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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN . 
 
Esta programación anual está elaborada polo departamento, para os cursos 2º, 3º e 
4º da ESO dentro do marco legal do currículo vixente establecido para a educación 
secundaria. 
  
O artigo 18.4 do devandito decreto, recolle os elementos con que debe contar a 
programación: 

• Contribución da materia ó logro das competencias básicas. 
• Obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada curso 
• Metodoloxía e materiais curriculares 
• Procedementos e instrumentos de avaliación. 
• Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva. 
• Medidas de atención á diversidade. 
• Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de 2º e 3º. 
• Actividades complementarias e extraescolares. 

 
 
 2. O DEPARTAMENTO DE MÚSICA: COMPOSICIÓN.  
 
D. Manuel Tubío Fachado, mestre especialista en educación Musical, con destino 
definitivo, profesor de piano e profesor superior de solfexo. Imparte música ós 
grupos 2º A, B, C, D, Actividades de estudo en  dous grupos de 2ºESO e é titor dun 
grupo do mesmo nivel (pendente de determinar) 
Dª. María Aurora Fernández Marqués, xefa do departamento, Licenciada en 
Ciencias e Historia de la Música, con destino definitivo. Imparte clase ós grupos 3º 
ESO A,B,C,D,  e  4º ESO  B, C e PDC. É titora dun grupo de 3º ( pendente de 
determinar) 
 
 
3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS  BÁSICAS.  

 

O carácter integrador da materia de Música fai que a súa aprendizaxe contribúa á 
adquisición das seguintes competencias básicas: 

- Respecto á competencia en comunicación lingüística, a música contribúe, a 
semellanza doutras materias, a enriquecer os intercambios comunicativos e á 
adquisición e o uso dun vocabulario musical básico. Colabora tamén na 
integración da linguaxe musical e a linguaxe verbal e na valoración do 
enriquecemento que dita interacción xera. 

- Dende o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo físico, a música fai a súa achega á mellora da calidade do medio 
ambiente identificando e reflexionando sobre o exceso de ruído, a contaminación 
sonora e o uso indiscriminado da música co fin de xerar hábitos saudables. 
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Ademais, os contidos relacionados co uso correcto da voz e do aparello 
respiratorio, non só para conseguir resultados musicais óptimos, senón tamén 
para prever problemas de saúde, inciden no desenvolvemento desta 
competencia. 

- A música tamén contribúe de maneira directa ao desenvolvemento do 
tratamento da información e a competencia dixital. O uso dos recursos 
tecnolóxicos no campo da música posibilita o coñecemento e o dominio básico 
do hardware e o software musicais, dos distintos formatos de son e de audio 
dixital ou das técnicas de tratamento e gravación do son relacionados, entre 
outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. 
Favorece, así mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos 
de autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de ocio. 
Ademais, a obtención de información musical require de destrezas relacionadas 
co tratamento da información aínda que, dende esta materia, merece especial 
consideración o uso de produtos musicais e a súa relación coa distribución e os 
dereitos de autor. 

- A música contribúe tamén á competencia social e cidadá xa que a 
participación en actividades musicais de distinta índole, especialmente nas 
relacionadas coa interpretación e a creación colectiva que requiren dun traballo 
cooperativo, colabora na adquisición de habilidades para relacionarse cos 
demais. A participación en experiencias musicais colectivas dá a oportunidade 
de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as propias accións 
coas dos outros integrantes do grupo responsabilizándose na consecución dun 
resultado. A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do 
pasado coma do presente, favorece a comprensión de diferentes culturas e da 
súa achega ao progreso da humanidade e con ela a valoración dos demais e os 
trazos da sociedade en que se vive.  

- Contribúe de forma directa á adquisición da competencia cultural e artística 
en todos os aspectos que a configuran, xa que fomenta a capacidade de 
apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e 
musicais a través de experiencias perceptivas e expresivas e do coñecemento 
de músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. Ademais, potencia actitudes 
abertas e respectuosas e ofrece elementos para a elaboración de xuízos 
fundamentados respecto ás distintas manifestacións musicais, establecendo 
conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico aos 
que se circunscribe cada obra.  

- A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para 
aprender a aprender potenciando capacidades e destrezas fundamentais para a 
aprendizaxe guiada e autónoma como a atención, a concentración e a memoria 
ao tempo que desenvolve o sentido da orde e da análise. A audición musical 
necesita unha escoita reiterada para chegar a coñecer unha obra, recoñecela, 
identificar os seus elementos e “apropiase” desta. Ademais, todas aquelas 
actividades de interpretación musical e de adestramento auditivo requiren da 
toma de conciencia sobre as propias posibilidades, a utilización de distintas 
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estratexias de aprendizaxe, a xestión e o control eficaz dos propios procesos. En 
todos estes casos é necesaria unha motivación prolongada para alcanzar os 
obxectivos propostos dende a autoconfianza no éxito da propia aprendizaxe.  

- Colabora no desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa 
persoal mediante o traballo en equipo ao que antes se fixo referencia e a 
habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a composición 
son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa 
e da toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra parte, 
naquelas actividades relacionadas especialmente coa interpretación musical, 
desenvólvense capacidades e habilidades tales como a perseveranza, a 
responsabilidade, a autocrítica e a autoestima; estes son factores clave para a 
adquisición desta competencia. 
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2º ESO 
 
4. OBXECTIVOS:  
 

• Apreciar escoitando unha ampla variedade de audicións de distintos 
estilos, xéneros e da cultura musical propia.  

• Asistir e participar activamente nos concertos en vivo que se organicen. 
• Recoñecer determinadas características ( forma, textura, timbre etc.) e 

facer unha análise descritiva e crítica empregando un vocabulario 
axeitado. 

• Seguir as  audicións coa axuda de musicogramas e partituras sinxelas.  
• Empregar a voz, a frauta e os distintos instrumentos de percusión da aula 

para interpretar, expresar ideas e sentimentos musicais. 
• Desenvolver as técnicas e habilidades básicas ( vocal e instrumental ) 

para unha mellor interpretación. 
• Mellorar a coordinación motriz a través do movemento e da danza 
• Participar en grupo nas diferentes actividades musicais tanto na aula de 

música como fora dela. 
• Improvisar sobre determinados motivos rítmicos ou melódicos cos 

distintos instrumentos da clase. 
• Crear pequenas melodías e facer arranxos rítmicos para acompañalas. 
• Recoñecer as manifestacións musicais máis significativas do patrimonio 

musical galego, occidental e doutras culturas. 
• Tomar conciencia da interacción da música con outras linguaxes: 

corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.  
• Valorar o silencio como marco imprescindible para o desenvolvemento do 

feito musical e tomar conciencia da contaminación acústica. 
 
5.  CONTIDOS 
 

Os contidos para este curso dividirémolos en catro bloques: 
Bloque 1. A escoita. 
Bloque 2. A interpretación.  
Bloque 3. A creación.  
Bloque 4. Os contextos musicais. 
 

 
Bloque 1. A escoita. 
 
- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 
harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 
- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición 
e na análise de obras musicais. 
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- Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e 
instrumentos e das distintas agrupacións vocais e instrumentais. 
- 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. 
- Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as 
propias preferencias musicais. 
- A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 
musical e doutras. 
- Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto 
aos demais durante a escoita. 
- Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva 

e anticipación durante a interpretación e creación musical. 
- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de 

coñecemento e enriquecemento intercultural. 
 
 

Bloque 2. A interpretación. 
 
- As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. 

Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e descubrimento das 
posibilidades da voz como medio de expresión musical. 

- Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais. 

- Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos 
e culturas. A interpretación individual e en grupo. 

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

- As grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, 
empregadas como expresión musical. 

- Experimentación e práctica das distintas 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. 

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

- Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

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

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

- Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e 
a aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 
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- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias e respecto ante outras formas de expresión. 

-  
 

 
Bloque 3. A creación. 
 
- A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos 

para a creación musical en todos os seus aspectos; elaboración de arranxos 
de cancións e pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e a 
selección de distintos tipos de organización musical. 

- 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 diferentes actividades que se realizan na aula. 

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

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

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

- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical. 
 
Bloque 4. Os contextos musicais. 
 
- Recoñecemento e localización nas coordenadas espacio-temporais das 

manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, 
occidental e doutras culturas. 

- A pluralidade de estilos na música actual. Características culturais, artísticas 
e formais. 

- A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. Análise da música empregada en diferentes tipos 
de espectáculos e producións audiovisuais. 

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

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

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

 
Organizaremos polo tanto ditos contidos  tendo en conta estes bloques e eixes, pero 
non existen  prioridades de uns sobre outros, nin esixencia pola que se deba partir 
preferentemente de un deles. Entre os diferentes contidos establécese unha 
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relación cíclica, uns enriquecen a outros, os promoven, desenvolven e consolidan. O 
mesmo tempo, todos eles se vinculan cos coñecementos da linguaxe e cultural 
musical. 
 
 
 
 
Conceptos: 
Abordaremos os conceptos estruturados  nos catro bloques, aínda que á hora de 
impartilos serán tratados de forma simultánea ó longo do curso, non de forma 
sucesiva. 
 

1. A Escoita. 
 

- Os parámetros do son: O son como materia prima da música e o son como 
fenómeno físico. Calidades do son. Interiorización dos diferentes parámetros 
do son a partir de exercicios e xogos axeitados. 

- Son, ruído e silencio. A produción, transmisión e percepción do son. 
Diferenciación son-ruido. Realización de exercicios de apreciación e 
localización sonora. 

- Audición, interpretación e recoñecemento dos elementos coñecidos da 
linguaxe musical. 

- Signos que afectan á intensidade e ós matices. 
- Escalas maior e menor. Apreciación auditiva do modo das escalas diatónicas 

a través da audición e da práctica vocal e instrumental. 
- As escalas maiores de do,fa e sol e as súas relativas menores. 
- Recoñecemento auditivo da tonalidade, das funcións tonais básicas, modo 

(maior e menor). Consonancia e disonancia, así como da existencia de 
cadencias, a través da audición. 

-  Escoita activa e visualización de espectáculos onde se interpreten obras 
musicais representativas, apoiadas pola realización de actividades 
globalizadoras. 
-   A textura: A horizontalidade e a verticalidade. Monodia; homofonía e melodía 
acompañada, polifonía e contrapunto. Recoñecemento aproximado da textura, a 
través da práctica vocal e instrumental, así como da audición. 
- Os instrumentos musicais: Clasificación segundo a técnica de produción do 

son: idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos, electrófonos. 
- Recoñecemento auditivo da tonalidade, das funcións tonais básicas, modo 

(maior e menor). Consonancia e disonancia, así como da existencia de 
cadencias, a través da execución musical, vocal e instrumental, do conxunto. 

- Recoñecemento visual e auditivo dos grupos instrumentais orquestrais así 
como os da música popular galega. Coñecemento das súas posibilidades 
técnicas e de execución. (A pandeireta). 

 
2. A Interpretación. 
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-Afondamento, a través da práctica, no coñecemento da linguaxe musical. 
-Interpretación vocal e instrumental, tanto individualmente como en 
formacións diversas ( vocais, instrumentais ou vocal-instrumentais) con ou 
sen movemento asociado. 

- Ritmos binarios e ternarios. 
-  Alteracións do ritmo: pulso, acento, ritmo e subdivisión,    interiorización a 

partir da práctica. 
- O compás: práctica vocal e instrumental e/ou de movemento sobre compases 

simples de ritmo binario e ternario. 
- O tempo. Signos e expresións que modifican a velocidade. 
- Consonancia e disonancia. Apreciación a partir da práctica instrumental e/o 

vocal. 
- Creación de estruturas musicais sinxelas rítmicas o rítmico-melódicas) 

partindo da imitación, repetición e variación de ideas o temas propostos. 
- Improvisación vocal e/o instrumental, libre ou ben suxerida. 
- Interpretación de cancións a cápella ou con acompañamento de instrumental 

escolar e/ou polifónico, con atención ós seus elementos constitutivos 
(ritmo,melodía, harmonía, forma) e interpretativos (fraseo e expresión). 

- Interpretación individual ou grupal, empregando o instrumento escolar, con 
vistas a acompañar o canto, o movemento ou a outros instrumentos, así 
como cara a adquisición de repertorio de obras de orixe variada. 

- A tonalidade: Apreciación a través da práctica vocal e instrumental de modos, 
escalas e tonalidades. 

- Interpretación vocal e/o instrumental de obras adecuadas. 
- Realización de exercicios de respiración , emisión, impostación..... 
- Matices: Termos básicos e abreviaturas 

 
 

3. A Creación 
 

-  Relación dos elementos da música coa súa representación no linguaxe musical 
convencional. A escritura musical: Pentagrama, claves, notas e figuras. As 
alteracións. 
-  O Acorde. Construción de acordes elementais, a través da superposición de 
intervalos de terceira. 
- Os instrumentos de percusión Orff: súas posibilidades técnicas e 

interpretativas. 
- A voz na música: posibilidades de comunicación e expresión. 
- Composición de cancións propias. 
- Ton e semitón. Intervalos. Definición e clasificación ( conxuntos, disxuntos; 

melódicos e harmónicos. 
- Liña melódica, frase.  
 

 
4. Os contextos musicais 
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Xéneros musicais na cultura occidental. 
- Música relixiosa e profana 
- Musica vocal e instrumental 
- Música escénica (ópera, zarzuela, ballet). 
- Música e danza. Estilos e tipos de danzas básicas. Iniciación á muiñeira. 
-  Manifestacións vocais e instrumentais da música popular de Galicia. -   
Organoloxía. Xéneros principais. 
-   Achegamento a música doutras culturas. 
-   Aproximación ás correntes xuvenís da música actual, 
música popular urbana e tradicional. 
-   A música e a danza: O ballet. 
-   A música no cine 
- Agrupacións instrumentais sinfónicas, de cámara e populares de Galicia. 
- O teatro lírico. 

 
 
 

6. PROCEDEMENTOS 
 
 
- Recoñecemento dos parámetros do son escoitando sons producidos con 

instrumentos da aula de música. 
- Procurar o silencio na aula, escoitando sons que se producen fora da aula. 

Valorar o silencio como elemento imprescindible na música. 
- Execución, recoñecemento e realización de dictados rítmicos sobre propostas 

traballadas previamente 
- Execución en grupo de pulsos e acentos. Iniciación á polirritmia 
- Reacción a través do movemento ós cambios de velocidade de pulsación e o 

silencio. 
- O compás  binario e o ternario vivenciado a través de percusión corporal e 

movemento. A pulsación interna 
- Respostar en forma de eco a propostas rítmicas 
- Aplicar a dactilorritmia a determinadas propostas rítmicas para que 

resposten. 
- Lectura de notas no pentagrama, e interpretación coa frauta intentando 

descubrir de que canción se trata ( o ritmo pódeo marcar inicialmente o 
profesor cunha regra ) 

- Copiado de cancións no caderno de música, reparando na grafía musical. 
- Práctica de velocidade lectora seguindo unha determinada pulsación e ir 

incrementando progresivamente. 
- Práctica de lectura  de notas  alternando profesor – alumno/a por compases. 
- Interpretación coa frauta, voz e instrumental da clase de distintas partituras 

que conteñan incidencias traballadas con anterioridade na linguaxe musical 
- Execución, recoñecemento e elaboración de ditados con  propostas de son 

pancromático, así como propostas melódicas por graos conxuntos e notas 
repetidas 
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- Interpretación vocal tanto individual como en grupo do repertorio musical 
traballado, procurando unha correcta afinación. 

- Acompañamento con instrumental Orff de distintas obras musicais, tomando 
conciencia da harmonía e dos graos tonais máis importantes. 

- Distinguir auditivamente o modo maior e o modo menor. 
- Improvisar vocalmente tomando conciencia das posibilidades da súa voz.  
- Traballar técnica de relaxación, respiración, impostación e vocalización a 

nivel básico. 
-  Asistencia a concertos en vivo. Preparación do concerto, asistencia ó mesmo 

e valoracións posteriores. 
- Seguir unha partitura durante unha audición e participar activamente na 

mesma. 
- Escoitar audicións seleccionadas  de diferentes épocas e estilos  nas que 

destaque algún dos parámetros do son 
- Elaboración de musicogramas. Recoñecemento de formas elementais 
- Elaboración de traballos musicais, consultando bibliografía, internet e outras 

fontes. 
- Confección de murais sobre grupos ou solistas preferidos, nos que se recolla 

biografía, algún éxito musical, musicograma dunha das composicións e 
outros aspectos musicais salientables. 

 
 
 

7. ACTITUDES, VALORES E NORMAS:  
 
- Aceptación e cumprimento das normas básicas ante a practica musical e a 

audición. 
- Respecto ante as execucións dos demais. 
- Hábito no coidado e mantemento do instrumental propio  da aula. 
- Valoración do silencio como marco imprescindible para a actividade musical. 
- Interese pola audición e interpretación musical como fonte de pracer e como 

medio de formación e información, así como de recepción e transmisión do 
legado cultural. 

- Desenvolvemento da capacidade crítica e de valoración ante o traballo feito. 
- Valoración da obra musical como fonte de saber cultural e artístico, e da  

musica tradicional como expresión cultural dos pobos. 
- Aceptación da propia imaxe e das súas limitacións, e descubrimento e 

valoración das súas capacidades. 
 

 
 
 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  
 
- Amosar unha actitude respectuosa, participativa, de interese nas clases de 

música. 
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- Cantar afinadamente e interpretar coa frauta e demais instrumentos de 
percusión o repertorio traballado nas clases, valorando o esforzo para acadar 
un nivel satisfactorio de execución. 

- Intervir nas actividades de interpretación musical (vocal, instrumental ou de 
movemento) adaptando a súa expresión ó conxunto e respectando as 
normas básicas de actuación tanto na clase como nas diferentes concertos 
celebrados fora do centro. 

- Realizar ditados rítmicos e melódicos axeitados ó nivel impartido na clase. 
- Recoñecer a través da audición pequenas formas musicais elaborando os 

musicogramas correspondentes. 
- Recoñece-los parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe 

musical, referidos ó ritmo, melodía e harmonía empregando unha linguaxe 
técnica apropiada ó referirse a eles. 

- Diferencia-las sonoridades e a forma dos instrumentos orquestrais, así como 
dos pertencentes á tradición musical de Galicia, e as tesituras de voa máis 
comúns. 

- Distingui-los elementos que se empregan na representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama, clave de sol, duración das 
figuras, signos que afectan á intensidade e matices, indicacións rítmicas e de 
tempo. 
 
 
 
 
 

9. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN EN 2º ESO  
 
 
A secuenciación neste nivel, seguirá a orde establecida na programación pero dun 
xeito flexible, tendo en conta unha serie de variables e condicionantes que 
expoñemos: 
 

• Os alumnos de 2º de ESO, levan ó menos un curso sen recibir a 
materia de música xa que en 1º da ESO non se contempla no horario, 
(nalgúns casos dous cursos, dado que hai alumnos que repetiron 1º 
ESO). 

• Os alumnos proceden de diferentes centros de primaria e presentan 
niveis moi dispares, segundo sexa o centro de procedencia. 

• Existen contidos musicais significativos, sobre todo actitudinais e 
procedimentais que van estar presentes ó longo de todo o curso, 
vertebrando o normal desenvolvemento da programación. 

• A atención a diversidade e a propia evolución de cada un dos grupos 
marcará tamén o ritmo da programación e a necesidade de 
retroalimentación en maior ou menor medida. 

• A redución horaria que supón ter una hora menos á semana. 
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Na 1ª avaliación, contamos con 26 sesións, que se desglosan do seguinte xeito: 
 

• Fase de avaliación inicial sobre aptitudes e contidos, asentamento de 
normas de funcionamento nas clases de música, creación dun substrato 
común a tódolos alumnos, ( valoración do silencio, respecto ás 
intervencións dos compañeiros, pulsación, células rítmicas básicas, 
movemento pancromático, resposta ó xesto de dirección.....) , 
temporalizada en 8 sesións 

• Con relación á programación propiamente dita, inda que tódolos contidos 
traballados nesta 1ª fase están presentes nela, a secuencia e a 
temporalización serán como segue: 

 
-O son material da música ( Tema 1)    4 sesións 

• Os parámetros do son 
• Son descritivo 
• Grafías musicais. A partitura 

-Pulsación, movemento e ritmo( Tema 2 )              4 sesións 
• Sentimos a pulsación 
• Xogamos coa pulsación. Accel. e ritt. 
• A duración do son. As figuras musicais 
• Ritmos encadeados. 
• Os acentos musicais e o compás 
• Recoñecemos compases 

     
   - A voz e o texto ( Tema 8 )      4 sesións 
   

• Cordas vocais e resoadores. 
• A afinación vocal. Tesitura. 
• Música e texto 
• A ópera 

 
 As probas de avaliación  contemplarán unha  parte práctica e tamén ó menos 
unha proba escrita por avaliación. 
 
1ª proba farase na semana do 1 de novembro  2 sesións 
2ª proba na semana do 6 de decembro    2 sesións 
 
Na 2ª avaliación contamos con  23-24 sesións,  impartiremos os apartados 
seguintes: 
 

-A melodía ( tema 4 ) ……………………………  6 sesións 
 

• A liña melódica 
• Discriminación melódica 
• Melodía, escala e intervalo 
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• A escala maior e menor 
• Melodías por graos conxuntos e por saltos 

 
-Harmonia e acompañamento (Tema 7)……………. 6 sesións 
  

• O edificio musical 
• A capella 
• Acompañamento harmónico 
• Melodía e acompañamento 

-As dinámicas ( tema 5)……………………………….. 3 sesións 
 

• O volume do son como forza expresiva 
• Indicacións de matiz 
• Matices contrastados 
• Canon en eco 
• Matices descritivos 

 
-O timbre dos instrumentos ( tema 3 )   4 sesións 
 

• Timbres vocais 
• Timbres instrumentais 
• Contraste de timbres 
• Oposición solista- orquestra 
• A orquestra sinfónica 
• A partitura da orquestra 
• Os instrumentos de corda 
• Os instrumentos de vento madeira e metal 
• Os instrumentos de percusión 

 
Probas de avaliación: 
 
Semana do 8 de febreiro 1ª proba   2 sesións 
Semana do 15 de marzo 2ª proba   2 sesións 
 
 
Na 3ª avaliación  contamos con 22  sesións e impartiranse os seguintes contidos 
 

-Agrupacións instrumentais ( Tema 6 )   6 sesións 
 

• A banda de jazz 
• A batería 
• Distintas guitarras 
• Un grupo de rock 
• Formacións instrumentais 
• O cuarteto de corda 
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-As formas musicais ( tema 9 )…….   4 sesións 
 

• Música e arquitectura 
• Análise formal 
• Unha canción estrófica 
• Música descritiva 
 

-Carácter e expresión ( tema 10)    4 sesións 
 

• As sensacións que provoca a música 
• País e carácter 
• Música e danza  
• Música e cine 

 
-Músicas do mundo ( tema 11 )……………  6 sesións 

 
• A percusión latina 
• O folclore musical. O folclore galego 
• Instrumentos populares galegos e doutros países 
• Danzas galegas e do resto de España 

 
1ª proba : semana do 7 de maio 
2ª proba : semana do 18 de xuño 
 
  O desenvolvemento das clases terá un carácter eminentemente 
procedimental e actitudinal (75%) , quedando ó resto do tempo para os contidos de 
tipo conceptual ( 25%). 
 
 
 
 
 

10.  MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALI ACIÓN 
POSITIVA 2º ESO 

 
 Os contidos mínimos fixados polo departamento para este nivel ( 2º da ESO) 
son os seguintes: 
 
Actitudinais: 
 
Ser capaz de respectar ós compañeiros e ó profesor nas súas intervencións. 
Amosar unha boa disposición nas clases de música,  participativa e de interese. 
 
Procedimentais: 
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-Respostar ós xestos de dirección , entradas, finais e dinámica. 
-Recoñecer, interpretar e facer ditados sobre propostas con figuracións combinadas 
de brancas, negras, corcheas e semicorcheas. 
-Ler as notas no pentagrama no ámbito do3- mi 4, a primeira vista cunha velocidade 
aproximada de negra 60/minuto, con intervalos diferentes. 
-Tocar coa frauta doce as escalas de do maior, fa maior e re menor. Interpretar con 
este instrumento ó menos 5 cancións das traballadas durante o curso. 
-Cantar afinadamente unha escala maior diatónica na súa tesitura e ó menos 5 
cancións das traballadas na clase. 
-Acompañar harmonicamente ( tónica e dominante) con ritmos básicos 
(combinacións de brancas, negras, corcheas e semicorcheas) 
-Interpretar nas placas ó menos 3 cancións do repertorio traballado na clase. 
-Desprazarse seguindo a pulsación e reaccionando os cambios de velocidade e ó 
silencio. 
 
Conceptuais: 
 
Coñecer: 
-Os parámetros do son. 
-O nome dos instrumentos de percusión determinada e indeterminada da aula e 
tamén os instrumentos populares galegos. 
-O nome das distintas familias e os instrumentos dunha orquestra sinfónica. 
-Distintas combinacións de artes nas que estea presente a música. 
-As agrupacións vocais e a súa clasificación. 
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3º ESO 
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3º ESO 
 
11. OBXECTIVOS  
 
-Coñecer a música popular, así como as características que a definen, as orixes e 
as súas liñas principais de evolución. 
-Coñecer os trazos distintivos da música tradicional e distinguila doutros tipos de 
música.  
-Coñecer a gran variedade de instrumentos tradicionais.  
-Encadrar o ballet, a ópera, a zarzuela e outros xéneros musicais dentro da 
categoría de artes escénicas. 
-Identificar os elementos básicos da linguaxe musical. 
-Utilizar estes elementos na interpretación de obras musicais. 
-Coñecer os principios elementais do ritmo, a melodía, a harmonía e a forma 
musical.   
-Analizar os elementos constitutivos (seccións) dunha obra musical. 
-Coñecer a escala maior e menor e a súa importancia no noso sistema musical.  
-Utilizar a voz como medio para a expresión musical. 
-Coñecer a historia dos medios sonoros: as súas orixes, a súa evolución e a súa 
situación actual.  
-Analizar as funcións da música nos medios e, en especial, na súa fusión coa imaxe.  
-Delimitar os grandes períodos da música culta occidental.  
-Distinguir os grandes xéneros musicais.  
-Relacionar os elementos básicos da linguaxe musical coas obras musicais a partir 
da audición.  

 
 

12. CONTIDOS 
 
Os contidos para este curso dividirémolos en catro bloques: 
Bloque 1. Escoita. 
Bloque 2. Interpretación.  
Bloque 3. Creación.  
Bloque 4. Contextos musicais. 
 

Bloque 1. Escoita. 
- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 
harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 
- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición 
e na análise de obras musicais. 
- Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e 
instrumentos e das distintas agrupacións vocais e instrumentais. 
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- 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. 
- Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as 
propias preferencias musicais. 
- A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 
musical e doutras. 
- Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto 
aos demais durante a escoita. 
- Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva 

e anticipación durante a interpretación e creación musical. 
- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de 

coñecemento e enriquecemento intercultural. 
 
 

Bloque 2. Interpretación. 
- As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. 

Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e descubrimento das 
posibilidades da voz como medio de expresión musical. 

- Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais. 

- Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos 
e culturas. A interpretación individual e en grupo. 

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

- As grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, 
empregadas como expresión musical. 

- Experimentación e práctica das distintas 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. 

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

- Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

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

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

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

- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias e respecto ante outras formas de expresión. 
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Bloque 3. Creación. 
 
- A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos 

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

- 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 diferentes actividades que se realizan na aula. 

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

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

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

- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical. 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Contextos musicais. 
 
- Recoñecemento e localización nas coordenadas espacio-temporais das 

manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, 
occidental e doutras culturas. 

- A pluralidade de estilos na música actual. Características culturais, artísticas 
e formais. 

- A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. Análise da música empregada en diferentes tipos 
de espectáculos e producións audiovisuais. 

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

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

- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e 
a contaminación sonora. 
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Organizaremos polo tanto os contidos  tendo en conta estes bloques e eixes, pero 
non existen  prioridades de uns sobre outros, nin exixencia pola que se deba partir 
preferentemente de un deles. Entre os diferentes contidos establecese unha 
relación cíclica, uns enriquecen a outros, os promoven, desenrolan e consolidan. O 
mesmo tempo, todos eles se vinculan cos coñecementos da linguaxe e cultural 
musical. 
 
Conceptos: 
Abordaremos os conceptos repartidos nos catro bloques, aínda que á hora de 
impartilos serán tratados de forma simultánea ó longo do curso, non de forma 
sucesiva. 
 

1. A Escoita 
 
-A canción como manifestación máis importante da música popular urbana. 
-Texturas básicas: homofonía, contrapunto e melodía acompañada.  
-A audición de grandes obras da historia da música culta occidental. 
-A música en vivo: concertos e outra manifestacións musicais, da propia 
cultura e doutras.  
 

 
2. A Interpretación. 

 
-Os tons e semitóns no teclado. A disposición das notas no teclado. 
-As habilidades técnicas na expresión vocal e instrumental e corporal. 
-A expresión vocal e o canto a través da canción.  
-A práctica musical relacionada cos períodos da historia da música os 
diferentes estilos estudados. 
-Os instrumentos como medio de expresión musical. 
 

 
3. A Creación 

 
-Os intervalos e a súa clasificación. 
-A escala maior e menor 
-Os signos de repetición na notación musical convencional. 
-O compás de ¾ e 4/4, 6/8, 2/2 
-Elementos da música: o ritmo, a melodía e a harmonía. 
-Forma musical: a frase e as formas musicais máis relevantes da música 
culta occidental e da musica popular urbana.  
-A dimensión harmónica da música: os acordes. Estrutura e formación dos 
acordes básicos e a súa representación gráfica. 
-A linguaxe musical e a notación a través da historia. 

 -A informática e a súa aplicación á música. Orixe e posibilidades. 
 -O son dixital e as súas posibilidades de manipulación. 
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4. Os contextos musicais 
 
-A música popular urbana: orixes, características e xéneros. O jazz, o rock, a 
música electrónica 

 -Os instrumentos electrónicos: aparición e desenvolvemento na   música culta 
e popular. 

 -O folclore musical. O seu repertorio organizado en ciclos e características 
diferenciais. 
 -Instrumentos da música folclórica ou tradicional. 
 -Música tradicional no mundo:india e a súa utilización dentro dun determinado 
contexto. 
 -A música escénica. Orixes e función en diferentes manifestacións 
escénicas.Os xéneros  escénico-musicais máis importantes: o ballet, a ópera, a 
opereta, a zarzuela e o musical. 
 -A gravación e a reprodución do son. Pequena historia e situación actual. 
 -A música na radio e a televisión. 
 -A música e o cine: a banda sonora. 
 -Os grandes períodos da historia da música no seu contexto.Estilos e 
xéneros. 
 
 
 

13. PROCEDEMENTOS 
 
-Diferenciación conceptual e auditiva de diferentes tipos de música popular. 
-Recoñecemento auditivo da música folclórica. 
-Discriminación auditiva e visual de intervalos e das seccións dunha canción (A, B, 
coda). 
-Interpretación de pezas vocais, instrumentais con instrumentos orff e frauta doce. 
-Diferenciación dos diversos xéneros escénico-musicais en función das 
características que os definen. 
-Realización de exercicios rítmicos e melódicos para a asimilación dos diferentes 
compases. 
-Coñecemento do mecanismo de gravación sonora nos seus inicios. As diversas 
etapas na gravación sonora.  
-Audición de músicas para distintos medios.  
-Recoñecemento teórico e práctico de escalas menores. 
-Adquisición dun vocabulario técnico que permita a comprensión de conceptos 
básicos da teoría musical: Aplicación destes conceptos á audición de obras. 
-Utilización das partituras para a comprensión da obra escoitada. 
-Estudo dos grandes períodos da música e as características que os definen.  
-Audición de obras de diversos xéneros e estilos. 
-Comentario das audicións resaltando algúns aspectos técnicos. 
-Identificación dos instrumentos e as formas instrumentais de cada época histórica. 
-Utilización dun repertorio variado que nos achegue, a partir da práctica, á época 
histórica estudada. 
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-Emprego da linguaxe oral e escrita para expoñer as sensacións e os sentimentos 
que esperta a obra escoitada. 
-A música en vivo: concertos e outra manifestacións musicais, da propia cultura e 
doutras.  
 
 
 
 
 

14. ACTITUDES  
 
-Interese polo coñecemento dos distintos tipos de música. 
-Apertura e respecto ante diferentes estilos e formas de música. 
-Valoración das normas que rexen a lectura e a escritura musical. 
-Atención e participación na análise dunha obra musical. 
-Interese por profundar nos aspectos técnicos que inciden na práctica musical. 
-Interese por coñecer as achegas das novas tecnoloxías e innovacións técnicas na 
música.  
-Disposición favorable para gozar da creación sonora. 
-Apreciación e gozo da audición de obras musicais doutras culturas. 
-Respecto pola contribución dos compañeiros. 
-Apreciación da obra musical como manifestación artística dentro dun determinado 
contexto sociocultural. 
-Interese polo coñecemento dos aspectos técnicos que inciden na produción 
musical. 
-Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo. 
-Valoración da actividade musical como un medio rico e variado de expresión de 
ideas. 
-Concentración durante a audición e formación como oínte con capacidade 
selectiva. 
-Valoración da obra musical a partir do coñecemento das súas características. 
-Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto aos demais durante a 
escoita. 
 
 
 

15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
-Coñecemento das características distintivas dos principais xéneros da música 
popular. 
-Recoñecemento das orixes e as etapas no desenvolvemento da actual música 
popular urbana. 
-Apreciación do papel da informática e a electrónica na música culta e popular. 
-Coñecemento dos diferentes tipos de repertorio segundo o ciclo ao que pertenzan 
(da vida ou do ano). 
-Recoñecemento dos instrumentos tradicionais nas distintas familias instrumentais. 
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-Coñecemento dos conceptos esenciais en torno á relación da música coas artes 
escénicas. 
-Recoñecemento dos xéneros musicais escénicos, así como das características que 
os definen. 
-Coñecemento dos comezos da gravación da música: primeiros procedementos e 
soportes. 
-Recoñecemento da importancia da música nos medios de comunicación 
audiovisual. 
-Coñecemento dos principais elementos musicais e recoñecemento destes en 
partituras. 
-Coñecemento das principais características da música medieval, renacentista, 
barroca, clásica, nacionalista e contemporánea. 
-Recoñecemento de termos correspondentes a estes períodos. 
 
 
 

 

16. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN  
 

Impartiranse os catro bloques seguindo a seguinte temporalización. 
 
Na 1ª avaliación , contamos con 26-27 sesións, que se desglosan do seguinte xeito: 
 

• Fase de avaliación inicial sobre aptitudes e contidos, asentamento de 
normas de funcionamento nas clases de música  en 2  sesións 

• En cada unidade acercarémonos a un período da historia de música, 
evitando que os contidos históricos queden para o final de curso. 

• Con relación á programación propiamente dita, a secuencia e a 
temporalización serán como segue: 
 
 
Unidade 1: Os instrumentos e a súa clasificación. Tema 3 do libro. 8 
sesións. 

• A clasificación dos instrumentos clásicos e folklóricos. Diferentes 
clasificacións. 

• O luthier. 
• A organoloxía 
• Lectura de notas a primeira vista. Líñas adicionais 
• Audición: “Guía de orquestra para xóvenes” e “ o Antroido dos 

animais”. 
 

Unidade 2:  Principais agrupacións instrumentais. Tema 4 do libro. 8 
sesións. 

• Agrupacións pequenas: Dúo,Trió, cuarteto….combo de jazz…. 
• Agrupacións medianas: Orquestra de camara, big bands…. 
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• Orquestras clásicas: Colocación dos instrumentos, director, 
concertino, repertorio….. 

• Agrupacións do mundo: O Gamelán 
• O compás de 2/4, 3/4 e 4/4 

 
 

Unidade 3: Clasificamos a música. Tema 5 do libro. 6 sesións 
• Música popular, música clásica e música folklórica. 
• Os períodos da historia da música. 
• A música profana na idade media 
• Expresións de tempo e intensidade 

Dedicarase en tódalas sesións o 40 por cento a práctica instrumental individual e 
grupal. 
 
Quedarían 2 sesións para retroalimenta,  asentar contidos significativos e facer as 
probas oportunas. 
 
 
Na 2ª avaliación  contamos con 24 sesións e impartiremos os apartados seguintes: 
 
 

Unidade 4. A música e a súa representación gráfica. (tema 7 do libro de 
texto) 8 sesións. 
 

• Historia da notación musical: A  quironimia, A notación alfabética, os 
pneumas, o tetragrama, a notación cadrada, o nome das notas: orixes, 
a creación do pentagrama 

• O canto gregoriano: a música relixiosa na idade media: Características. 
Tipos de cantos. Comentario de audicións e  partituras. 

• Caligrafía musical. 
• Percusión corporal. 

 
Unidade 5. O son do mundo. A música folclórica. (no libro  tema 7). 7 

sesións. 
 

• O folclore musical. O seu repertorio organizado en ciclos e características 
diferenciais. 

• Instrumentos da música folclórica ou tradicional. 
• O folclore musical en Galicia, instrumentos e principais manifestacións 

musicais 
• Os signos de repetición na notación musical convencional. 

 
Unidade 6. Música para a escena (tema 8 do libro de texto). 7 sesións 
 

• A música escénica. Orixes e función en diferentes manifestacións escénicas. 
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• Os xéneros escénico-musicais máis importantes: o ballet, a ópera, a opereta, 
a zarzuela e o musical.  

• A disposición das notas no teclado.. 
• A zarzuela como a manifestación máis xenuína da música escénica española. 

 
 
 
 
Quedarían 2-3 sesións para retroalimentar, asentar contidos significativos e facer as 
probas 
 
 
Na 3ª avaliación  contamos con  22 sesións e impartirase:   
 
 

Unidade 7:  A Música popular (no libro tema 9). 6 sesións 
 

• A música popular urbana: orixes e características. 
• Os xéneros da música popular urbana. O jazz e o rock. 
• Os intervalos e a súa clasificación. 
• Os tons e semitóns no teclado. 
• A canción como manifestación máis importante da música popular urbana. 

 
 
 
 

Unidade 8: Fundamentos da arte sonora (tema 12 do libro de texto) 6 
sesións 
 

• Elementos da música: o ritmo, a melodía e a harmonía. 
• Forma musical: a frase e as formas musicais máis relevantes da música culta 

occidental.  
• Texturas básicas: homofonía, contrapunto e melodía acompañada.  
• A dimensión harmónica da música: os acordes. 
• Estrutura e formación dos acordes básicos e a súa representación gráfica. 

 
 

• Unidade 9. As novas tecnoloxías e a música (tema 10 do libro de texto). 
6sesións. 

 
• Os instrumentos electrónicos: aparición e desenvolvemento na música culta e 

popular. 
• A informática e a súa aplicación á música. Orixe e posibilidades. 
• son dixital e as súas posibilidades de manipulación. 
• A música electrónica. 
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• A escala maior. 
 
 

Unidade 10. Música e medios (tema 11 do libro de texto)  4 sesións 
 

• A gravación e a reprodución do son. Pequena historia e situación actual. 
• A música na radio e a televisión. 
• A música e o cine: a banda sonora. 
• A creación audiovisual no contexto escolar.  
• A escala menor. 
• A expresión vocal e o canto a través da canción.  

 
 
 
 
Lembrar que o desenvolvemento das clases terá un carácter eminentemente 
procedimental e actitudinal (75%) , quedando ó resto do tempo para os contidos de 
tipo conceptual ( 25%). A proposta consiste en adicar 15 minutos a explicación e o 
resto á práctica de ditas explicacións. 
 
 

 
 
17. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIA CIÓN POSITIVA 
3º  ESO 
 

Actitudinais. 
 
-Ser capaz de respectar ós compañeiros e ó profesor nas súas intervencións. 
-Amosar unha boa disposición nas clases de música, participativa e de interese. 
 
Procedimentais. 
 
-Respostar ós xestos de dirección, entradas, finais e dinámica. 
-Interpretrar cos instrumentos ó menos 6 cancións das traballadas durante o curso 
en diferentes instrumentos (mínimo tres). 
-Ler as notas no pentagrama a primeira vista cunha velocidades de corchea en 
tempo Andante. 

 

Conceptuais. 
 

-Texturas básicas: homofonía, contrapunto e melodía acompañada.  
-Os intervalos e a súa clasificación. 
-A escala maior  



 

 

31 

 

-Os signos de repetición na notación musical convencional. 
-O compás de 2/4,¾ e 4/4, 6/8 
-Forma musical: a frase e as formas musicais máis relevantes da música culta 
occidental. ABA, rondó e sonata.  
-A música popular urbana: orixes. O Tango,o jazz, o rock. 
-O folclore musical en Galicia. 
-Os instrumentos e a súa clasificación. 
-A música escénica. Orixes e función en diferentes manifestacións escénicas.Os 
xéneros escénico-musicais máis importantes: o ballet, a ópera, a opereta, a zarzuela 
e o musical. 
-A gravación e a reprodución do son. Pequena historia e situación actual. 
-A banda sonora. 
-Os grandes períodos da historia da música no seu contexto: xéneros. 
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4º ESO 
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4º ESO 
 
18. OBXECTIVOS:  
 
1. Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e recursos tecnolóxicos para 
expresar ideas e sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de 
comunicación e respectando outras formas distintas de expresión. 

 

2. Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a 
interpretación (vocal, instrumental e de movemento e danza) e a creación musical, 
tanto individuais coma no grupo. 

 

3. 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 pracer persoal e interesándose por ampliar e 
diversificar as preferencias musicais propias. 

 

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

 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, 
Internet, textos, partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e disfrute 
da música. 

 

6. Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais y tecnoloxías da información e a 
comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa 
contribución ás distintas actividades musicais e o aprendizaxe autónomo da música. 

 

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

 

8. Comprender e apreciar as relaciones entre a linguaxe musical e outros linguaxes 
e ámbitos de coñecemento, así como a función e significado da música nas 
diferentes producións artísticas e audiovisuais e nos medios de comunicación. 
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9. Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante un análise crítico dos diferentes 
usos sociais da música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándollos con autonomía e 
iniciativa a situacións cotiás e valorando a súa contribución á vida persoal e á da 
comunidade. 

 

10. Valorar o silencio e  o son coma parte integral do medio ambiente e da música, 
tomando conciencia dos problemas creados pola contaminación acústica e súas 
consecuencias. 

 
 
19. CONTIDOS 
 
Os contidos para este curso dividirémolos en tres bloques: 
 
 O primeiro bloque “Audición e referentes musicais ” relacionámolo 
directamente co eixo de percepción e recolle o mesmo tempo novos contidos para 
profundar no papel da música en distintos contextos sociais e culturais do pasado e 
do presente. 
 
 O segundo bloque: “A práctica musica l”, inseríase no eixo da expresión e 
recolle todos aqueles contidos relacionados coa interpretación vocal e instrumental, 
o movemento e a danza, a improvisación, a elaboración de arranxos e a 
composicións, así como a participación en proxectos musicais de diversa índole. 
 
 O terceiro bloque “Música e tecnoloxías” , estreitamente vinculado ós 
anteriores inclúe de maneira explícita unha serie de contidos que permiten coñecer 
e utilizar ferramentas tecnolóxicas en actividades de audición e produción musical. 
 
Organizaremos polo tanto os contidos  tendo en conta estes bloques e eixes, pero 
non existen  prioridades de uns sobre outros, nin exixencia pola que se deba partir 
preferentemente de un deles. Entre os diferentes contidos establecese unha 
relación cíclica, uns enriquecen a outros, os promoven, desenvolven e consolidan. Ó 
mesmo tempo, todos eles se vinculan cos coñecementos da linguaxe e cultura 
musical. 
 
Contidos curriculares  
 
Bloque 1. Audición e referentes musicais. 
 
-A música como un elemento cunha presenza constante na vida das persoas: a 
audición de música na vida cotiá, nos espectáculos e nos medios audiovisuais. 
Reflexión sobre esa presenza incesante nas nosas vidas e a necesidade do silencio. 
-A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e as 
modas musicais. 
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-A crítica como medio de información e valoración do feito musical. 
-A edición, a comercialización e a difusión da música. Novas modalidades de 
distribución da música e as súas consecuencias para os profesionais da música e a 
industria musical. 
 
 
Bloque 2. Interpretación e creación. 
-Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación coas outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental 
e no movemento e a danza. 
-Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a 
lectura de partituras con diversos tipos de notación. 
-Utilización de diferentes técnicas, recursos e procedementos compositivos na 
improvisación, a elaboración de arranxos e a creación de pezas musicais. 
-Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos 
musicais na aula e noutros espazos e contextos. 
-Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das distintas facetas e 
especialidades no traballo dos músicos. 
 
Bloque 3. Música e tecnoloxías. 
 
-O papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música 
tivo a posibilidade de gravar o son e a aparición dos ordenadores. 
-Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia 
dos avances tecnolóxicos das últimas décadas. 
-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. 
-Aplicación de diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para rexistrar as 
creacións propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 
-Análise das funcións da música en distintas producións audiovisuais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos, etc. 
 
Ditos contidos concretaranse deste xeito: 
 
1. O Rock: 
-As orixes da música moderna 
-Características do rock and roll: Orixes, elementos musicais, temática, 
compositores e interpretes. 
2. Del rock ao pop: os Beatles. 
3. A historia do rock moderno: os instrumentos, elementos musicais, os estilos máis 
importantes ( o hard rock, o punk, o Heavy metal), os interpretes máis 
representativos, as mesturas co folk, os ritmos xamaicanos, a música latina, o jazz. 
-O rock en Galiza. 
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4. A canción: A canción e a súa temática. 
-Análise das cancións: letra, melodía e ritmo, estrutura…. 
-O papel do interprete. 
-O compositor. 
-O Instrumentista e arreglista. 
-Os cantautores. 
-Temas orixinais e versión. 
-As cancións no mendo anglosaxón. 
-As cancións no mundo latino. 
-A canción en Galiza. 
As mulleres como intérpretes, compositoras e as colaboracións. 

 
5. As bandas sonoras. 
-A función da música nas bandas sonoras. 
-A vinculación co guión 
-Os temas. 
  

6. En carteleira: 
-Os ciclos de música barroca: A presenza da música barroca na carteleira. O 
barroco en Italia, Inglaterra, Francia, Alemaña. O concerto Barroco. Os concertos de 
Brandemburgo. 
-A música sinfónica: A aficción pola música sinfónica, Os programas de man, as 
salas de concertos, a evolución da orquestra sinfónica, A música sinfónica clásica e 
romántica. A música sinfónica relixiosa. 
-Solistas e música de cámara: as salas e o público. A música de cámara: evolución, 
agrupacións, música para solistas. 
-A ópera: A música vocal dramática, as salas, a evolución estilística. A ópera 
barroca,a clásica, a romántica. O ballet. 
- jazz: Orixes, evolucións, a estrutura dun tema de jazz, grandes figuras dos inicios, 
do be bop e do jazz moderno. As fusións. Grandes intérpretes actuais. 
 
 
 
20. PROCEDEMENTOS 
 
- Práctica vocal e/o instrumental de obras representativas das distintas correntes 
musicais estudadas. 
- Improvisación vocal e/ o instrumental a partir de escalas pentatónicas, maiores, 
menores, escala de blues. 
-Visualización de vídeos o películas relacionado cos temas. 
-Análise de obras, fundamentado na audición e apoiado nas partituras e noutras 
representacións gráficas. 
-Utilización de distintas fontes de información para obter referencias sobre músicas 
de diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e 
outras manifestacións musicais tanto en vivo como divulgadas a través dos medios 
de comunicación. 
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-Análise de críticas musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 
-Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes 
xéneros, estilos e culturas. 
-Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a 
lectura de partituras con diversos tipos de notación. 
-Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos 
musicais na aula e noutros espazos e contextos. 
 
 
 
 
21. ACTITUDES 
 
- Apreciación e disfrute da audición de obras e espectáculos musicais e respecto 
polas normas que rexen o comportamentos dos mesmos. 
- Actitude critica e sensibilidade ante o consumo indiscriminado da musica e o 
exceso de produción de ruído. 
- Interese por profundar no coñecemento das composicións musicais dos distintos 
estilos. 
- Valoracións da actividade instrumental e vocal como fonte de aprendizaxe, 
diversión, relación e expresión. 
- Sensibilidade e capacidade crítica ante as interpretacións propias e alleas, tanto 
vocais coma instrumentais. 
- Sensibilidade ante as obras e autores que constitúen o noso patrimonio musical. 
- Interese polo coidado e mantemento dos instrumentos e o uso correcto da voz. 
- Actitude activa ante a preservación e transmisión de obras tradicionais. 
-Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como 
polos gustos musicais doutras persoas. 
-Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 
-Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a 
interpretación individual e en grupo e a creación musical. 
-Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e 
profesional. 
-Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da 
información e a comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o 
rexistro e a difusión de producións sonoras e audiovisuais. 
 
 
 
22. CRITERIOS DA AVALIACIÓN.  
 
1. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na 
sociedade. 
Con este criterio preténdese avaliar o coñecemento do alumnado acerca do papel 
da música en situación e contextos diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, 
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medios de comunicación, etcétera. Plantexaremos actividades que acerquen o 
alumnado as manifestacións musicais do ámbito privado e na carteleira de 
espectáculos. 
2. Analizar diferentes pezas musicais apoiándose na audición e no uso de 
documentos impresos como partituras, comentarios ou musicogramas e describir as 
súas principais características. 
Este criterio intenta avaliar a capacidade do alumnado para identificar algúns dos 
trazos distintivos dunha obra musical e para describir, utilizando unha terminoloxía 
adecuada, aspectos relacionados co ritmo, a melodía, a textura ou a forma. A 
análise realizarase sempre en situacións contextualizadas e a partir da audición de 
obras previamente traballadas na aula ou con características similares a estas. Na 
metodoloxía plantexaremos moitas actividades relativas ao análise de audicións. 
Consideramos que esta habilidade é a que permite desfrutar da música como oínte 
na súa dobre vertinte: emocional e cognitiva. 
 
3. Expoñer de forma crítica a opinión persoal respecto a distintas músicas e eventos 
musicais, argumentándoa en relación á información obtida en distintas fontes: libros, 
publicidade, programas de concertos, críticas, etcétera. 
Este criterio pretende avaliar a capacidade para expresar unha opinión 
fundamentada respecto dunha obra ou dun espectáculo musical, así como a 
habilidade para comunicar, de forma oral ou escrita, e argumentar correctamente as 
propias ideas apoiándose na utilización de diferentes fontes documentais. 
 
4. Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, una peza vocal ou instrumental ou unha 
coreografía aprendidas de memoria a través da audición ou observación de 
gravacións de audio e vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros recursos 
gráficos. 
Con este criterio trátase de comprobar a autonomía do alumnado e a súa 
disposición e colaboración con outros membros do grupo, seguindo os pasos 
necesarios e introducindo as medidas correctivas adecuadas para lograr un 
resultado acorde coas súas propias posibilidades. 
 
5. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de 
actividades musicais no centro: planificación, ensaio, interpretación, difusión, 
etcétera. 
A través deste criterio preténdese valorar o coñecemento do alumnado dos pasos a 
seguir na organización e posta en marcha dun proxecto musical, a súa iniciativa e o 
seu interese pola procura de solucións ante os problemas que poidan xurdir. 
Este criterio materialízase en cada un dos concertos que organiza o Departamento e 
sobre todo no concerto final de curso onde son os propios alumnos os intérpretes, 
presentadores…. Involucrándose incluso en ensaios nos seus tempos de lecer. 
 
6. Explicar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical 
considerando a intervención de distintos profesionais. 
Este criterio pretende avaliar o coñecemento do alumnado sobre o proceso seguido 
en distintas producións musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, 
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etcétera) e o papel xogado en cada unha das fases do proceso polos diferentes 
profesionais que interveñen. 
 
7. Elaborar un arranxo para unha peza musical a partir da transformación de 
distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) nun ficheiro MIDI, 
utilizando un secuenciador ou un editor de partituras. 
Con este criterio inténtase avaliar a capacidade do alumnado para utilizar diferentes 
recursos informáticos ao servizo da creación musical. Trátase de valorar a 
aplicación das técnicas básicas necesarias para utilizar algúns dos recursos 
tecnolóxicos ao servizo da música e a autonomía do alumnado para tomar decisión 
no proceso de creación. Este criterio estará condicionado ás posibilidades 
tecnolóxicas do centro. 
 

8. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando 
diferentes recursos informáticos. Este criterio pretende comprobar os criterios 
de selección de fragmentos musicais adecuados á secuencia de imaxes que se 
pretende sonorizar e a aplicación das técnicas básicas necesarias para a 
elaboración dun produto audiovisual, e pode desenvolverse en coordinación 
coa materia de educación plástica audiovisual. 

 
 
 
23. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACION.  
 

A secuenciación en 4º ESO farase  tendo en conta a orden da programación. 
Pero temos que engadir que a secuenciación e sobre todo a temporalización iranse 
adecuando as necesidades de cada grupo. 
 

Na primeira avaliación contamos cunhas 39 sesións e trataremos os 
seguintes contidos: 

 
1. O Rock (unidade 1 do libro de texto). ……9 sesións. 

 
2. The Beatles. (unidade 2 do libro de texto) …….9 sesións. 

 
3. A historia do rock moderno. (unidade 3 do libro de texto) …18 sesións. 

 
 

Debemos ter en conta que todas as unidades didácticas, como xa indicamos nos 
procedementos van acompañadas dunha parte práctico-musical. Dita parte en 
moitas ocasións vai acompañada de explicacións de tipo técnico (linguaxe musical) 
que debemos  incluír nesas sesións. 
Dedícanse as dúas primeiras sesións o exame inicial, presentacións ... 
O resto de sesións quedan para adecuarnos ó ritmo de aprendizaxe dos alumnos, 
facer probas….. 
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Na segunda avaliación contamos cunhas 33-35 sesións e trataremos os 
seguintes contidos: 
 

 
4. Bandas sonoras. (unidade 7 do libro de texto) ……9 sesións. 
 

      5. Ciclos de música barroca. (unidade 8 do libro de texto). …….9 sesións. 
 
      6. O jazz.. (unidade 12 do libro de texto). …..9 sesións. 
 

O resto de sesións quedan para adecuarnos ó ritmo de aprendizaxe dos alumnos, 
ptobas…. 
 

Na terceira avaliación  contamos cunhas 24 sesións e trataremos os 
seguintes contidos: 

 
 

               7. A música sinfónica (unidade 9 do libro de texto) …….8 sesións. 
 

               8. Éxitos latinos . (unidade 4 do libro de texto) …….8 sesións. 
 

               9. Éxitos en lingua inglesa ( unidade 5 do libro de texto) ……..8 sesións. 
 

 
 
24. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIA CIÓN POSITIVA 
4º  ESO 
 

Os contidos mínimos fixados polo departamento para este nivel (4º da Eso) son os 
seguintes: 
 
Actitudinais. 
Ser capaz de respectar ós compañeiros e ó profesor nas súas intervencións. 
Amosar unha boa disposición nas clases de música, participativa e de interese. 
 
Procedimentais. 
 
Respostar ós xestos de dirección, entradas, finais e dinámica. 
Tocar coa frauta e cun instrumento de placas as escalas de do maior, fa maior, sol 
maior e a escala cromática traballada nas clases. 
Interpretar con estes instrumentos ó menos 6 cancións das traballadas durante o 
curso. 
Ler as notas no pentagrama a primeira vista cunha velocidades de negra 80/minuto. 
Recoñecer a través da audición as principais obras da música popular e clásica 
traballadas na clase.  
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Conceptuais. 
Coñecer : 

1. As características do rock´nroll, do pop e do rock moderno. 
2. Os principais elementos das cancións. 
3. A funcións do intérprete do compositor e do arranxador. 
4. Grandes intérpretes mulleres. 
5. Tipos de bandas sonoras, funcións. 
6. Principais compositores e obras barrocas. 
7. Principais sinfonías e autores 
8. Principais autores de música de cámara e obras. 
9. Elementos dunha ópera, principais obras e autores. 
10. As orixes do jazz, principais características. 
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25. PROCEDEMENTOS E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 2º,3º  E 4º ESO. 
 

O fin último da clase de música non debe ser só a cualificación se non 
aprender e descubrir algo novo en cada unidade, deles mesmos e da cultura que os 
rodea, “coñecer o pasado musical para comprender o presente”. 
Indubidablemente como materia  dun plan de estudios require unha cualificación na 
que se avalía a súa aptitude, compresión e aplicación do aprendido na p ráctica 
ademais da súa actitude.  
 

Como se pode ver na metodoloxía as clases serán nun porcentaxe moi alto 
prácticas. O fin da nosa materia é levar a práctica os coñecementos adquiridos 
(musicais e actitudinais).  

 
Co respecto o método de avaliación utilizaremos estratexias de diferente índole 
dada a cantidade de elementos a avaliar. As diferentes ferramentas proporciónanos 
información dende diferentes puntos de vista.  
 
 

1. Faranse  probas prácticas onde se avaliarán as interpretacións dos alumnos. 
Nela terase en conta o traballo diario, a evolución e tamén o resultado final. 
Dita proba farala o alumno de forma individual ou en grupo dependendo de 
cada peza. 

2.  No nivel 2º ESO a avaliación respectará as porcentaxes que se recollen con  
relación ós contidos a desenvolver. É dicir 75% a parte práctica e actitudinal e 
25% a parte conceptual.  

3. En 3º e 4º ESO a parte práctica valerá o 40%. Realizarase ademais unha 
proba escrita individual 40% con preguntas concretas dado o peso dos 
contidos conceptuais nestes  cursos.. O 20% restante obterase da revisión do 
caderno diario, exercicios, traballo na clase, material... A través deste 
podemos ir seguindo o proceso de aprendizaxe, coñecemos como manexa 
ferramentas básica de expresión, escritura, ortografía....valorando o seu 
coidado, orde e limpeza.  

 
 
Aclarando os seguintes criterios: 
 

1. En 2º, 3ª e 4º ESO unha cualificación inferior a 3,5 en calquera dos 
aspectos avaliables traerá como consecuencia unha nota global de 

insuficiente (4,3,2,1) 

2. Cunha actitude valorada como negativa  polo profesor non se fará media co 
resto de apartados e o alumno será valorado negativamente (Insuficiente). 
Dito criterio xustificase totalmente baseándonos na importancia do: 
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a. Silencio como elemento imprescindible para a interpretación musical.  
b. Respecto ás interpretacións e intervencións do profesor e dos compañeiros.  
 
 
 
Como se recolle no D 133/2007:  
 

“Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a e 
aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto”. 
“Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa 
Común.” 
 

3. Sen xustificante médico non se repetirán exames. 

4. O departamento daralles a opción ós alumnos que teñan unha 

avaliación suspensa de facer unha proba de recuperación na primeira 

semana da seguinte avaliación. Se o alumno/a ten dúas o máis 

avaliacións suspensas terá que acudir ós exames extraordinarios. 

 A nota para aprobar as probas de recuperación e os exames 

extraordinarios é o 5. 

 

 

 
 
26. METODOLOXIA DIDÁCTICA  2º,3º E 4º ESO . 
 

Para o aspecto metodolóxico debemos de ter en conta o aspecto dual 
práctico-teórico da clase de música . 
Ámbolos dous aspectos irán unidos, non concibidos como independentes e 
complementaranse no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
Aínda que  non hai que esquecer que algúns contidos teóricos son indispensables 
para  acercarse e contextualizar os prácticos, iranse alternando en todo momento 
estes dous aspectos. 
Cada unidade irá acompañada como mínimo dunha interpretación instrumental ou 
vocal na que se traballen os aspectos conceptuais. No caso de 3º ESO (cuns 
contidos tamén históricos) cada unidade contará como mínimo cunha peza da 
época correspondente, arranxada polifónicamente para os diferentes instrumentos 
da aula a ser posible cunha evolución nas dificultades de texturas, ritmo, ámbito... ó  
longo do curso. 
Dende o departamento consideramos que se  deben   abordar sempre que sexa 
posible tódolos conceptos musicais dende a práctica e esa será a nosa postura de 
cara á unificar os criterios do departamento.  
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Na nosa metodoloxía entendese como ineludible a asistencia ós concertos 
didácticos e a participación dos nosos alumnos en concertos nos que eles sexan os 
intérpretes. Dado que no centro non contamos cun salón de actos, sumado os 
recortes nas actividades aprobado polo claustro, estes dous tipos de concertos 
convértense en algo  puntual ( 3 ó ano) pero  non por iso menos importante de cara 
o desenvolvemento e preparación deses nas nosas clases e a avaliación dos 
mesmos. 
 
 
 
27. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE.  
 
Na nosa materia, a atención a diversidade é fundamental xa que as ferramentas nas 
que se basea (práctica vocal, instrumental e corporal) levan consigo unha 
importante porcentaxe de aptitude. 
A atención parte das actividades cotiás, con vistas a obter datos sobre a maneira en 
que se manifesta o alumnado e establecer a través da correspondente avaliación 
inicial as súas aptitudes e carencias. 
Por outra banda na aula de música é habitual a existencia de  agrupamentos do 
alumnado para a realización de diversas tarefas ( creatividade, improvisación, 
práctica instrumental) o que pode propiciar a inclusión destes alumnos con 
dificultades no seo dun grupo máis compensado ou con outros de nivel similar. 
De tódolos xeitos a atención a diversidade na aula e constante e na nosa materia 
moi necesaria pero sempre tendo en conta a integración. Dita integración e moi 
importante coidala sobre todo a hora de realizar as prácticas vocais e instrumentais 
en conxunto. En ditas obras sempre hai unha parte adecuada ós alumnos con 
maiores dificultades, pero integrada no conxunto da obra. 
 

A programación contempla un tratamento xeral dentro da clase e integrado 
nas mesmas do alumnado con necesidades educativas especiais: procedente 
doutras rexións ou países e con necesidades educativas especiais, discapacitados 
físicos e psíquicos. 

a. O centro  imparte dous Programa de Diversificación Curricular no 3º e 4º 
curso da ESO:  

O problema presentase cando os alumnos de 3º PDC chegan a 4ºESO. Ditos 
alumnos non teñen  música en 3º(cousa que nos parece un grave erro), coa 
conseguinte perda na continuidade do proceso de aprendizaxe. Ademais ditos 
alumnos asisten a clase en 4º ESO con outros alumnos que si tiveron música en 3º 
ESO polo que o desfase e notable. 
O Dpto. previndo o desfase reuniuse o ano pasado en varias ocasións con ese 
alumnos de 3ºPDC e prepararon algunhas pezas e exercicios. Aínda así o desfase é 
notable e contémplanse actividades de reforzo para eses alumnos. 

b. Alumnos procedentes doutras rexións ou países: 
Este ano ainda non sabemos se contamos con  alumnos  procedentes doutras 
rexións e países. Os que máis dificultades presentan son os que se lles une o 
descoñecemento do idioma  coa carencia de coñecementos musicais( por carecer 
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deles no seu país de procedencia, ou por teren estas ensinanzas só unha vertixe 
teórica). Neste caso   daráselles un reforzo tanto a nivel práctico musical: 
-Introdución o manexo dos instrumentos. 
-Introdución á lectura e uso do linguaxe musical 
Como a nivel de vocabulario musical en castelán e galego. 
 
Os alumnos sen problema graves de idioma (falan só castelán) estámoslle 
aplicando un reforzo sobre todo ó nivel práctico musical. 
-Introdución o manexo dos instrumentos. 
-Introdución á lectura e uso do linguaxe musical. 
 
c.A día de hoxe non temos alumnos diagnosticados cunha superdotación intelectual 
nin con necesidades educativas especiais. 
 
 
 
 
 
 
28. PLAN PARA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  
 

O Departamento ten contemplado a realización de probas para os alumnos 
que teñan a materia pendente dos diferentes cursos. 
Antes do 23 de outubro o xefe de departamento reunirase cos alumnos de 
pendentes e explicaralles os plans de traballo para conseguir, cos diferentes 
exames de recuperación, acadar os obxectivos fixados. 
Esas tarefas serán de caracter práctico na súa maior parte e preténdese que sirvan 
coma unha titoría para guiar os avances do seu traballo. 
Os alumnos reuniranse ca xefa do Departamento os martes no primeiro ou non 
segundo recreo (dependendo do horario que teña) para facer un seguimento das 
tarefas e de evolución do alumnado. 
 
Os exames serán tres. Dous parciais e un final. 
O primeiro parcial será  do 16 ao 20 de xaneiro segundo calendario proposto pola 
CCP. 
O segundo parcial será  do 16  ao 20 de Abril. 
O exame final será do 7 ao 11 de Maio. 
 
 
29. PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS.  
 

A interdisciplinariedade da música facilita o tratamento da educación en 
valores. Na súa relación cos temas transversais, os contidos da materia para a ESO 
son tratados a partir de procedementos (sobre todo a audición, as expresións 
instrumentais, vocais e corporais) eminentemente prácticos, chegando dende eles a 
conceptos e prestando unha destacada atención as actitudes. 
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Con  respecto a educación ambiental, esta é tratada en tódolos cursos 
relacionada coa contaminación acústica. Dito tema aparece nos contido do 2º e  4º 
eso. O concepto de ruído e a diferenza entre este  a música e o son,  é tratado 
como dicía en 2º eso e da lugar a un amplo debate en 4º eso. 
O ruído, a contaminación acústica  é tratado como tema transversal día a día na 
nosa materia xa que a música require do seu antagonista o silencio para a súa 
execución.  
Polo tanto as apartacións da música a educación ambiental pódense concretar a 
través do traballo da relación son-silencio. Tamén cos contidos relacionados coa 
construción de instrumentos con materias de reciclaxe. 
 

Con respecto a educación para a saúde temos en conta que a práctica 
musical realizase corporalmente, polo que axuda a apreciar e valorar o noso propio 
corpo. A través do movemento, incluído en tódolos cursos da ESO (agás 1º), 
obtense una posición e ton muscular correctos. 
Vivimos día a día o coñecemento da voz e dos seus cambios que coinciden coa 
etapa da secundaria. Tamén se fala a cotío da  necesidade da hixiene vocal ,( non 
berrar...)  promovendo a adopción de hábitos de vida máis saudables evitando vicios 
que afecten o aparato respiratorio. 
Tamén a través dos contidos de anatomía e fisioloxía do oído e do aparato fonador  
trátase a necesidade de adoitar condutas determinadas na hixiene e coidado dos 
órganos da audición. 
 

Se falamos  da igualdade de sexos, a educación  musical non está 
relacionada co sexo xa que todos se poden expresar por igual a través dela. A 
través da música pódese ver a necesidade de complementariedade dos dous sexos 
a hora do canto o baile. 
Ben é certo que os contidos de 3º Eso non axudan moito a este equilibrio xa que a 
historia da musica é a historia dos compositores (homes) . Polo tanto queda na nosa 
man incluír sempre que sexa posible novas figuras compositoras femininas das 
diferentes épocas. 

Con respecto a educación para a paz e a tolerancia, este tema transversal 
mantén unha presenza constante na programación a través dunha dobre vertente: 
1. De cara  as persoas do entorno (respectando as normas á hora da práctica 
musical) e 2. As diferentes culturas estudadas (a partir da práctica, audición de 
obras, construción de instrumentos doutros lugares e zonas do lonxe). 

Se falamos da educación para o ocio debemos ter en conta que debido o 
aumento do tempo libre faise necesario inculcar o alumno o sentido do ocio e o 
aproveitamento do tempo a través das actividades lúdico-musicais extraescolares. 

Con respecto a educación do consumidor temos en conta que o consumo da 
música é algo habitual entre os adolescentes e que están influenciados polas 
mensaxes publicitarias e a moda. Por isto convén desenvolver neles una actitude 
crítica ante o fenómeno musical. O tratamento deste tema transversal realizase 
aumentando a consideración persoal de cara  a música e costumes de Galicia, 
aumentando así a súa capacidade de elección a hora de consumir música. Tamén 
comprendendo a beleza doutras culturas. 
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 No segundo curso hai un bloque exclusivo no que se fai fincapé nese tema “A 
música na cultura e a sociedade” e no 4º curso o bloque “músicas do mundo”. 
 
 
30. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRAC IÓN DAS TICS  
 
De cara a aplicación e introdución do plan das Tic o primeiro e indicar que o 
Departamento solicitou un canon e un portátil para a aula de Música 1 sen a cal terá 
máis difícil a aplicación do dito plan. 
                                                                    
-O Departamento ten a funcionar dende o ano 2008 o blog do Departamento no que 
os alumnos teñen enlaces e novas para completar a información dada na clase. 
-En cada unha das unidades nas que se entregue o guión correspondente o tema 
incluiráselle como anexo (ademais da bibliografía que poden consultar na biblioteca, 
parte do plan lector) as páxinas web de interese relacionadas con dito tema. 
-Tamén se procurará a entrega de traballos a través do correo electrónico que o 
profesor porá a súa disposición. 
 
 
 
 
31. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR.  
 
O Departamento de musica levará a cabo o plan lector do seguinte xeito. 
-Participará na hora de lectura itinerante proposta polo grupo de traballo de dito 
plan. Aínda está sen fixar dita lectura. 
-Creación da sección de música na biblioteca do IES coa correspondente 
bibliografía para consulta do alumnado. 
- Inclusión de bibliografía a consultar na biblioteca en cada novo tema. Con 
pequenos traballos de investigación ó respecto. 
-Lectura obrigatoria. Capítulo do libro: 
Ruhle, Ulrich “Locos por la música: La juventud de los grandes compositores”. 
Alianza Editorial 1999. 
 
 
32. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN.  
 
Co obxectivo de mellorar cada ano a programación e adecuala ó noso alumnado no 
plan da avaliación da mesma utilizaremos as seguintes ferramentas. 
- Análise da porcentaxe de aprobados e das cualificacións obtidas polos  alumnos. 
-Análise do nivel de lectura e interpretación acadado polo noso alumnado 
-Análise do  nivel interpretativo acadado polo noso alumnado. 
-Ó final de curso pasaráselle unha enquisa o alumnado a este respecto. 
-Análise do nivel xeral actitudinal acadado no concerto de fin de curso. 
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34. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO  
 
No primeiro día de clase, dentro do contexto da presentación, explícase ao 
alumnado o que é a programación en liñas xerais. Incídese nos apartados referidos 
ós obxectivos da materia, os criterios de avaliación, os contidos secuenciados por 
trimestres, a metodoloxía e os instrumentos de avaliación. Tamén se fai referencias 
ó plan de recuperacións. 
Trala explicación entregáselles unhas follas cun resumo informativo de dita 
programación (Anexo 1, 2 e 3 da programación) 
Tamén se lles explica que a programación completa está a súa disposición no 
Departamento. 
 
 
33. MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

A continuación enuméranse os recursos materiais xerais (si se desexa 
pódese consultar o inventario). 
1. Recursos pertencentes a aula: 
Contamos con dúas aulas equipadas cada unha delas coa dotación musical da 
Xunta máis o mercado polo departamento.  
Placas: 
- Xilófonos soprano, contralto e baixo. 
- Metalófonos soprano, contralto e baixo. 
- Carillóns soprano e contralto. 
 
Membranas: 
- Timbal escolar grande e pequeno. 
- Bongós 
- Pandeiro pequeno e mediano 
 
Pequena percusión: 
-Pandeireta 
- Caixa china 
- Triángulos. 
 
Outros. 
- Teclado electrónico, batería e guitarra eléctrica 
- Atrís 
- Frauta soprano 
- Discos, vídeos 
-Audiovisuais.... 
 
2. Materiais aportados polos alumnos e que deben de traer as clases: 
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- Libro de texto. O libro utilizado en 2º e 4º cursos son da editorial Teide.En 3ª Eso é 
da editorial SM.Dito libro será o punto de partida para a distribución temporal da 
programación. 
É necesario lembrar que   os  libros de 2º, 3º e 4º ESO son prestado polo centro, xa 
que foron subvencionado polo Programa de Gratuidades de Libros de Texto da 
Xunta.  
 - caderno  pautado 
- caderno diario 
- frauta soprano. 
 
34. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.  
 

 alumnado realizar unha serie de actividades complementarias. 
Ditas actividades consisten na asistencia a concertos, como público e como 
intérpretes. Están aínda sen fixar as datas (xa que dependemos da oferta) pero 
establécese un mínimo dun concerto por trimestre dependendo de dita oferta.  
Acordouse polo claustro limitar as saídas dos alumnos do centro a 6 ó ano, o que 
vai condicionar de xeito significativo as posibles saídas a concertos dos nosos 
alumnos. O departamento intentará que as saídas sexan dacordo con outros 
departamentos buscando a interdiciplinariedade. 

 

 

35. SINATURAS 

 
Os membros do departamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Manuel Tubío Fachado             Fdo: Dña Mª Aurora Fdez. Marquès 
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ANEXO 1  
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-RESUMO INFORMATIVO                                                                                  
. 
 
MATERIA: MÚSICA                                               CURSO. 2º ESO. 
 
Este documento é un resumo informativo, a Programación completa está a súa disposición 
no centro Educativo. 
 
OBXECTIVOS DA MATERIA: 
 

- Disfrutar escoitando unha ampla variedade de audicións de distintos estilos, xéneros 
e da cultura musical propia.  

- Asistir e participar activamente nos concertos en vivo que se organicen. 
- Recoñecer determinadas características ( forma, textura, timbre etc.) e facer unha 

análise descritiva e crítica empregando un vocabulario axeitado. 
- Seguir as  audicións coa axuda de musicogramas e partituras sinxelas.  
- Empregar a voz, a frauta e os distintos instrumentos de percusión da aula para 

interpretar, expresar ideas e sentimentos musicais. 
- Desenvolver as técnicas e habilidades básicas ( vocal e instrumental ) para unha 

mellor interpretación. 
- Mellorar a coordinación motriz a través do movemento e da danza 
- Participar en grupo nas diferentes actividades musicais tanto na aula de música 

como fora dela. 
- Improvisar sobre determinados motivos rítmicos ou melódicos cos distintos 

instrumentos da clase. 
- Crear pequenas melodías e facer arranxos rítmicos para acompañalas 
- Recoñecer as manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical 

galego, occidental e doutras culturas. 
- Tomar conciencia da interacción da música con outras linguaxes: corporal, teatral, 

cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.  
- Valorar o silencio como marco imprescindible para o desenvolvemento do feito 

musical e tomar conciencia da contaminación acústica. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

- Amosar unha actitude respectuosa, participativa, de interese nas clases de música. 
- Cantar afinadamente e interpretar coa frauta e demais instrumentos de percusión o 

repertorio traballado nas clases, valorando o esforzo para acadar un nivel 
satisfactorio de execución. 

- Intervir nas actividades de interpretación musical (vocal, instrumental ou de 
movemento) adaptando a súa expresión ó conxunto e respectando as normas 
básicas de actuación tanto na clase como nas diferentes concertos celebrados fora 
do centro. 

- Realizar ditados rítmicos e melódicos axeitados ó nivel impartido na clase. 
- Recoñecer a través da audición pequenas formas musicais elaborando os 

musicogramas correspondentes. 
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- Recoñece-los parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
referidos ó ritmo, melodía e harmonía empregando unha linguaxe técnica apropiada 
ó referirse a eles. 

- Diferencia-las sonoridades e a forma dos instrumentos orquestrais, así como dos 
pertencentes á tradición musical de Galicia, e as tesituras de voa máis comúns. 

- Distingui-los elementos que se empregan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama, clave de sol, duración das figuras, signos que 
afectan á intensidade e matices, indicacións rítmicas e de tempo. 
 

 
CONTIDOS: QUE ENSINAMOS. 
 

Os contidos previstos en cada avaliación son referenciais e na práctica moitos deles están 
interrelacionados, non son compartimentos estancos. 
 
Na 1ª avaliación : 

-O son material da música ( Tema 1)    
• Os parámetros do son 
• Son descriptivo 
• Grafías musicais. A partitura 

-Pulsación, movemento e ritmo ( Tema 2 )               
• Sentimos a pulsación 
• Xogamos coa pulsación. Accel. e ritt. 
• A duración do son. As figuras musicais 
• Ritmos encadeados. 
• Os acentos musicais e o compás 
• Recoñecemos compases    

   - A voz e o texto ( Tema 8 )       
• Cordas vocais e resoadores. 
• A afinación vocal. Tesitura. 
• Música e texto 
• A ópera 

Na 2ª avaliación :  
-A melodía ( tema 4) 

• A liña melódica 
• Discriminación melódica 
• Melodía, escala e intervalo 
• A escala maior e menor 
• Melodías por graos conxuntos e por saltos 

 
-Harmonia e acompañamento (Tema 7) 

• O edificio musical 
• A capella 
• Acompañamento harmónico 
• Melodía e acompañamento 

-As dinámicas ( tema 5) 
• O volume do son como forza expresiva 
• Indicacións de matiz 
• Matices contrastados 
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• Canon en eco 
• Matices descritivos 

 
-O timbre dos instrumentos ( tema 3 )   

• Timbres vocais 
• Timbres instrumentais 
• Contraste de timbres 
• Oposición solista- orquestra 
• A orquestra sinfónica 
• A partitura da orquestra 
• Os instrumentos de corda 
• Os instrumentos de vento madeira e metal 
• Os instrumentos de percusión 

Na 3ª avaliación  
 
-Agrupacións instrumentais ( Tema 6 )    

• A banda de jazz 
• A batería 
• Distintas guitarras 
• Un grupo de rock 
• Formacións instrumentais 
• O cuarteto de corda 

 
-As formas musicais ( tema 9 ) 

• Música e arquitectura 
• Análise formal 
• Unha canción estrófica 
• Música descriptiva 

 
-Carácter e expresión ( tema 10)     

• As sensacións que provoca a música 
• País e carácter 
• Música e danza  
• Música e cine 

 
-Músicas do mundo ( tema 11 ) 

• A percusión latina 
• O folclore musical. O folclore galego 
• Instrumentos populares galegos e doutros países 
• Danzas galegas e do resto de España 

 
 
 
 
METODOLOXÍA: COMO ENSINAMOS.  
  
O desenvolvemento das clases terá un carácter eminentemente procedimental e actitudinal 
(75%) , quedando ó resto do tempo para os contidos de tipo conceptual ( 25%). 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: COMO CALIFICAMOS O TRABALLO DO ALUMNO 
Valoraranse as seguintes cuestións: 

• Unha ou dúas probas escritas sobre os contidos conceptuais desenvolvidos en cada 
avaliación . 

• Traballo diario individual e grupal nas clases. 
• Proba da práctica instrumental 
• Revisións dos cadernos de clase e material. 
• Comportamento na  clase. 

Para a nota do trimestre terase en conta que no nivel 2º ESO a avaliación respectará 
as porcentaxes que se recollen con  relación ós contidos a desenvolver. É dicir 75% 
a parte práctica e actitudinal e 25% a parte conceptual.  
 
 
 

 
Aclarando os seguintes criterios: 
 

• En 2º, 3ª e 4º ESO unha cualificación inferior a 3,5 en calquera dos aspectos 
avaliables traerá como consecuencia unha nota global de insuficiente 
(4,3,2,1) 

• Cunha actitude valorada como negativa  polo profesor non se fará media co 
resto de apartados e o alumno será valorado negativamente (Insuficiente). 
Dito criterio xustificase totalmente baseándonos na importancia do: 

a. Silencio como elemento imprescindible para a interpretación musical.  
b. Respecto ás interpretacións e intervencións do profesor e dos compañeiros.  
 
Como se recolle no D 133/2007: “Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, 
atención ao director/a e aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto”.“Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.” 
 

• Sen xustificante médico non se repetirán exames. 
•  O departamento daralles a opción ós alumnos que teñan unha avaliación 
suspensa de facer unha proba de recuperación na primeira semana da seguinte 
avaliación. Se o alumno/a ten dúas o máis avaliacións suspensas terá que acudir 
ós exames extraordinarios. 

•  A nota para aprobar as probas de recuperación e os exames extraordinarios é 
o 5. 

 

 
 
 
 

ANEXO 2  
 



 

 

54 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-RESUMO INFORMATIVO                                      
. 
 
MATERIA: MÚSICA                                               CURSO. 3º ESO. 
 
Este documento é un resumo informativo, a Programación completa está a súa disposición 
no centro Educativo. 
 
OBXECTIVOS DA MATERIA: 
 
-Coñecer a música popular, así como as características que a definen, as orixes e as súas 
liñas principais de evolución. 
-Coñecer os trazos distintivos da música tradicional e distinguila doutros tipos de música.  
-Coñecer a gran variedade de instrumentos tradicionais  e clásicos e a súa clasificación.  
-Encadrar o ballet, a ópera, a zarzuela e outros xéneros musicais dentro da categoría de 
artes escénicas. 
-Identificar os elementos básicos da linguaxe musical. 
-Utilizar estes elementos na interpretación de obras musicais. 
-Coñecer os principios elementais do ritmo, a melodía, a harmonía e a forma musical.   
-Analizar os elementos constitutivos (seccións) dunha obra musical. 
-Coñecer a escala maior e menor e a súa importancia no noso sistema musical.  
-Utilizar a voz como medio para a expresión musical. 
-Coñecer a historia dos medios sonoros: as súas orixes, a súa evolución e a súa situación 
actual.  
-Analizar as funcións da música nos medios e, en especial, na súa fusión coa imaxe.  
-Delimitar os grandes períodos da música culta occidental.  
-Distinguir os grandes xéneros musicais.  
-Relacionar os elementos básicos da linguaxe musical coas obras musicais a partir da 
audición.  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 
-Coñecemento das características distintivas dos principais xéneros da música popular. 
-Recoñecemento das orixes e as etapas no desenvolvemento da actual música popular 
urbana. 
-Apreciación do papel da informática e a electrónica na música culta e popular. 
-Recoñecemento dos instrumentos  nas distintas familias instrumentais. 
-Coñecemento dos conceptos esenciais en torno á relación da música coas artes escénicas. 
-Recoñecemento dos xéneros musicais escénicos, así como das características que os 
definen. 
-Coñecemento dos comezos da gravación da música: primeiros procedementos e soportes. 
-Recoñecemento da importancia da música nos medios de comunicación audiovisual. 
-Coñecemento dos principais elementos musicais e recoñecemento destes en partituras. 
-Coñecemento das principais características da música medieval, renacentista, barroca, 
clásica, nacionalista e contemporánea. 
-Recoñecemento de termos correspondentes a estes períodos. 
 
 
CONTIDOS: QUE ENSINAMOS. 
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Na 1ª avaliación ,  
 
Unidade 1: Os instrumentos e a súa clasificación. Tema 3 do libro. 6 sesións. 

• A clasificación dos instrumentos clásicos e folclóricos. Diferentes 
clasificacións. 

• O luthier. 
• A organoloxía 
• Lectura de notas a primeira vista. Liñas adicionais 
• Audición: guía de orquestra para xóves e o carnaval dos animais. 

 
Unidade 2:  Principais agrupacións instrumentais. Tema 4 do libro. 8 sesións. 

• Agrupacións pequenas: Dúo,Trío, cuarteto….combo de jazz…. 
• Agrupacións medianas: Orquestra de cámara, big bands…. 
• Orquestras clásicas: Colocación dos instrumentos, director, concertino, 

repertorio….. 
• Agrupacións do mundo: O Gamelán 
• O compás de 2/4, 3/4 e 4/4 

 
Unidade 3: Clasificamos a música. Tema 5 do libro. 8 sesións 

• Música popular, música clásica e música folclórica. 
• Os períodos da historia da música. 
• A música profana na idade media 
• Expresións de tempo e intensidade 

 
Na 2ª avaliación   
 

Unidade 4. A música e a súa representación gráfica. (tema 6 do libro de texto) 8 
sesións. 
 

• Historia da notación musical: A  quironimia, A notación alfabética, os 
pneumas, o tetragrama, a notación cadrada, o nome das notas: orixes, a 
creación do pentagrama 

• O canto gregoriano: a música relixiosa na idade media: Características. Tipos 
de cantos. Comentario de audicións e  partituras. 

• Caligrafía musical. 
• Percusión corporal. 

 
Unidade 5. O son do mundo. A música folclórica. (no libro  tema 7). 6 sesións. 

 
• O folclore musical. O seu repertorio organizado en ciclos e características 

diferenciais. 
• Instrumentos da música folclórica ou tradicional. 
• O folclore musical en Galicia, instrumentos e principais manifestacións musicais 
• Os signos de repetición na notación musical convencional. 

 
Unidade 6. Música para a escena (tema 8 do libro de texto). 6 sesións 
 

• A música escénica. Orixes e función en diferentes manifestacións escénicas. 
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• Os xéneros escénico-musicais máis importantes: o ballet, a ópera, a opereta, a 
zarzuela e o musical.  

• A disposición das notas no teclado.. 
• A zarzuela como a manifestación máis xenuína da música escénica española. 

 
Unidade 7:  A Música popular ( tema 9 do libro de texto). 6 sesións 

 
• A música popular urbana: orixes e características. 
• Os xéneros da música popular urbana. O jazz e o rock. 
• Os intervalos e a súa clasificación. 
• Os tons e semitóns no teclado. 
• A canción como manifestación máis importante da música popular urbana. 

 
Na 3ª avaliación   
 

Unidade 8: Fundamentos da arte sonora (tema 12 do libro de texto) 8 sesións 
 

• Elementos da música: o ritmo, a melodía e a harmonía. 
• Forma musical: a frase e as formas musicais máis relevantes da música culta 

occidental.  
• Texturas básicas: homofonía, contrapunto e melodía acompañada.  
• A dimensión harmónica da música: os acordes. 
• Estrutura e formación dos acordes básicos e a súa representación gráfica. 

 
• Unidade 9. As novas tecnoloxías e a música (tema 10 do libro de texto). 4 sesións. 

 
• Os instrumentos electrónicos: aparición e desenvolvemento na música culta e 

popular. 
• A informática e a súa aplicación á música. Orixe e posibilidades. 
• son dixital e as súas posibilidades de manipulación. 
• A música electrónica. 
• A escala maior. 

 
Unidade 10. Música e medios (tema 11 do libro de texto)  4 sesións 
 

• A gravación e a reprodución do son. Pequena historia e situación actual. 
• A música na radio e a televisión. 
• A música e o cine: a banda sonora. 
• A creación audiovisual no contexto escolar.  
• A escala menor. 
• A expresión vocal e o canto a través da canción.  

 
 
METODOLOXÍA: COMO ENSINAMOS.  
 O desenvolvemento das clases terá un carácter eminentemente procedimental e 
actitudinal (60%) , quedando ó resto do tempo para os contidos de tipo conceptual ( 40%). A 
proposta consiste en adicar 20 minutos a explicacións e o resto a práctica de ditas 
explicacións. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: COMO CALIFICAMOS O TRABALLO DO ALUMNO 
Valoraranse as seguintes cuestións: 

• Proba de cada unidade Didáctica . 
• Traballo diario individual e grupal nas clases. 
• Proba da práctica instrumental 
• Revisión do caderno de clase e material. 
• Comportamento en clase. 

Para a nota do trimestre terase en conta 
 
 
A porcentaxe na cualificación dos contidos: 40% parte práctica, proba escrita 
individual 40% con preguntas concretas dado o peso dos contidos conceptuais neste  
curso.. O 20% restante obterase da revisión do caderno diario, exercicios, traballo na 
clase, material...  

 
Aclarando os seguintes criterios: 
 

• En 2º, 3ª e 4º ESO unha cualificación inferior a 3,5 en calquera dos aspectos 
avaliables traerá como consecuencia unha nota global de insuficiente 
(4,3,2,1) 

• Cunha actitude valorada como negativa  polo profesor non se fará media co 
resto de apartados e o alumno será valorado negativamente (Insuficiente). 
Dito criterio xustificase totalmente baseándonos na importancia do: 

a. Silencio como elemento imprescindible para a interpretación musical.  
b. Respecto ás interpretacións e intervencións do profesor e dos compañeiros.  
 
Como se recolle no D 133/2007: “Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, 
atención ao director/a e aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto”.“Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.” 
 

• Sen xustificante médico non se repetirán exames. 
• O departamento daralles a opción ós alumnos que teñan unha avaliación 
suspensa de facer unha proba de recuperación na primeira semana da seguinte 
avaliación. Se o alumno/a ten dúas o máis avaliacións suspensas terá que acudir 
ós exames extraordinarios. 

•  A nota para aprobar as probas de recuperación e os exames extraordinarios é 
o 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 

 

ANEXO 3  
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-RESUMO INFORMATIVO                                                        
. 
 
MATERIA: MÚSICA                                               CURSO. 4º ESO. 
 
Este documento é un resumo informativo, a Programación completa está a súa disposición 
no centro Educativo. 
 
OBXECTIVOS DA MATERIA : 
1. Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e recursos tecnolóxicos para expresar 
ideas e sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando 
outras formas distintas de expresión. 
2. 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 pracer persoal e interesándose por ampliar e diversificar as preferencias 
musicais propias. 
3. Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación 
artística e do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións,  aplicando a 
terminoloxía axeitada para describilas e valoralas criticamente. 
4. Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, Internet, 
textos, partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e disfrute da música. 
5. Participar na organización e realización de actividades musicais desenvoltas nos 
diferentes contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, 
tomando conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce cas 
apartacións dos demais. 
6. Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante un análise crítico dos diferentes usos 
sociais da música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándollos con autonomía e iniciativa a 
situacións cotiás e valorando a súa contribución á vida persoal e á da comunidade. 
7. Valorar o silencio e  o son coma parte integral do medio ambiente e da música, tomando 
conciencia dos problemas creados pola contaminación acústica e súas consecuencias. 
 
CRITERIOS DA AVALIACIÓN 
1. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na 
sociedade. 
2. Analizar diferentes pezas musicais apoiándose na audición e no uso de documentos 
impresos como partituras, comentarios ou musicogramas e describir as súas principais 
características. 
3. Expoñer de forma crítica a opinión persoal respecto a distintas músicas e eventos 
musicais, argumentándoa en relación á información obtida en distintas fontes: libros, 
publicidade, programas de concertos, críticas, etcétera. 
4. Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, una peza vocal ou instrumental ou unha 
coreografía aprendidas de memoria a través da audición ou observación de gravacións de 
audio e vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros recursos gráficos. 
5. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de 
actividades musicais no centro: planificación, ensaio, interpretación, difusión, etcétera. 
6. Explicar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical considerando a 
intervención de distintos profesionais. 
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7. Elaborar  arranxos para  pezas musicais a partir da transformación de distintos 
parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) nun ficheiro MIDI, utilizando un 
secuenciador ou un editor de partituras. 
8.Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes 
recursos informáticos.  
 
CONTIDOS: QUE ENSINAMOS. 
 
Na 1ª avaliación   
 
Unidade 1. O Rock. ……9 sesións. 

• O rock and roll historia, características, antecedentes musicais e principais 
representantes 

Unidade 2:  The Beatles.…….7 sesións. 
Unidade 3 : A historia do rock moderno …12 sesións. 
 
Na 2ª avaliación  
 
 Unidade 4. Bandas sonoras (tema 7 do libro de texto) 
Unidade 5. A música no barroco (tema 8 de libro de texto) 
Unidade 6. O jazz. (tema 12 do libro de texto) 
 
Na 3ª avaliación    
 
Unidade 7. A música sinfónica (tema 9 do libro de texto) 
Unidade 8: Éxitos latinos (tema 4 do libro de texto) 
Unidade 9 . Éxitos en lingua inglesa (tema 5 do libro de texto) 
 
Debemos ter en conta que todas as unidades didácticas, como xa indicamos nos 
procedementos van acompañadas dunha parte práctico-musical. Dita parte en moitas 
ocasións vai acompañada de explicacións de tipo técnico (linguaxe musical). 
 
 
METODOLOXÍA: COMO ENSINAMOS.  
 O desenvolvemento das clases terá un carácter eminentemente procedimental e 
actitudinal (60%) , quedando ó resto do tempo para os contidos de tipo conceptual ( 40%). A 
proposta consiste en adicar 20 minutos a explicacións e o resto a práctica de ditas 
explicacións. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: COMO CALIFICAMOS O TRABALLO DO ALUMNO 
Valoraranse as seguintes cuestións: 

• Proba de cada unidade Didáctica . 
• Traballo diario individual e grupal nas clases. 
• Proba da práctica instrumental 
• Revisión do caderno de clase e material. 
• Comportamento en clase. 

Para a nota do trimestre terase en conta 
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A porcentaxe na cualificación dos contidos: 40% parte práctica, proba escrita 
individual 40% con preguntas concretas dado o peso dos contidos conceptuais neste  
curso.. O 20% restante obterase da revisión do caderno diario, exercicios, traballo na 
clase...  

 
Aclarando os seguintes criterios: 
 

• En 2º, 3ª e 4º ESO unha cualificación inferior a 3,5 en calquera dos aspectos 
avaliables traerá como consecuencia unha nota global de insuficiente 
(4,3,2,1) 

• Cunha actitude valorada como negativa  polo profesor non se fará media co 
resto de apartados e o alumno será valorado negativamente (Insuficiente). 
Dito criterio xustificase totalmente baseándonos na importancia do: 

a. Silencio como elemento imprescindible para a interpretación musical.  
b. Respecto ás interpretacións e intervencións do profesor e dos compañeiros.  
 
Como se recolle no D 133/2007: “Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, 
atención ao director/a e aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto”.“Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.” 
 

• Sen xustificante médico non se repetirán exames. 
• O departamento daralles a opción ós alumnos que teñan unha avaliación 
suspensa de facer unha proba de recuperación na primeira semana da seguinte 
avaliación. Se o alumno/a ten dúas o máis avaliacións suspensas terá que acudir 
ós exames extraordinarios. 
•  A nota para aprobar as probas de recuperación e os exames extraordinarios 
é o 5. 
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