

f

- Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da comunicación como 
recursos para a produción musical, valorando a súa contribución ás distintas actividades musicais e a 
aprendizaxe autónoma da música.
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g

- Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos diferentes contextos, 
con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como membro dun 
grupo, do enriquecemento que se produce coas contribucións dos demais.

h

- Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de coñecemento, 
así como a función e o significado da música en diferentes producións artísticas e audiovisuais e nos medios
de comunicación.

i

- Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais da música, 
sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e valorando a 
contribución que a música pode facer á vida persoal e a da comunidade.

j

- Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando conciencia da 
súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía acústica para 
aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para combater a polución sonora.

3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

Elementos coma: linguaxe musical ( B.1) e * instrumentos, voz (B.2), daranse ao longo de todos 
os trimestres, ao ser esta unha disciplina artística.

1
ª
 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Temporalización
UD /

Tema /
Prox.

Bloques
1,2.4

Contido Mes Sesións

O son. Elementos da música (1)

1 

B1.1 Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical.

Set. 3

B1.3
Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais.

B2.7
Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de
música e a contaminación sonora.

B4.6 
Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

2

B1.2

Características da voz e da palabra como medios de expresión 
musical. Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e 
descuberta das posibilidades da voz como medio de expresión 
musical.

Set/
Out. /
Nov./
Dec.

23

B1.3
Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais.

B1.5
Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e 
a entoación.

B1.6
Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da música.

B1.7
Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e 
propias, empregadas como expresión musical.

B1.8 
Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica 
de habilidades técnicas para a interpretación.

  B1.10
Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/
á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición interior, memoria 
e adecuación ao conxunto.

  B1.11
Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común.

  B1.12
Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas 
e interpretativas propias, e respecto ante outras formas de 
expresión.

  B1.15
Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e 
da lectura de partituras.

* Neste primeiro trimestre falaremos de: instrumentos de corda.
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2
ª
 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Temporalización
UD /

Tema /
Prox.

Bloques
1,2

Contido Mes Sesións

 Elementos da música (2) e composición. 

3

B1.6
Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da música.

Xan./
Feb.

14

B1.8
Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica 
de habilidades técnicas para a interpretación.

  B1.10
Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/
á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición interior, memoria 
e adecuación ao conxunto.

   B1.11
Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común.

  B1.12
Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas 
e interpretativas propias, e respecto ante outras formas de 
expresión.

  B1.13

Improvisación, elaboración de arranxos e composición como 
recursos para a creación musical en todas as súas vertentes; 
elaboración de arranxos de cancións e pezas instrumentais, con 
acompañamentos sinxelos e selección de distintos tipos de 
organización musical.

  B1.14

Composición individual ou en grupo de cancións e pezas 
instrumentais para distintas agrupacións, a partir da combinación 
de elementos e recursos presentados no contexto das actividades 
que se realizan na aula.

B1.15
Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e 
da lectura de partituras.

  B1.16
Sonorización de representacións dramáticas, actividades de 
expresión corporal e danza, e imaxes fixas e en movemento na 
realización de producións audiovisuais.

4

B1.2

Características da voz e da palabra como medios de expresión 
musical. Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e 
descuberta das posibilidades da voz como medio de expresión 
musical.

Feb./
Mar./
Abril

10

B1.3
Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais.

B1.5
Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e 
a entoación.

B1.6
Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da música.

B1.8
Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica 
de habilidades técnicas para a interpretación.

  B1.10
Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/
á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición interior, memoria 
e adecuación ao conxunto.

  B1.11
Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común.

  B1.12
Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas 
e interpretativas propias, e respecto ante outras formas de 
expresión.

  B1.15
Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e 
da lectura de partituras.

B2.1
Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música 
escoitada.

B2.2
Identificación dos elementos da música e das súas características na
audición e na análise de obras musicais

B2.3
Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e 
instrumentos, e das agrupacións vocais e instrumentais.

B2.5
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais 
persoas durante a escoita.

* Nesta avaliación traballaremos instrumentos de  corda e vento, e agrupacións instrumentais

* Comezaremos coa voz humana: tipos de voces e agrupacións vocais.
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3
ª
 
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Temporalización
UD /

Tema /
Prox.

Bloques
1,2,3,4

Contido Mes Sesións

Música e cultura

5

B1.2
Características da voz e da palabra como medios de expresión 
musical. Habilidades técnicas e interpretativas, exploración da voz 
como medio de expresión musical.

Abril 6

B1.3
Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais

B1.4
Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes 
xéneros, estilos e culturas. Interpretación individual e en grupo.

B1.6
Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida  a través da 
comprensión e a interiorización da música.

B1.7
Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e 
propias, empregadas como expresión musical.

B1.8 
Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica 
de habilidades técnicas para a interpretación.

B1.10
Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/
á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición interior, memoria 
e adecuación ao conxunto.

B1.11
Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común.

B1.12
Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas 
e interpretativas propias, e respecto ante outras formas de 
expresión.

B1.15
Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e 
da lectura de partituras.

B2.1
Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música 
escoitada.

B2.2
Identificación dos elementos da música e das súas características na
audición e na análise de obras musicais.

B2.3
Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e 
instrumentos,e das agrupacións vocais e instrumentais.

B2.4
Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: 
melodía ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, 
etc.

B2.5
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais 
persoas durante a escoita.

B2.6

Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as interpretacións e composicións realizadas na
aula. Investigación de músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais.

B3.4
Emprego e coñecemento dos recursos necesarios par a 
conservación e a difusión das creacións musicais propias e alleas.

B3.5

Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre 
instrumentos, compositores/as, concertos e producións musicais en 
vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como da música 
occidental en xeral e doutras culturas.

B3.6 Recollida de información, valoración e exposición do feito musical 
e as súas opinións.

B4.1
Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e 
software musical de distintas características para o adestramento 
auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical.

B4.2
Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, para 
rexistrar as creacións propias, as interpretacións realizadas no 
contexto da aula e outras mensaxes musicais.

B4.4
Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na 
interpretación e gravación de pezas musicais.

B4.5
Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 
conservación e a difusión das creacións musicais propias e alleas.

6
B1.3

Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais.

Maio
Xuño

7

B1.6
Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da música.

B1.9
Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da danza,
expresión dos contidos musicais a través do corpo e do 
movemento, e a interpretación dun repertorio variado de danzas.

B1.11 Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
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perfeccionamento da tarefa común.

B1.12
Aceptación e predisposición para mellorar as capacidade técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante outras formas de expresión.

B1.16
Sonorización de representacións dramáticas, actividades de 
expresión corporal e danza, imaxes fixas e en movemento na 
realización de producións audiovisuais.

B3.1
A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica, ou publicitaria.

7

B1.4
Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes 
xéneros, estilos e culturas. Interpretación individual e en grupo.

Xuño 1

B1.6
Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da música.

B1.7
Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e 
propias, empregadas como expresión musical.

B1.10
Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/
á director/a e aos/ás intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto.

B1.11
Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común.

B1.12
Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas 
e interpretativas propias, e respecto ante outras formas de 
expresión.

B2.1
Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música 
escoitada.

B2.5
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais 
persoas durante a escoita.

B2.6

Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as interpretacións e composicións realizadas na
aula. Investigación de músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais.

B2.7
Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de
música e a contaminación sonora.

B3.1
A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.

B3.2
Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais.

B3.3
Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, 
artísticas e formais.

B3.6
Recollida de información, valoración e exposición do feito musical 
e as súas opinións.

B3.7 Música actual: novas tendencias;concertos en directo.

B4.1
Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e 
software musical de distintas características para o adestramento 
auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical.

B4.3 
Utilización das tecnoloxías da información na interpretación e 
gravación de pezas musicais.

B4.5
Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 
conservación e difusión das creacións musicais propias e alleas.

B4.6

O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela.

* Nesta avaliación traballaremos instrumentos de corda, vento e percusión, así como diferentes 
agrupacións instrumentais

É importante resaltar que toda a linguaxe musical, será revisada ao longo de todo o curso; 
así como os instrumentos musicais, voces humanas e audición  Do mesmo xeito que, ao ser 
avaliación continua, moitos dos contidos e estándares serán traballados en todos os 
trimestres.

Páxina 10 de 31



Relación de UD:

UNIDADE DIDÁCTICA 1: O son: Definición e parámetros. A contaminación acústica. 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: Elementos da linguaxe musical: melodía (pentagrama, claves, 
notas), duración (figuras, silencios...), ritmo (compases, tipos de ritmo...), intensidade 
(matices e termos...), velocidade (o metrónomo, termos...). Técnicas de interpretación 
instrumental e vocal.

UNIDADE DIDÁCTICA 3: Elementos da linguaxe musical: Textura, Forma e Harmonía. 
Interpretación instrumental. Improvisación e creación.

UNIDADE DIDÁCTICA 4: A voz e os instrumentos. Interpretación vocal e instrumental.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: A música popular galega: Interpretación, análise e recollida 
de mostras.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: Música doutras culturas: Danzas do mundo.

UNIDADE DIDÁCTICA 7: A música na actualidade: Características e funcións. 

* As unidades didácticas serán un marco xeral da materia, pero non podemos entender 
que sexan espazos estanco. En cada unha delas van aparecer -  e vanse a traballar – 
estándares e contidos que se mesturarán nas diferentes UD.
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Elementos transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identif.
estándar

Competencias
clave

Están

dares de aprendizaxe (1)

Grao
mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
práctica

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Expo.
oral

Rúb.
(2)

Obs.
Aula

CL EOE CA
TI
C

EMP EC PV
EV

1

B1.1
B1.3

B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL
Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 100% x x

B2.7 B2.5 MUB2.5.2 CSIEE/CD Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 50% 100% x x

B4.6 B1.4 MUB1.4.1 CD
Utiliza  de  xeito  guiado  as  fontes  e  os  procedementos  apropiados  para  elaborar
traballos sobre temas relacionados co feito musical.

50% 100% x

2 B1.2
B1.3
B1.5
B1.6

B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL
Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 100% x x

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

50% 100%

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

50% 100%

B1.7 B1.2 MUB.1.2.1 CCEC
Distingue e utiliza os elementos da representación gráfica das 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.).

50% 50% 50% x

B1.8 B1.3 MUB1.3.1 CAA/CCEC
Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e 
as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.

50% 100%

B1.10
B1.11
B1.12

B1.4 MUB1.4.1 CAA/CCEC
Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado 
da voz, o corpo e os instrumentos.

50% 100% x

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

50% 100% x

MUB1.4.3 CCEC Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 50% 100%

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

50% 100%

MUB1.4.5 CAA/CCEC

Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público. 50% 100%

x x

B1.15 B1.6 MUB1.6.1 CCEC
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.

50% 50% 50%

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

50% 50% 50%

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

50% 100% x x

MUB1.6.4 CSC 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.

50% 100%
x x
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MUB1.6.5 CSIEE
Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con 
actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.

50% 100%
x

x

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación lingüística.                                                                                            CL Comprensión lectora.
CMCCTCompetencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. EOE Expresión oral e escrita.
CD Competencia dixital. CA Comunicación audiovisual.
CAA Competencia aprender a aprender. TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.
CSC Competencias sociais e cívicas. EMP Emprendemento.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. EC Educación cívica.
CCEC Conciencia e expresións culturais. PV Prevención da violencia.

EV Educación e seguridade viaria.
 

(1) A partir de cada estándar, pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. O instrumento máis idóneo é a rúbrica.

(2) As rúbricas utilízanse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos...
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Temporalización: Estándares de aprendizaxe avaliables Elementos transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identif.
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
práctica

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Expo
oral

Rúb.
(2)

Obs.
Aula

CL EOE
C
A

TI
C

EMP EC PV
EV

3

B1.6 B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL
Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 100% x x

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

50% 100%

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

50% 100%

B1.8 B1.3 MUB1.3.1 CAA/CCEC
Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e 
as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.

50% 100% x

MUB1.3.2 CAA/CCEC
Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear 
canción, pezas instrumentais e coreografías.

50% 100% x

B1.10
B1.11
B1.12

B1.4 MUB1.4.1 CAA/CCEC
Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

50% 100% x x

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

50% 100%

MUB1.4.5 CAA/CCEC
Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público.

50% 100% x x

B1.13
B1.14

B1.5 MUB1.5.1 CAA/CCEC
Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas.

50% 100% x

MUB1.5.2 CSIEE
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.

50% 100% x x

B1.15
B1.16

B1.6 MUB1.6.1 CCEC
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.

50% 50% 50%

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

50% 50% 50%

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

50% 100% x x

MUB1.6.4 CSC
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.

50% 100% x x

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

50% 100% x x

4 B1.2
B1.3
B1.5
B1.6

B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 100% x x
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MUB1.1.2 CMCCT/CCEC
Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais.

50% 100%

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

50% 100%

B1.8 B1.3 MUB1.3.1 CAA/CCEC
Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e 
as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.

50% 100% x

MUB1.3.2 CAA/CCEC
Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear 
canción, pezas instrumentais e coreografías.

50% 100% x

B1.10
B1.11
B1.12

B1.4 MUB1.4.1 CCA/CCEC
Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

50% 100% x x

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

50% 100%

MUB1.4.3 CCEC Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 50% 100%

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

50% 100%

MUB1.4.5 CAA/CCEC
Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público.

50% 100% x x

B1.15 B1.6 MUB1.6.1 CCEC
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.

50% 50% 50%

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

50% 100% x x

MUB1.6.4 CSC
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.

50% 100% x x

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

50% 100% x x

B2.1
B2.2
B2.3

B2.1 MUB2.1.1 CCEC
Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces.

50% 100%

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

50% 100%

B2.5 B2.3 MUB2.3.1 CSC
Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 
audición.

50% 100% x x
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Temporalización: Estándares de aprendizaxe avaliables Elementos transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identif.
estándar

Competencias
Clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
práctica

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Expo.
oral

Rúb.
(2)

Obs.
aula

CL EOE
C
A

TI
C

EMP EC PV
EV

5

B1.2
B1.3
B1.4
B1.6

B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL
Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 80% 20% Sí
x x

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

50% 100%

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

50% 100%

B1.7 B1.2 MUB1.2.1 CCEC

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 e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.).

50% 100%

B1.8 B1.3 MUB1.3.1 CAA/CCEC
Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e 
as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.

50% 100% x

B1.10
B1.11
B1.12

B1.4 MUB1.4.1 CAA/CCEC
Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

50% 100%
x x

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

50% 100%

MUB1.4.3 CCEC Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 50% 100%

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

50% 100%

MUB1.4.5 CAA/CCEC
Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público.

50% 100% x x

B1.15 1.6 MUB1.6.1 CCEC
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.

50% 50% 50%

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

50% 50% 50%

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

50% 100% x x

MUB1.6.4 CSC
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.

50% 100% x x

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

50% 100% x x

B2.1
B2.2
B2.3

B2.1 MUB2.1.2 CCEC
Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais.

50% 100%

B2.4 B2.2 MUB2.2.1 CCEC Sigue partituras como apoio á audición. 50% 100%

B2.5 B2.3 MUB2.3.1 CSC
Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 
audición.

50% 100% x x

B2.6 B2.4 MUB2.4.1 CSC Describe os elementos das obras musicais propostas. 50% 80% 20% Sí x x
MUB2.4.2 CCL/CCEC Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 50% 100% x
MUB2.4.3 CCEC Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións 50% 80% 20% Sí x x
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musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade.
B3.4
B3.5

B3.3 MUB3.3.1 CCEC Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego. 50% 80% 20% Sí x

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

50% 50% 50%

MUB3.3.3 CCEC Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 50% 100%

MUB3.3.4 CCEC/CSIEE
Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical 
galego, colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas.

50% 80% 20% Sí
x

B4.1
B4.2
B4.4
B4.5

B4.1 MUB4.1.1 CD
Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical.

50% 80% 20% Sí

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

50% 80% 20% Sí x x

6

B1.3
B1.6

B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL
Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 100% x x

B1.9 B1.3 MUB1.3.2 CAA/CCEC
Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear 
cancións, pezas instrumentais e coreografías.

50% 100%

B1.11
B1.12

B1.4 MUB1.4.1 CAA/CCEC
Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

50% 100% x x

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

50% 100%

MUB1.4.5 CAA/CCEC
Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público.

50% 100% x x

B1.16 B1.6 MUB1.6.1 CCEC
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.

50% 100%

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

50% 100%

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

50% 100% x x

MUB1.6.4 CSC
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.

50% 100% x x

B3.1 B3.1 MUB3.1.1 CCEC Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. 50% 100%
MUB3.1.2 CCEC Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade. 50% 100%

7

B1.4
B1.6

B1.1 MUB1.1.1 CCEC/CCL
Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

50% 80% 20% Sí x x

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

50% 100%

B1.7 B1.2 MUB1.2.1 CCEC

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 e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.).

50% 100%

B1.10
B1.11
B1.12

B1.4 MUB1.4.1 CAA/CCEC
Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

50% 100% x x

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

50% 50% 50%

MUB1.4.5 CAA/CCEC
Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público.

50% 100% x x

B2.1 B2.1 MUB2.1.2 CCEC Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 50% 80% 20% Sí
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moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais.

B2.5 B2.3 MUB2.3.1 CSC
Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 
audición.

50% 100% x x

B2.6 B2.4 MUB2.4.1 CCL/CCEC Describe os elementos das obras musicais propostas. 50% 80% 20% Sí x x
MUB2.4.2 CCEC Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 50% 80% 20% Sí x

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

50% 80% 20% Sí x x

B2.7 B2.5 MUB2.5.1 CSC
Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, 
amosando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.

50% 80% 20% Sí x

B3.1
B3.2

B3.1 MUB3.1.2 CCEC Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade. 50% 80% 20% Sí x

B3.3 B3.2 MUB3.2.1 CCEC
Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, 
gozando deles como oínte con capacidade selectiva.

50% 100%

B3.6 B3.4 MUB3.4.1 CCL
Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 
musicais.

50% 80% 20% Sí x x

MUB3.4.2 CCL
Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con 
rigor e claridade.

50% 80% 20% Sí

B3.7 B3.5 MUB3.5.2 CD

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.

50% 80% 20% Sí x x

MUB3.5.2 CAA Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 50% 80% 20% Sí x
B4.1
B4.2
B4.3
B4.5

B4.1 MUB4.1.1 CD
Coñece algunhas posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical.

50% 80% 20% Sí x x

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

50% 80%  20% Sí x

B4.6 B4.2 MUB4.2..1 CD
Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar 
traballos sobre temas relacionados co feito musical.

50% 80% 20% Sí x
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5. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE

Na seguinte táboa recóllese o total dos estándares asociados a cada competencia. Os marcados en negriña serán 
os estándares que formarán parte do perfil competencial do alumno ou alumna ao sumarse aos estándares 
recollidos de cada materia.

C
C
L

- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada.
- Describe os elementos das obras musicais propostas.
- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade.

- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais.

- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

C
M
C
C
T

- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais.
- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.

C
D

- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica.
- 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.
- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.
- Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.
- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

C
A
A

- Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.
- Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, pezas instrumentais e coreografías.
- Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos.
- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus resultados na exposición ante o público.
- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.
- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

C
S
C

- 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.

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

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

C
C
E
C

- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada.
- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais.
- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.
- 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 e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).
- Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns.
- Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, pezas instrumentais e coreografías.
- Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos.
- Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz.
- Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.
- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel.
- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público.
- Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.
- 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.
- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego.
- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os diferentes tipos de voces.
- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais.
- Sigue partituras como apoio á audición.
- Describe os elementos das obras musicais propostas.
- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical.
- Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza.
- Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade.
- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade selectiva.
- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego.
- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego.
- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos.
- Contribúe  á  conservación,  á  recuperación  e  a  transmisión  do  patrimonio  musical  galego,  colaborando  na  recollida,  na  gravación  e  na

transcrición de pezas.
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6. METODOLOXÍA

Aspectos xerais

    • Partir da competencia inicial do alumnado.

    • Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe.

    • Potenciar as metodoloxías activas e participativas:

        ◦ Combinar traballo individual e cooperativo.

        ◦ Aprendizaxe por proxectos.

    • Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas.

    • Uso habitual das TIC.

    • Papel facilitador do profesor/a.

    • Titoría entre iguais.

    • TRABALLO ESPECÍFICO DE FAMILIARIZACIÓN COA PLATAFORMA DA XUNTA DE 
GALICIA AULA VIRTUAL. Ao comezo do curso realizaremos actividades para que o alumnado se 
familiarice o antes posible con dita plataforma. Co cal faremos, durante as explicacións, traballos 
específicos de Aula Virtual. Este aspecto é fundamental traballalo ante a posibilidade de ter algún 
momento de ensino semipresencial ou totalmente online.

Estratexias metodolóxicas

    • Memorización comprensiva.

    • Indagación e investigación sobre documentos, textos, vídeos, partituras, etc.

    • Elaboración de sínteses.

    • Análise e comentario de documentos, datos, audicións, partituras...

    • Improvisación, interpretación e creación musicais (instrumental, vocal e de movemento – con moitas
limitacións, ou case nulas, a causa da covid-19.

    • Xogos.
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Exemplo de secuenciación de traballo na aula

Motivación:

    • Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos.

    • Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo.

    • Presentación da actividade con partituras, vídeos, audicións, textos, etc.

Información do profesor/a:

    • Información básica para todo o alumnado.

    • Información complementaria para reforzo e apoio.

    • Información complementaria para afondamento e ampliación.

Traballo persoal:

    • Lectura e comprensión de textos.

    • Memorización comprensiva.

    • Análise de documentos, pequenas investigacións, etc.

    • Resposta a preguntas.

    • Interpretación: instrumental, vocal e de movemento ( Este curso a causda covid19, centrarémonos 
na percusión corporal. Cantar será moi complicado a causa das mascarillas, polo que faremos ritmos 
vocais).

    • Resolución de problemas de tipo creativo: improvisación, creación...

    • Comentario de partituras, vídeos, concertos en directo, etc.

    • Elaboración de críticas de concertos, audicións, etc.

Avaliación:

    • Probas escritas.

    • Traballos individuais e en grupo.

    • Análise de producións: comentarios de audicións, etc. 
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    • Exposicións orais.

    • Observación do traballo na aula (creación e interpretación).

    • Probas de interpretación instrumental.

        ◦ Outras decisións metodolóxicas

    •  Agrupamentos: 

Gran grupo para as interpretacións e improvisacións instrumentais e vocais, quedando as de 
movemento supeditadas á evolución da pandemia – co cal, nun principio, non se contemplan.. Tamén á 
hora de explicacións teóricas xerais e para facer xogos que clarifiquen ditas explicacións.

Este curso, a causa da covid19, a práctica instrumental estará moi limitada, polo que os xogos de ritmos 
e ritmos vocais -non cantar- (coa máscara posta, o que implica que será dun xeito esporádico e moi 
delimitadas no tempo) serán as actividades mais utilizadas. Sempre dende o seu sitio, sen poder moverse 
pola aula.

Pequeno grupo ou parellas nas actividades de creacións musicais, investigación e realización de 
traballos, exposicións, etc.

Individual á hora da memorización comprensiva e resposta a preguntas que demostren a aprendizaxe 
adquirida mediante probas escritas.

Se fose necesaria unha formación SEMIPRESENCIAL ou totalmente ONLINE, o traballo cambiaría 
totalmente.

    •  Tempos:

A materia conta con dúas sesións semanais. 

De forma xeral, cada sesión será dividida en dúas partes, a primeira de carácter teórico e lúdico-
experimental e a segunda de carácter práctico (interpretación e creación).

    •  Espazos:

Aula de música. 

Aula ordinaria para traballar cos ordenadores de ABALAR.

    • Materiais:

Equipo de música.

Ordenadores.
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Canón.

Instrumentos musicais.

Caixas de música.

Papeleiras.

    • Recursos didácticos:

Apuntes de cada tema elaborados polo departamento ( se volvésemos a unha formación 
semipresencial/online, ditos apuntes estarían na Aula Virtual).

Recursos web.

 Este curso será moi importante o uso das TIC: tanto se podemos asistir ao centro, como se fose unha 
ensinanza non presencial

- A plataforma a utilizar será Aula Virtual. Farase un traballo específico para que todo o alumnado esté 
familiarizado con dita plataforma, e poida utilizala dun xeito fluído e rápido.

Calquera outro recurso educativo que dispoña a Xunta e a conexión a internet permita.

   . Seguimento individualizado e adaptando a metodoloxía ás necesidades do grupo en xeral, e de cada 
alumno/a en particular.

                       Entre as actividades incluiríamos:

- Verdadeiro/falso

- Completar/dividir compases

- Pasapalabra, sopa de letras...

- Ritmos lectura escoita de música a través de Intenet.
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7. AVALIACIÓN

Avaliación inicial

Data prevista de realización: outubro

No caso desta materia, a observación de aula ata outubro será moi importante e se achegará ás diferentes 
probas que se poidan realizar.

Tipo de proba: Preguntas e respostas orais e escritas, observación diaria das actividades prácticas 
realizadas na aula.

Mecanismo para informar ás familias: Non se informa ás familias dos resultados da avaliación inicial, 
salvo no caso da necesidade de aplicación dalgunha medida extraordinaria ou ordinaria de atención á 
diversidade, para a cal sexa requisito facelo segundo a normativa vixente (Decreto 229/20011 do 7 de 
decembro).

Consecuencias dos resultados da proba: Decisións en relación ás medidas de atención á diversidade 
ordinarias e extraordinarias. En xeral, é moi útil para adaptar o ritmo, as actividades e a metodoloxía ás 
necesidades de cada grupo.
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Avaliación continua e criterios de cualificación
 
Periodicidade coa que se farán probas : 

1. Pequenas probas escritas na maior parte das sesións para avaliar a atención, comprensión 
e evolución progresiva dos coñecementos.

2. En cada trimestre, recollida de exercicios escritos, exercicios de Aula Virtual observación 
das improvisacións e  creacións musicais, etc.

3. Recollida en cada sesión, ou grupo de sesións dos resultados da observación do traballo na 
aula.

4. En cada trimestre, varias probas individuais de interpretación realizadas ao remate da 
aprendizaxe de cada obra instrumental (este curso moi limitado pola covid19).

Cada estándar/ estándares será/an avaliado mediante un traballo, proba ou actividade, e nunha proba 
poden entrar moitos estándares. Todos eles teñen o mesmo peso na avaliación.

Como se cualifican:
1.  As probas escritas (controis): Puntuación dividida entre o número de ítems presentados 

na proba.
2.  Os traballos individuais ou colectivos. Avaliaranse de dúas formas: 
- Rúbricas que valoran a presentación, o contido, a calidade do material audiovisual, a 

colaboración no grupo ou parella, e a exposición oral, se é o caso.
- Puntuación máxima (10 puntos) polo traballo ben realizado e desconto de puntos polo 

número de erros.
1. A  observación do traballo na aula : Escala de valoración da atención, o cumprimento das 

normas básicas para a realización da actividade, e o interese pola execución de calidade.
2. Probas de interpretación individuais: Puntuación dependente do número de erros 

cometidos en relación á dificultade da obra a interpretar.  
3. Recollida de traballos a través da Aula Virtual. Deberán ser entregados en tempo e forma.

Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións: 
PRESENCIAL
A nota de cada avaliación será a media aritmética dos contidos teóricos  (nota media recollida a través de 
probas escritas – controis - e traballos escritos e de creación, etc.) e dos contidos prácticos (nota media 
recollida a través dos resultados da observación do traballo na aula e as probas de interpretación 
individual). As notas dos controis – ou traballos que considere o profesor que poidan valer para facer nota
media - terán un valor do 80% da nota, quedando o 20% restante a observación de aula, participación, 
caderno, Aula Virtual...
SEMIPRESENCIAL/ONLINE
A nota calcularase do seguinte xeito:
A) Se temos notas de aula, ou algún control (ou se pode asistir so parcialmente e se pode realizar algún 
control na aula) será o que puntúe de cara avaliación, sendo os traballos enviados pola Aula Virtual 
somentes para subir nota. Ditos traballos levarán o nome de TRABALLO ENTREGAR NOTA.
B) Se nun momento dado non se ten a nota de ningún control e non se puidese asistir ao centro realizar 
ningún outro, faremos probas a través da AulaVirtual, as que que chamaremos TRABALLO 
AVALIACIÓN. Puntuarase de 1 a 10, quedando supeditado as datas prefixadas. Co cal, cada traballo 
entregado fóra das datas propostas, sen causa xustificada, terán nota,  valerán para aprobar a avaliación, 
e será puntuado de 1 a 7. De non ser posible enviar os traballos pola AulaVirtual, intentarase poder 
recoller o traballo dun xeito físico – folios – no centro, quedando supeditada a entrega dos traballos a 
unhas datas e horas prefixadas polo profesor da materia e que as condicións sanitarias e de loxística asi o 
permitan.

Mecanismo/s para recuperar unha proba non superada:  
Non é necesario a recuperación de todas as probas. Algunhas delas, de carácter moi básico e importante 
para a comprensión posterior da materia, serán repetidas á semana seguinte de recibir a cualificación 
negativa, despois dun reforzo personalizado, ou a través de traballos de Uala Virtual. O carácter continuo 
da materia axuda a recuperar os coñecementos non adquiridos ao longo do curso. 
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Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada: 
O mesmo que no caso anterior. 
SEMIPRESENCIAL /ONLINE

O alumnado que non poda realizar a recuperación de xeito presencial, deberá entregar uns traballos oola 
Aula Virtual aos que chamaremos TRABALLO ENTREGAR REC.

Avaliación final 

Para a nota final calcularase a media ponderada das avaliacións do seguinte xeito: 1º avaliación 25%, 2ª 
avaliación 35% e 3ª avaliación 40%, co cal os estándares que ese traballen ado longo do curso, estarán 
presentes  en todas as probas que se realicen durante os trimestres.
PRESENCIAL
Aquel alumnado que teña suspensa materia, terá que realizar  unha proba de avaliación final en xuño. 
A proba terá unha parte  escrita e poderá ter outra práctica que serán avaliadas segundo o grao mínimo 
de consecución dos estándares de aprendizaxe do curso. Tamén se poderá realizar unha proba práctica de 
ritmos, se así  o considerase oportuno o profesor.
SEMIPRESENCIAL/ONLINE
Se non se puidese realizar ditas probas dun xeito presencial, arbitraranse mecanismos, a través da Aula 
Virtual, onde o alumnado poida entregar os traballos propostos polo profesor. Ditas probas levarán o 
nome de TRABALLO FINAL CURSO REC. Dito traballo/os puntuaranse de 1 a 7.
O calculo da cualificación final será igualmente a nota media de aspectos prácticos (proba de 
interpretación instrumental individual) e teóricos (proba escrita).
Os criterio do centro para a promoción serán os establecidos de carácter xeral na LOMCE e no Decreto  
de Currículo 86/2015, do 25 de xuño.
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        Avaliación extraordinaria 
Nas mesmas condicións que a avaliación final de xuño. 
Coas dúas variantes
- Presencial
- Aula Virtual: será unha serie de probas que terán por nome TRABALLO REC .

Recuperación e avaliación de pendentes 

Mecanismos para o seguimento: 
Traballos de reforzo ao longo do curso e seguimento dentro da aula, se é o caso de que o alumno ou 
alumna estea cursando a materia de música. O alumnado reunirase co profesorado nos momentos en que 
sexa posible para ambos (dentro do horario lectivo do centro). 
 
Como se avalía: 
A avaliación realizarase en base a traballos escritos que serán avaliados de forma trimestral e proba 
individual única de interpretación instrumental dunha obra de dificultade adecuada. 

Como se calcula a cualificación final: 
Se a nota media entre a proba instrumental e a media das tres avaliacións parciais é positiva, é dicir, igual
ou superior a 5,  a materia queda automaticamente superada.
A cualificación, en caso de recuperación da materia, será 5 porque se avaliarán os mínimos esixibles.
Se non é así, será realizada unha proba final no mes de maio que consistirá nunha proba escrita de 
preguntas curtas e/ou tipo test e unha proba práctica. A nota media entre as dúas probas terá que ser 
igual ou superior a 5 para superar a materia.

Descrición do tipo de proba extraordinaria: Proba escrita* de preguntas curtas e/ou test e proba práctica 
de interpretación instrumental dunha obra de dificultade adecuada ao nivel.
*A proba escrita pode ser substituída pola entrega de traballos sobre os contidos da materia, se o alumno 
ou alumna así o solicita. 

Como se calcula a cualificación da proba: Nota media da proba teórica e da proba práctica.
A nota teórica terá indicada a puntuación de cada ítem ao lado do enunciado.
A nota dos traballos será cualificada mediante rúbricas que atendan á adecuación de presentación e 
contido.
A proba práctica parte da puntuación total (10 puntos) e restan os erros cometidos (1 punto cada erro).
A nota media entre ambas terá que ser igual ou superior a 5, unha vez feita a aproximación decimal, para 
a superación da materia.
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8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

Indicadores de logro do proceso de ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     

Indicadores de logro da práctica docente 
Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 
das probas, traballos, etc.     

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     
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9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

- Periodicidade coa que se revisará: Trimestralmente, ao remate das avaliacións parciais.

- Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista.

- Medidas que se adoptarán como resultado da revisión: Modificación, supresión ou  engadido 
de: materiais; actividades e actividades extraescolares; aspectos metodolóxicos;  
procedementos, ritmos e instrumentos de avaliación; criterios de cualificación;  grao 
mínimo de consecución de estándares; secuenciación dos elementos da programación; e 
calquera outro aspecto recollido na programación e avaliado a través dos indicadores que 
se expoñen a continuación.

Indicadores 
Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

7. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

8. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.     

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

12. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.     

13. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

16. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.     

18. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

19. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

20. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

21. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     
22. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.     

23. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

24. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

25. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

26. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

Observacións:
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10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Medidas ordinarias e extraordinarias 

Medidas ordinarias

Organizativas Curriculares

• Adaptacións  metodolóxicas  para  o  grupo:  traballo
colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais,
etc.  E calquera  outra  que poida xurdir  unha vez feita a
avaliación inicial.

Medidas extraordinarias

Organizativas Curriculares

De  aparecer  añlgunha  necesidade  especial,  faríanse
reforzos ou AC.

As medidas ordinarias e extraordinarias poderían ser modificadas despois de realizar a avaliación inicial. As variacións 
serán recollidas nas actas e na memoria final do departamento.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

As actividades complementarias e extraescolares que se citan a continuación están incluídas na PXA.
Asistencia a un concerto didáctico que oferte o Concello de San Sadurniño, ou ben o Palacio da Ópera 
en A Coruña ou o Auditorio de Santiago de Compostela.  A concreción desta actividade así como
doutras que poidan xurdir no transcurso do curso serán recollidas na memoria final do departamento.

Este curso, por mor da covid19, ditas actividades estarán moi restrinxidas.
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12. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

A programación estará a disposición das familias no centro educativo a través da solicitude ao xefe de estudos ou 
á profesora que imparte a materia. Un resumo dos aspectos máis salientables será publicado na páxina web do 
centro.

13. DATOS DO DEPARTAMENTO 

Materia Curso Grupos Profesor/a
MÚSICA 2º 2 LUCINIO MEDEL 

IGLESIAS
MÚSICA 3º 2 LUCINIO MEDEL 

IGLESIAS

14. REFERENCIAS NORMATIVAS 

- Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación  (LOE),  modificada  parcialmente  pola  Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015).

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria
e o bacharelato (BOE do 29).

- Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso das
programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo
que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG
do 9).
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