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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

A música e a danza son manifestacións artísticas que deben de ir vencelladas ao devir
histórico e cultural da humanidade. O estudo da súa historia pretende proporcionar ao
alumnado unha visión global do lugar que ocupan ambas disciplinas na historia da arte e
dotarlle de fundamentos de comprensión, análise e valoración das creacións, de criterios para
establecer xuízos estéticos propios sobre as mesmas, así como facilitarlles a adquisición de
horizontes culturais máis ambiciosos.

Resulta evidente que o mundo está repleto de diferentes tipos de música e danza:
tradicional, folk, clásica ou jazz, por citar só uns poucos; pero as modernas comunicacións e a
tecnoloxía da reprodución sonora e visual fixeron do pluralismo musical parte da vida cotiá. Con
todo, os modos nos que pensamos en música non reflicten esta situación: históricamente cada
tipo de música ou danza chega co seu propio modo de pensar e inflúe na sociedade coma se
fose o único modo de pensar na música e na danza. Esta materia pretende abarcar a música e
a danza ao seu paso pola historia e a súa vinculación coa sociedade e as artes en cada
período, dándolle un carácter integrador que fai posible aproximarse á evolución de devanditas
creacións.

Ademais, o estudo desta materia permite abrir horizontes novos, buscar novas metas
culturais e ampliar a perspectiva desde a que observar a música e a danza, non tanto a través
dun estudo pormenorizado de autores ou do catálogo das súas obras como da comprensión e
valoración das grandes achegas individuais ou colectivas, das súas características e a súa
evolución no tempo.

Deben ser obxecto de estudo as características máis relevantes que configuran un estilo,
unha época, os autores representativos cuxas obras impulsaron a evolución e o cambio cara a
novas concepcións estéticas da música e da danza. A interpretación deberá ser entendida
como a tradución práctica do código correspondente ou pertencente á tradición.

Os coñecementos adquiridos en cursos anteriores e no estudo desta materia permitirán
ao alumnado comprender a evolución da música e da danza, establecer asociacións con outras
manifestacións artísticas das sociedades nas que se produciron, situar temporalmente as obras
e finalmente construír argumentacións fundadas na análise e valoración das mesmas. A
materia Historia da Música e da Danza contribúe a que o alumnado se familiarice coa lectura
de documentos e fontes que lle faciliten o acceso á comprensión de todos os aspectos técnicos
relativos á música e á danza.

O coñecemento destes aspectos e a adquisición de competencias desenvolverán no
alumnado a cultura estética, e a integración de todos eles proporcionará habilidades e
estratexias de método que lle permitirán acceder e procesar datos para reflexionar de forma
autónoma sobre eles con posterioridade, conseguindo como resultado final que o alumnado
poida situar, comprender, asimilar e comentar calquera obra que se someta á súa
consideración. Unha vez  esta materia sexa cursada, os alumnos e alumnas adquirirán unha
formación máis ampla, unha visión máis global do lugar que ocupan a música e a danza na
historia da arte, e desenvolverán criterios para establecer xuízos estéticos propios.

O IES Afonso X “O Sabio” é un centro situado  na área metropolitana de A Coruña. É un
centro de uns 800 estudantes, a mayoría da ESO, tradicionalmente cun alto grao de abandono
escolar. Dende hai anos desenvólvense no centro diversas liñas formativas para intentar dar ao
alumnado a maior cantidade de oportunidades posible  e reverter esa situación na medida do
posible.



O I.E.S. Afonso X “O Sabio” ten tres centros de primaria adscritos: o C.E.I.P. “Wenceslao
Fernández Flórez”, o C.E.I.P. O Graxal e o C.E.I.P. Portofaro Aportan alumnos ó Centro na
porcentaxe (no presente curso) do 33 % do Wenceslao Fernández Flórez, o 21 % do Graxal e
o 39 % do Portofaro. O 7 % restante procede de centros diversos.

No IES Afonso X “O Sabio”, de A Barcala (Cambre), impártense ensinanzas da ESO,
bacharelato, ciclo formativo de grao medio de xestión administrativa, ciclo formativo de grao
superior de administración e finanzas e Formación Profesional Básica.

Actualmente o Claustro do I.E.S. Afonso X “O Sabio” está composto por 75 docentes. No
presente curso contamos ademais cunha docente auxiliar de conversa. O centro conta coas
figuras dos dinamizadores, tendo na actualidade unha persoa dinamizadora de programas
europeos, TIC, convivencia, biblioteca e normalización lingüística. Dentro das dinamizacións
presentadas, a dinamización de convivencia traballa desde hai máis de dez anos para mellorar
o clima e a convivencia nas nosas aulas e isto significa: formación permanente entre o
profesorado, divulgación dos programas (mediación, alumnado axudante, aula de reflexión e
aula de convivencia, ademais de xornadas de convivencia a realizar xunto con outros centros),
concienciación por parte da comunidade educativa e continua revisión dos protocolos que se
usan no centro. Por outra parte neste centro cóntanse con dous proxectos Erasmus+, co cal o
departamento colabora e dinamízase o programa para acadar a excelencia educativa dos
Contratos-programa, mediante o cal organizamos máis obradoiros e concertos para o
alumnado, ademais de colaborar cos centros de primaria adscritos ao noso centro e coas súas
profesoras de música. Por último, a dinamización TIC está a colaborar xunto coa dinamización
de programas europeos para utilizar as diversas ferramentas (blogs, eTwinning, Dropbox,
Skype, etc) para poder mellorar a comunicación e a difusión do programa Erasmus+.

RECURSOS PERSOAIS:

Constitúen o departamento de música do I.E.S. Afonso X “O Sabio”, para o presente curso:

-Cañás Couselo, Santiago profesor numerario e xefe de departamento, impartindo clase nos
cursos,  3º A e B (sección bilingüe), C, D e máis E-PMAR, da ESO, un grupo combinado de 4º da ESO, o
grupo de Linguaxe e práctica musical de 1º de Bacharelato e o grupo de Historia da música e da danza
de 2º de Bacharelato. (17 horas lectivas máis a xefatura de departamento)

-Alonso Pérez - Ávila, profesora numeraria, vicediretora,  impartindo clase nos cursos 2ºA e B
(secc. Bilingüe) e máis o 2ºD da ESO, un grupo combinado de artes escénicas de 4º da ESO, e máis  un
grupo combinado de música de 4º da ESO (10 horas lectivas máis a vicedireción)



- Rodríguez Blanco Gracia, impartindo clase de música nos cursos 2º A-B, 2ºC, 2ºE e máis F da
ESO, os grupos, 3º A-B e máis E da ESO (ademais da titoría deste último) e clase de valores éticos nos
cursos 2º A,D e máis E da ESO ademais do 3ºB e máis E da ESO. (18 horas lectivas)

RECURSOS MATERIAIS:

Os recursos materiais seguen sendo  esencialmente os mesmos que en cursos anteriores, agás
que mudamos a ubicación da aula empregada habitualmente para a práctica a un espazo máis amplo.

A aula teórica conta con canón proxector e un ordenador con materiais multimedia axustados
aos contidos. Mantense o equipo de son e máis a pequena percusión para a realización de exercicios
elementais, ademais da consabida lousa pautada, a común de xiz, unha guitarra española e  un piano
eléctrico.

Na aula práctica dispoñemos de percusión Orff, equipo de son, lousa pautada de rotulador, piano
eléctrico, batería eléctrica, baixo eléctrico, guitarra eléctrica, amplificador multicanle para os mesmos,
guitarra española, catro teclados (un deles sen capacidade dinámica) e un equipo de voces.

LEXISLACIÓN

A base lexislativa para a presente programación son os seguintes documentos:

O Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembre que desenvolve o currículo de
secundaria da LOMCE para todo o territorio español, e que viu completado o seu
desenvolvemento curricular para a Comunidade Autónoma de Galicia no Decreto 86/2015, do
25 de xuño, que no seu anexo II   desenvolve os criterios de avaliación, os contidos
correspondentes e os estándares de aprendizaxe de cada unha das materias específicas.

A Resolución do 27 de xullo de 2015 (DOG 29/07/2015), pola que se ditan instruccións
para a implantación do citado currículo. O capítulo V (artigo 13) fai referencia as programacións
didácticas.



CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA
AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística (CCL)

A música contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos, fomentando o
desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas orais e escritas, e á adquisición e uso dun
vocabulario musical básico.

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCCT).

A linguaxe musical fundaméntase na linguaxe matemática; a representación gráfica da duración
do son e do ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) exprésase en forma de proporcións matemáticas
e fraccións). Igualmente ocorre con outros conceptos musicais como o intervalo, a distribución en tons
e semitóns da escala, o acorde ou as indicacións metronómicas, por enumerar algúns. Por medio
desta materia, os procedementos compositivos, a evolución da harmonía e o estudo das diferentes
texturas, baseados todos eles na linguaxe matemática, serán parte do traballo cotiá dos estudantes.

3. Competencia dixital (CD).

A ensinanza de a Música contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia dixital,
promovendo o dominio básico de recursos tecnolóxicos no campo da música (hardware e software
musical, técnicas de tratamento e gravación do son, produción de mensaxes audiovisuais, utilización
de Internet como fonte de información, etc.). O uso da aula virtual da materia estará totalmente
integrado nas actividades diarias e, ademais, utilizaranse outras redes sociais.

4. Aprender a aprender (CAA).

O estudo da Música fomenta o desenvolvemento de capacidades e destrezas fundamentais
para a aprendizaxe do estudante, tales como a atención, a concentración, a escoita reflexiva, a
memoria, o esforzo e a constancia.

5. Competencias sociais e cívicas (CSC).

As actividades de interpretación e práctica musical, así como a interpretación de danzas
históricas requiren por parte dos e das estudantes dun traballo cooperativo baseado na tolerancia, o
respecto e a solidariedade. Desenvolvemento de habilidades sociais con base no autocontrol, a
autoestima e a empatía, entre outras; ademais, traballando distintos contextos musicais, o alumnado
debe achegarse con respecto ás distintas prácticas musicais coas cales pode non estar tan
acostumado.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

Coa interpretación musical poténciase a habilidade para planificar e xestionar proxectos e se
desenrolan a perseveranza, a responsabilidade, a autonomía e a autoestima, fomentando deste modo
a confianza dos alumnos en si mesmos e seu espírito emprendedor.

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A Música e a danza están relacionadas de forma directa con dita competencia en todos os
aspectos que as configuran, e a capacidade de comprender e valorar criticamente manifestacións



musicais e coreográficas de diferentes culturas, épocas e estilos. A partires da audición e a análise
musical adquírense habilidades para expresar ideas, experiencias e sentimentos de forma creativa.

OBXECTIVOS XERAIS.

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez
intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver función
sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo,
capacitará ao alumnado para acceder á educación superior.

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que
lles permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a
violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con
discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria
no desenvolvemento e mellora da súa contorna social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía
no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio



galego.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social e impulsar condutas e hábitos saudables.

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír
a súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

OBXECTIVOS DO CURSO

O ensino da historia da música e da danza no bacharelato terá como finalidade o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

1. Captar a través da audición e/ou visión de obras representativas, con ou sen apoio de
partituras, as principais características formais, estéticas e estilísticas da obra a estudar, co fin de
situalas nos diferentes períodos da historia da música e da danza.

2. Coñecer as características dos diferentes períodos estilísticos da música e da danza,
mediante o estudo das súas obras e persoas creadoras máis representativas, para comprender a
evolución e importancia destas disciplinas artísticas no transcurso da historia.

3. Coñecer e valorar a importancia da música e a danza como manifestacións artísticas dunha
sociedade, así como as súas relacións coa literatura e as demais artes, considerando a influencia de
factores de tipo cultural, sociolóxico e estético no proceso creativo.

4. Desenvolver e ampliar a formación estética e o espírito crítico, adquirindo o hábito de escoitar
ou presenciar espectáculos de música e de danza, en gravacións ou ben en directo, procedentes tanto
da tradición clásica como doutras culturas ou detendencias populares urbanas actuais, con vistas a
construír un pensamento estético autónomo, aberto e flexible.

5. Empregar un léxico e terminoloxía apropiada, sexa oralmente ou por escrito, para expresar
procesos musicais ou coreográficos, así como para formular e defender as súas valoracións críticas e
persoais.

6. Utilizar con autonomía as fontes bibliográficas, incluindo as tecnoloxías da información e da
comunicación, valorando a súa utilidade como recursos tanto para o coñecemento e a investigación
como para o lecer.

7. Valorar e coñecer as achegas realizadas polo Estado Español, e en particular por Galicia, á
música e á danza, con vistas a apreciar a súa relación co patrimonio artístico e cultural e apreciar a
riqueza dos seus propios sinais de identidade.



8. Comprender e respectar as diversas manifestacións artísticas contemporáneas,impulsando a
curiosidade e o interese cara a elas, con vistas a fomentar a ampliación, de xeito autónomo, das súas
preferencias e gustos persoais.

9. Comprender o proceso de creación musical e coreográfico distinguindo os axentes que
inflúen directamente na súa difusión: intérpretes, instrumentos, gravacións, partituras, medios de
comunicación, etc.

CONTIDOS DO CURSO 2º DE BACHARELATO RELACIONADOS COS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.

Bloque 1. Percepción, análisis e documentación

B1.1. Escoita, visión e análise de obras de música e danza representativas de cada período,
procedentes doutras culturas o de manifestacións urbanas actuais, apreciando as súas
características formais, estéticas e estilísticas.

HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica
dunha obra concreta ou dunha interpretación dela.
HDMB1.1.2. Domina o vocabulario e a terminoloxía científica aplicados á música e á danza.
HDMB1.1.3. Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para a elaboración
dos comentarios.

B1.2. A obra artística no seu contexto histórico.
B1.3. Seguimento de fragmentos musicais escritos en diferentes notacións para unha mellor
comprensión das características da obra.

HDMB1.2.1. Identifica e sitúa cronoloxicamente os diferentes períodos da historia da música
e da danza.
HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais características dos estilos, os xéneros ou as
escolas, e detecta as diferenzas entre varias obras.
HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou estilístico.

B1.4. Elaboración de conclusións e valoracións estéticas propias, relacionando a música e a danza
con outros aspectos do contexto en que se crearon, e seleccionando información procedente de
diversas fontes sobre autorías e obras.

HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, e extrae
conclusións propias con base nos coñecementos adquiridos na materia.
HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras
disciplinas artísticas no momento da súa creación.
HDMB1.3.3.  Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e coreógrafos/as.

B1.5. Lectura e comentario crítico de textos literarios-musicais e relativos á danza.

HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do texto, en relación
coas correntes estéticas e estilísticas dunha épocaconcreta.
HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de xeito ordenado e metódico,sintetizando as
ideas, distinguindo a información principal da secundaria e usando un vocabulario técnico
acorde.



B1.6. Estudo da música e da danza como soporte literario e como medio de intensificación
dramática.

HMDB1.5.1. Comprende e explica o papel da música e da danza, e o xeito en que se
relaciona con outras artes, para configurar xunto a elas unha obra artística total.
HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo da música nunha situación concreta.
HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar situacións artísticas
concretas.

B1.7.  A documentación: recursos bibliográficos e ferramentas de consulta; fontes musicais,
audiovisuais, iconográficas e sonoras.
B1.8. Elaboración de argumentacións e xuízos persoais, utilizando o léxico e a terminoloxía
específica e xeral, sobre obras e textos relacionados coa música ou a danza, coas correntes
estéticas ou cos autores e as autoras.

HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema
de investigación.
HMDB1.6.2.  Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, establecendo
prioridades e superando con creatividade os obstáculos que vaian xurdindo.
HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, tomando as
decisións pertinentes.
HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o procedemento establecido, a repartición do traballo, as conclusións
obtidas e unha posible continuación da investigación, facendo explícitas as súas impresións
persoais sobre a experiencia.
HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de
investigación, e cita as fontes consultadas.
HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como
distintos medios e soportes técnicos.

Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade a Idade Media

B2.1.  A música sacra:
O Canto Gregoriano.
Características, orixe e evolución.
Nacemento e evoluciónda polifonía:
Ars Antiqua e Ars Nova. O código Calixtino.
B2.2.  A música profana: xograres e goliardos.
B2.3.Os instrumentos medievais.
B2.4. A danza na Antigüidade. Exipto, Mesopotamia e Persia, pobo hebreo e Creta.
B2.5. A danza na Antigüidade clásica. Danzas teatrais en Roma e Grecia. A traxedia grega.
B2.6. A danza na Idade Media. A danza e a Igrexa. Carola, danza mesurada, momería e danza
macabra.

HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes

períodos

B2.7. Fontes iconográficas. Iconografía pétrea en Galicia e códices afonsinos.
B2.8. A lírica galaico-portuguesa. Afonso X o Sabio.
B2.9. Contexto histórico, social e cultural no que se desenvolveron a música e da danza na
Antigüidade e na Idade Media.



HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 3. O Renacemento

B3.1. A polifonía renacentista: características e procedementos compositivos. Polifonía relixiosa.
B3.2. A música da Reforma e da Contrarreforma. Música vocal profana: o madrigal e o estilo
madrigalesco. Principais polifonistas.
B3.3. O Renacemento en España:
Música vocal profana: vilancico e romance.
Polifonistas do século de ouro. Tomás Luis de Victoria.
B3.4. Música instrumental en España.  Organoloxía. Fontes de estudo.
B3.5. Danzas de corte. Tipos e características.
B3.6. Nacemento e evolución do Ballet de Corte.

HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes
períodos
HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 4. O Barroco

B4.1 A música no Barroco: características, periodización e escolas.
B4.2. O nacemento da ópera. Ópera seria e ópera bufa.
B4.3. A música e e a relixión: cantata, oratorio e paixón.
B4.4. As formas instrumentais: orixe, características e evolución.
B4.5. Organoloxía. Tipoloxía da orquestra barroca.
B4.6. Ópera Ballet, Comedia Ballet e outros xeneros no Barroco.
B4.7. Real Academia de danza en París. A chegada do profesionalimo na danza.

HMDB4.1.1. . Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes
períodos

B4.8. A música barroca en España. Música vocal sacra e profana. O teatro musical: a ópera e a
zarzuela.  A música instrumental. A música nas catedrais galegas.
B4.9. Principais compositores e compositoras. Función social da persoa compositora.
B4.10. Danzas cortesás do Barroco. O balé de Luís XIV. Música escénica.

HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 5. O Clasicismo

B5.1. O estilo galante e a Escola de Mannheim.
B5.2. As formas instrumentais: orixe, característcas e evolución.



B5.3. Música sinfónica e de cámara. Música vocal: a reforma de Gluck. Ópera bufa e ópera seria.
B5.4.Principais compositores clásicos: Haydn, Mozart e Beethoven.
B5.5.Organoloxía: o piano, o cuarteto de corda; a evolución da orquestra.
B5.6. O Ballet de acción. Noverre e outros reformadores. Novos aspectos do espectáculo. Estética.
Innovacións da posta en escena.

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes
períodos

B5.7. O Clasicismo en España.

HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Post-Romanticismo

B6.1.O Romanticismo
A orquestra romántica. As formas sinfónicas. Sinfonía, concerto e música programática.
O piano romántico. A música de cámara.
A ópera. Tendencias. Evolución da ópera como espectáculo. O verismo.
O lied. A composición no romanticismo e Posromanticismo.
B6.2. Orixe e significado dos nacionalismos musicais:
Escolas e estilos.
Figuras representativas da composición.
B6.3. O rexurdimento musical en Galicia: música instrumental e vocal.
B6.4. O ballet romántico, xénese e desenvolvemento. Principais obras e figuras.
B6.5. Período post-romántico no ballet. Principais obras e figuras do ballet imperial ruso.
B6.5. A danza española; orixes e consolidación das distintas vertentes: folclore, escola bolera,
flamenco e danza estilizada.

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes
períodos

B6.7. A música na España do século XIX. A zarzuela. A música galega: principais compositores.
B6.8. Influencia da literatura na música.

HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 7. Primeiras tendencias modernas

B7.1. O Impresionismo. Características musiais e figuras representativas.
B7.2. A segunda escola de Viena: Do Posromanticismo ao Dodecafonismo. Composición e técnicas.
B7.3. O Neoclasicismo. Representantes principais da composición. Stravisnki.
B7.4. Teatro musical europeo e americano a comezos do século XX.
B7.5. Orixe e desenvolvemento da música de jazz.
B7.6. Diferentes concepcións da orquestra no século XX.



HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes
períodos.

B.7.7. Os balés rusos. Diaghiliev (coreógrafos, compositores e escenógrafos).A danza moderna
B7.8. Novas linguaxes no século XX: o século dos ismos: Surrealismo, Expresionismo, etx.
B7.9. Desenvolvemento da danza moderna nas primeiras décadas do século XX.
B7.10. A música en España na primeira metade do século. Falla e  a xeración do 98. A Xeración da
República.
B7.11. A música galega. Figuras representativas galegas na diáspora.

HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 8. Música e Danza na segunda mitad do Seculo XX.

B8.1.O.Serialismo Integral.
B8.2. As vangardas. Indeterminación e aleatoriedade. Novas grafías. Música electroacústica e
música concreta.
B8.3. O Postserialismo.
B8.4. A música de vangarda española: a Xeración do 51. A música galega. Autores contemporáneos.
B8.5. A música e a danza popular moderna: jazz, pop, rock.
B8.6. A danza contemporánea. Evolución e expansión na segunda metade do século XX.

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos
estilísticos máis importantes das obras propostas.
HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as destes
períodos

B8.7. Cante e baile flamenco.
B8.8. Música e danza popular galega
B8.9. A importanica da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cinema.
B8.10. Os novos instrumentos. As novas tecnoloxías aplicadas a música.

HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

Bloque 9. A música tradicional no mundo.

B9.1.Danza e música exótica, étnica, folclórica e popular. Música e danza popular galega.
B9.2. Función social da música e a danza: ritos, tradicións, festas.
B9.3. Características da música e da danza: ritmo, melodía, morfoloxía, estilos de canto, texturas,
pasos, disposicións, movementos.
B9.4.Organoloxía. Introdución aos instrumentos tradicionais. O instrumento musical como obxecto
etnográfico

HMDB.9.1. Coñece e describe as principais características da música e da danza
tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e ritmos.



CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

PERCEPCIÓN, ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos e
instrumentos de
avaliación

HMDB1.1.1.
Realiza desde
unha
perspectiva persoal
unha valoración
estética e crítica
dunha obra
concreta
ou dunha
interpretación dela.

Dado o seu carácter
introdutorio, será
introducido no 1º
trimestre, pero
demandarase ao longo de
todo o curso.

Nomea, Recoñece, describe
e comenta as caracteristicas
mais importantes das obras
traballadas.

Proba obxectiva ou traballo
académico.

HDMB1.1.2.
Domina o
vocabulario e a
terminoloxía
científica aplicados
á música e á
danza.

Dado o seu carácter
introdutorio, será
introducido no 1º
trimestre, pero
demandarase ao longo de
todo o curso.

Utiliza o vocabulario axeitado
cos termos específicos da
música e da danza.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

HDMB1.1.3.
Consulta e
contrasta
as fontes de
información
adecuadas
para a elaboración
dos comentarios

Comezaremos cunha
introdución sobre as
fontes de información,
que son e como
distinguilas.
A partires da evolución da
historia da música e da
danza traballaranse as
distintas fontes de
información ás que temos
acceso na actualidade
para estudar os contidos
expostos.

Recoñece os distintos tipos
de fontes (primarias e
secundarias) e utilízaas con
autonomía.

Traballos académicos
realizados ao longo do curso.

HDMB1.2.1.
Identifica e sitúa
cronoloxicamente
os diferentes
períodos
da historia da
música e da danza.

Ao longo de todo o curso
traballarase a evolución
dos dous fenómenos
artísticos, de forma que o
alumnado poida situar
cronolóxicamente os
diferentes períodos da
historia da música e da
danza.

Recoñece a temporalización
dos principales períodos
musicais e dancísticos.

Traballos académicos
realizados ao longo do curso.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
compensión do feito artístico.

HDMB1.2.2.
Coñece e explica
as
principais

Comezaremos cunha
introdución sobre o feito
histórico e,
posteriormente e ao longo

Recoñece as principais
características dos citados
períodos, sendo capaz de
distinguilos auditivamente e

Probas obxectivas e traballos
académicos.



características dos
estilos,
os xéneros ou as
escolas, e detecta
as diferenzas entre
varias
obras.

de todo o curso,
traballarase a materia de
forma evolutiva e
positivista as principais
escolas, estilos e xéneros
do seguinte xeito:
1ºTrimestre
Antigüidade, Idade Media,
Renacemento e Barroco.
(Bloques 2-4)
2º Trimestre
Clasicismo e
Romanticismo. (Bloques
5-6)
3º Trimestre
Século XX e a Música
tradicional no mundo
(Bloques 7-9)

por medio de visionados.

HDMB1.2.3.
Contextualiza a
obra
no seu momento
histórico e/ou
estilístico.

Durante todo o  curso
académico partirase da
propia obra artísitca para
establecer o seu contexto
histórico e social.
Partirase da mesma
temporalización que a
sinalada no estándar
HDMB1.2.2.

Sitúa en contexto cada unha
das obras musicais ou
coreográficas traballadas.

Traballos académicos
realizados ao longo do curso.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
comprensión do feito artístico.

HDMB1.3.1
Comprende e
explica a
complexidade do
fenómeno artístico,
e extrae
conclusións propias
con base nos
coñecementos
adquiridos
na materia.

Partirase sempre do
propio feito artístico para,
seguindo a mesma
temporalización que a
sinalada no estándar
HDMB1.2.2, acadar unha
visión global da mesma e
poder desenvolver
informes e traballos ao
respecto.

Recoñece as principais
caracter’isticas dos citados
períodos, sendo capaz de
distinguilos auditivamente e
por medio de visionados.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
compensión do feito artístico.
Probas obxectivas e traballos
académicos.

HDMB1.3.2.
Entende e explica a
función das obras e
a influencia na
sociedade e
noutras disciplinas
artísticas
no momento da
súa creación.

A través da audición, do
visionado e da
interpretación das obras,
reflexionarase sobre o
papel das mesmas ao
longo da historia, a súa
función social e a relación
con outras disciplinas
artísticas. Seguirase a
mesma temporalización
que a sinalada no
estándar HDMB1.2.2.

Recoñece na música e na
danza disciplinas art’isticas
que forman parte da
sociedade que as crea, sen
as cales non se pode
comprender a evolución da
sociedade nin o pensamento
humano.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
danc’isticas para unha maior
compensi’on do feito art’istico.
Probas obxectivas e traballos
académicos.

HDMB1.3.3.
Comprende e
describe
o proceso creativo
de músicos/as e
coreógrafos/as.

A través da audición, do
visionado e da
interpretación das obras,
reflexionarase sobre o
papel da creación, xa
sexa compositiva ou
coreográfica, e como
evolucionou ao longo da
historia. Seguirase a
mesma temporalización
que a sinalada no

Recoñece diferentes técnicas
compositivas e coreográficas
e é capaz de relacionalas
coa evoluci’on da m’usica e
danza como feito histórico.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
compensión do feito artístico.
Probas obxectivas e traballos
académicos.



estándar HDMB1.2.2.

HMDB1.4.1.
Describe as
formulacións
plasmadas
polo/pola autor/a
do texto, en
relación coas
correntes
estéticas e
estilísticas dunha
época
concreta.

A través da audición, do
visionado, da
interpretación das obras e
da lectura de textos
históricos e/ou estéticos,
reflexionarase sobre o
papel da intencionalidade
da persoa compositora ou
coreógrafa e a súa
relación con outras
disciplinas artísticas.
Seguirase a mesma
temporalización que a
sinalada no estándar
HDMB1.2.2.

Comprende a grandes
rasgos a evolución da
Estética e é capaz de
relacionalos coa evolución da
Historia da Música e da
Danza.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
compensión do feito artístico.
Probas obxectivas e traballos
académicos.

HMDB1.4.2
Elabora una
análise de texto de
xeito ordenado e
metódico,
sintetizando as
ideas, distinguindo
a
información
principal da
secundaria
e usando un
vocabulario técnico
acorde.

Ao longo de todo o curso
académico reflexionarase
co alumnado sobre cómo
realizar un comentario
dunha audición, dunha
coreografía ou dun texto,
de forma que se sinteticen
as ideas expresadas en
clase e tamén as propias,
baseadas nas distintas
fontes de información.

É capaz de organizar un
discurso sobre un texto,
audición ou coreografía
dados, no cal debe engadir
as características máis
importantes da obra e
relacionalo co período
histórico determinado.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

HMDB1.5.1.
Comprende e
explica o
papel da música e
da danza, e o
xeito en que se
relaciona con
outras
artes, para
configurar xunto a
elas
unha obra artística
total.

Ao longo de todo o curso
académico reflexionarase
sobre a función da música
e da danza ao longo da
historia e en outras
culturas, relacionándoas
con outras artes.

Comprende a grandes
rasgos a función da m’usica
e da danza ao longo da
historia, entendendo que son
manifestacións artísticas que
van relacionadas coas outras
manifestaci’ons artísticas, o
esto de Artes Escénicas, as
Belas Artes ou a Literatura.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

HMDB1.5.2.
Explica a utilización
que se fixo da
música nunha
situación
concreta.

Ao longo de todo o curso
académico reflexionarase
sobre as utilizacións
interesadas que se fixeron
tanto da música como da
danza, sendo obxectos de
utilización política e
social.

Distingue a función
ideolóxica da música e da
danza, concretando en
exemplos concretos que se
traballarán ao longo de todo
o curso.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

HMDB1.5.3.
Selecciona pezas
musicais para
sonorizar ou
ambientar
situacións artísticas
concretas.

Ao longo de todo o curso
académico achegaremos
aos estudantes á
evolución da música,
ampliando o repertorio do
alumnado desde o
respecto e a emoción.

É capaz de seleccionar
pezas musicais de todos os
períodos traballados.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
compensión do feito artístico.
Probas obxectivas e traballos
académicos.

HMDB1.6.1. Ao longo de todo o curso É capaz de expresarse en Probas obxectivas e traballos



Transmite certeza
e
seguridade na
comunicación das
ideas, e dominio do
tema de
investigación.

académico traballaremos
a expresión oral e escrita,
partindo das distintas
fontes de información, de
forma que se consiga no
alumnado elaborar un
criterio propio e
autonomía no seu
discurso.

público, sobre un tema
concreto e preparado
previamente, con rigor e
co;ecemento do expresado.
É capaz de expresarse con
corrección en textos escritos.

académicos, incluindo a
expresión oral dun traballo
realizado de xeito individual.

HMDB1.6.2.
Selecciona
correctamente
temas obxecto de
investigación,
establecendo
prioridades e
superando con
creatividade os
obstáculos
que vaian xurdindo.

Durante todo o curso, tras
unha breve introdución,
establecerase a
importancia de buscar
fontes de información
apropiadas e, a medida
que se comprenda a
evolución da historia da
música e da danza, poder
recoñecer os diferentes
temas obxecto de
investigación.

Recoñece os diferentes
períodos, enendendo os
epígrafes que forman parte
de cada un deles e é capaz
de establecer fontes
determinadas para cada un
deles, buscando a
información de forma
autónoma.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas para unha maior
comprensión do feito art’istico.

HMDB1.6.3 Asume
con
responsabilidade
o seu papel no
traballo en
grupo, tomando as
decisións
pertinentes.

Ao longo de todo o curso
realizaranse tarefas nas
cales é necesario o
traballo colaborativo e
cooperativo.
Montaranse pezas
musicais e coreográficas
de car’acter histórico,
asumindo cada quen un
papel diferenciado e
axudándose entre si e
amosando respecto.

É capaz de traballar
colaborativa e
cooperativamente, realizando
interpretacións en grupo.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas realizadas de xeito
grupal.

HMDB1.6.4. Expón
as súas reflexións
sobre o proceso de
investigación
e elabora
conclusións sobre
o
procedemento
establecido, a
repartición
do traballo, as
conclusións
obtidas e unha
posible
continuación
da investigación,
facendo explícitas
as súas impresións
persoais sobre
a experiencia.

Durante o curso
académico reflexionarase
sobre o procedemento de
investigación, o papel das
fontes e as boas
prácticas, de forma que o
alumnado obteña
autonomía nas súas
pesquisas e aumente o
seu xuízo crítico.

Ser capaz de expoñer unhas
ideas contrastadas e
persoais, amosando unha
actitude aberta e receptiva
cara os distintos estilos
musicais e dancísticos.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

HMDB1.6.5. Expón
de xeito preciso
e ordenado os
resultados do seu
traballo de
investigación, e cita
as

Durante o curso
académico reflexionarase
sobre o procedemento de
investigación, o papel das
fontes e as boas prácticas
na investigación
académica.

Ser capaz de utilizar as
fontes primarias e
secundarias para formarse
unha idea propia e persoal,
expresándose con
propiedade e claridade.

Probas obxectivas e traballos
académicos, incluindo a
expresión oral dun traballo
realizado de xeito individual.



fontes consultadas.

HMDB1.6.6.
Utiliza as novas
tecnoloxías
da información e da
comunicación,
así como distintos
medios e
soportes técnicos.

Ao longo do curso escolar
utilizaranse as TIC como
medio de acceder á
información, como medio
de comunicación habitual
en clase e como medio de
repositorio de contidos,
así como utilizaranse as
ferramentas de visionado
e escoita presentes na
Red. Tamén favorecerase
que o alumnado utilice as
ferramentas de
secuenciación de audio e
vídeo para os seus
traballos, así como o
paquete de Office.

O alumnado terá que poder
utilizar as TIC dun xeito
básico para a realización de
traballos, xa sexa o paquete
de Office como ferramentas
de exposición de vídeos e
audios.
Do mesmo xeito, o alumnado
coñecerá as principais
ferramentas de obtención de
información presentes nada
Rede.

Probas obxectivas e traballos
académicos, incluindo a
expresión oral dun traballo
realizado de xeito individual

A MÚSICA E A DANZA DA ANTIGUIDADE E IDADE MEDIA

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB2.1.1. Capta
e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

Meses de setembro e
primeira semana de
outubro. Identifica e
recoñece auditivamente
as características
estéticas, musicais e
coreográficas máis
importantes dos
seguintes epígrafes:

Música sacra. Canto
gregoriano:
características, orixe e
evolución.
Nacemento e evolución
da polifonía:
Ars Antiqua e Ars Nova.
O Código Calixtino.
Música profana: xograres
e
goliardos.
Instrumentos medievais.
A danza na Antigüidade:
Exipto, Mesopotamia e
Persia, pobo
hebreo e Creta.
A danza na Antigüidade
clásica.
Danzas teatrais en Roma
e Grecia. Traxedia grega.
A danza na Idade Media.
Danza e Igrexa. Carola,
danza mesurada,
momería e danza
macabra.

Identifica as características
de cada escola e período da
Idade Media.

Establece diferencias
concretas entre a música
relixiosa e profana.

Diferencia a música
monódica da polifonía,
puidendo expresar a
evolución concreta da
mesma.

Recoñece auditivamente as
audicións e coreografías
propostas.

Recoñece as características
básicas da danza na Idade
Media, diferenciando tipos.

Describe as características
básicas da música profana
na Idade Media.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.



HMDB2.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as
autores/as máis
representativos/as
destes períodos

Meses de setembro e
primeira semana de
outubro. Describe de
xeito oral ou escrito as
obras e autores máis
importantes dos
seguintes períodos e
escolas:

Música sacra. Canto
gregoriano:
características, orixe e
evolución.
Nacemento e evolución
da polifonía:
Ars Antiqua e Ars Nova.
O Código Calixtino.
Música profana: xograres
e
goliardos.
Instrumentos medievais.
A danza na Antigüidade:
Exipto, Mesopotamia e
Persia, pobo
hebreo e Creta.
A danza na Antigüidade
clásica.
Danzas teatrais en Roma
e Grecia. Traxedia grega.
A danza na Idade Media.
Danza e Igrexa. Carola,
danza mesurada,
momería e danza
macabra.

Identifica, auditivamente e/ou
por medio de visionados, as
audicións e visionados
propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

HMDB2.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha
autora determinada,
establecendo
xuízos críticos.

Meses de setembro e
primeira semana de
outubro. Describe de
xeito oral ou escrito a
complexidade de
circunstancias dos
seguintes fenómenos:

Fontes iconográficas.
Iconografía
pétrea en Galicia e
codices afonsinos.
Lírica galaico-portuguesa.
Afonso X o Sabio.
Contexto histórico, social
e cultural no que se
desenvolveron a
música e a danza na
Antigüidade e na Idade
Media.

Analiza e sintetiza as
características básicas da
música profana na Idade
Media, facendo especial
fincapé na lírica galaico-
portuguesa.

Describe os principais
instrumentos da Idade
Media.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

O RENACEMENTO

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB3.1.1. Capta Mes  de outubro e Identifica as características Probas obxectivas e traballos



e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

primeira semana de
novembo. Identifica e
recoñece auditivamente
as características
estéticas, musicais e
coreográficas máis
importantes dos seguintes
epígrafes:
A polifonía renacentista:

características e
procedementos
compositivos. Polifonía
relixiosa.
A música da Reforma e
da Contrarreforma.
Música vocal profana: o
madrigal e o estilo
madrigalesco. Principais
polifonistas.
O Renacemento en
España:
Música vocal profana:
vilancico e romance.
Polifonistas do século de
ouro. Tomás Luis de
Victoria.
Música instrumental en
España.  Organoloxía.
Fontes de estudo.
Danzas de corte. Tipos e
características.
Nacemento e evolución do

Ballet de Corte.

de cada escola e período do
Renacemento.
Establece diferencias
concretas entre a música da
Reforma e da
Contrarreforma.
Diferencia e recoñece os
procedementos compositivos
da polifonía renacentista .
Reflexiona sobre as
características concretas do
Renacemento en España
Recoñece auditivamente as
audicións e coreografías
propostas.
Recoñece as características
básicas do Renacemento,
diferenciando tipos.
Describe a evolución do Ballet
de Corte.

académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

HMDB3.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as
autores/as máis
representativos/as
destes períodos

Mes de outubro e primeira
semana de novembro.
Describe, de xeito oral ou
por escrito, as obras e
autores máis importantes
dos seguintes períodos e
escolas:
A polifonía renacentista:
características e
procedementos
compositivos. Polifonía
relixiosa.
A música da Reforma e
da Contrarreforma.
Música vocal profana: o
madrigal e o estilo
madrigalesco. Principais
polifonistas.
O Renacemento en
España:
Música vocal profana:
vilancico e romance.
Polifonistas do século de
ouro. Tomás Luis de
Victoria.
Música instrumental en
España.  Organoloxía.
Fontes de estudo.
Danzas de corte. Tipos e
características.
Nacemento e evolución do

Ballet de Corte.

Identifica, auditivamente e/ou
por medio de visionados, as
audicións e visionados
propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

Identifica, auditivamente e/ou
por medio de visionados, as
audicións e visionados
propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas, das
cales é capaz de describir as
características máis
importantes.



HMDB3.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha
autora
determinada,
establecendo
xuízos críticos.

Mes de outubro e primeira
semana de novembro.
Describe de xeito oral ou
escrito a complexidade de
circunstancias dos
seguintes fenómenos:

A polifonía renacentista:
características e
procedementos
compositivos. Polifonía
relixiosa.
A música da Reforma e
da Contrarreforma.
Música vocal profana: o
madrigal e o estilo
madrigalesco. Principais
polifonistas.
O Renacemento en
España:
Música vocal profana:
vilancico e romance.
Polifonistas do século de
ouro. Tomás Luis de
Victoria.
Música instrumental en
España.  Organoloxía.
Fontes de estudo.
Danzas de corte. Tipos e
características.
Nacemento e evolución do

Ballet de Corte.

Analiza e sintetiza as
características básicas do
Renacemento , facendo
especial fincapé no
Renacemento en España.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

O BARROCO

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB4.1.1. Capta
e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

Meses  de novembro e
decembro Identifica e
recoñece auditivamente
as características
estéticas, musicais e
coreográficas máis
importantes dos
seguintes epígrafes:
 B4.1 A música no

Barroco:
características,
periodización e
escolas.

 B4.2. O nacemento
da ópera. Ópera seria
e ópera bufa.

 B4.3. A música e e a
relixión: cantata,
oratoro e paixón.

 B4.4. As formas
instrumentais: orixe,

Identifica as características
de cada escola e período do
Barroco.
Situa con precisión o
nacemento da ópera,
dotando ao movemento da
sua concreta importancia e
diferenciando a ópera seria
da bufa.
Establece diferencias
concretas entre a cantata, o
oratorio e paixón.
Diferencia e recoñece os
procedementos compositivos
das formas instrumentais
barrocas, sendo quen de
desenvolver o seu orixe,
características e evolución.
Reflexiona sobre as
características da
organoloxía Barroca,

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.



características e
evolución.

 B4.5. Organoloxía.
Tipoloxía da
orquestra barroca.

 B4.6. Ópera Ballet,
Comedia Ballet e
outros xeneros no
Barroco.

 B4.7. Real Academia
de danza en Paris. A
chegada do
profesionalimo na
danza.

relacionando a mesma coa
orquestra.
Recoñece auditivamente as
audicións e coreografías
propostas.
Recoñece as características

básicas da Ópera Ballet,
Comedia Ballet e outros
xeneros no Barroco.
Relaciona os mesmos coa
creación da Real
Academia de Danza de
París.

HMDB4.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as
autores/as máis
representativos/as
destes períodos

Meses de novembro e
decembro.
Describe, de xeito oral ou
por escrito, as obras e
autores máis importantes
dos seguintes períodos e
escolas:

 B4.1 A música no
Barroco:
características,
periodización e
escolas.

 B4.2. O nacemento
da ópera. Ópera seria
e ópera bufa.

 B4.3. A música e e a
relixión: cantata,
oratoro e paixón.

 B4.4. As formas
instrumentais: orixe,
características e
evolución.

 B4.5. Organoloxía.
Tipoloxía da
orquestra barroca.

 B4.6. Ópera Ballet,
Comedia Ballet e
outros xeneros no
Barroco.

 B4.7. Real Academia
de danza en Paris. A
chegada do
profesionalimo na
danza.

Identifica, auditivamente e/ou
por medio de visionados, as
audicións e visionados
propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

HMDB4.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha

Meses de novembro e
decembro. Describe de
xeito oral ou escrito a
complexidade de
circunstancias dos
seguintes fenómenos:

 B4.8. A música
barroca en España.
Música vocal sacra e

Analiza e sintetiza as
características básicas do
Barroco, facendo especial
fincapé no Barroco en
España, na función social da
persoa compositora e
especialmente na relación
entre a danza e o
Absolutismo durante o
reinado de Luís XIV.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.



autora determinada,
establecendo
xuízos críticos.

profana. O teatro
musical: a ópera e a
zarzuela.  A música
instrumental. A
música nas catedrais
galegas.

 B4.9. Principais
compositores e
compositoras.
Función social da
persoa compositora.

 B4.10. Danzas
cortesás do Barroco.
O balé de Luís XIV.
Música escénica.

O CLASICISMO

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB5.1.1. Capta
e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

Mes de xaneiro. Identifica
e recoñece auditivamente
as características
estéticas, musicais e
coreográficas máis
importantes dos
seguintes epígrafes:

 B5.1. O estilo galante
e a Escola de
Mannheim.

 B5.2. As formas
instrumentais: orixe,
características e
evolución.

 B5.3. Música
sinfónica e de
cámara. Música
vocal: a reforma de
Gluck. Ópera bufa e
ópera seria.

 B5.4.Principais
compositores
clásicos: Haydn,
Mozart e Beethoven.

 B5.5.Organoloxía: o
piano, o cuarteto de
corda; a evolución da
orquestra.

 B5.6. O Ballet de
acción. Noverre e
outros reformadores.
Novos aspectos do
espectáculo. Estética.
Innovacións da posta
en escena.

Identifica as características
do Clasicismo.

Establece diferencias
concretas entre a música
sinfónica,  a música de
cámara e a música vocal do
Clasicismo.

Diferencia e recoñece os
procedementos compositivos
e as principais formas
instrumentais do Clasicismo.

Recoñece as características
da ópera seria e da bufa.

Reflexiona sobre as
características da
organoloxía do periodo,
relacionando as mesmas co
estilo galante e coa Escola
de Mannheim.

Comprende a evolución da
orquestra clásica.

Recoñece auditivamente as
audicións e coreografías
propostas.

Recoñece as características
básicas do Ballet de acción.
A función de Noverre e
outros reformadores,
relacionando as distintas
disciplinas (teatro, ópera e
danza). Distingue o papel

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.



dos novos aspectos do
espectáculo e das
innovacións da posta en
escena.

HMDB5.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as
autores/as máis
representativos/as
destes períodos

Mes de xaneiro.
Describe, de xeito oral ou
por escrito, as obras e
autores máis importantes
dos seguintes períodos e
escolas:

 B5.1. O estilo galante
e a Escola de
Mannheim.

 B5.2. As formas
instrumentais: orixe,
característcas e
evolución.

 B5.3. Música
sinfónica e de
cámara. Música
vocal: a reforma de
Gluck. Ópera bufa e
ópera seria.

 B5.4.Principais
compositores
clásicos: Haydn,
Mozart e Beethoven.

 B5.5.Organoloxía: o
piano, o cuarteto de
corda; a evolución da
orquestra.

 B5.6. O Ballet de
acción. Noverre e
outros reformadores.
Novos aspectos do
espectáculo. Estética.
Innovacións da posta
en escena.

Identifica, auditivamente e/ou
por medio de visionados, as
audicións e visionados
propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

HMDB5.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha
autora determinada,
establecendo
xuízos críticos.

Mes de xaneiro. Describe
de xeito oral ou escrito a
complexidade de
circunstancias do
seguinte fenómeno:

 B5.7. O clasicismo en
España.

Analiza e sintetiza as
características básicas do
Clasicismo, facendo especial
fincapé no Clasicismo en
España e na súa relación co
contexto histórico.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

O ROMANTICISMO, O NACIONALISMO E O POST-ROMANTICISMO

Estándar de Temporalización Grao mínimo de Procedementos de



Aprendizaxe
avaliable

consecución para
superar la materia

avaliación

HMDB6.1.1. Capta
e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

Mes de febreiro e
primeiras duas semanas
de marzo. Identifica e
recoñece auditivamente
as características
estéticas, musicais e
coreográficas máis
importantes dos seguintes
epígrafes:

 B6.1.O romanticismo
– A orquestra

romántica. As formas
sinfónicas. Sinfonía,
concerto e música
programática.

– O piano romántico. A
música de cámara.

– A ópera. Tendencias.
Evolución da ópera
como espectáculo. O
verismo.

– O lied. A composición
no romanticismo e
Posromanticismo.

 B6.2. Orixe e
significado dos
nacionalismos
musicais:

– Escolas e estilos.
– Figuras

representativas da
composición.

 B6.3. O rexurdimento
musical en Galicia:
música instrumental e
vocal.

 B6.4. O ballet
romántico, xénese e
desenvolvemento.
Principais obras e
figuras.

 B6.5. Período post-
romántico no ballet.
Principais obras e
figuras do ballet
imperial ruso.

 B6.5. A danza
española; orixes e
consolidación das
distintas vertentes:
folclore, escola
bolera, flamenco e
danza estilizada.

.

Identifica as características
do Romanticismo.

Establece diferencias
concretas entre as formas do
Romanticismo: a  música
sinfónica,  a música de
cámara e a música vocal.

Recoñece as características
da ópera no Romanticismo,
entendendo a súa evolución
e estilos.

Reflexiona sobre as
características da
organoloxía do periodo,
relacionando as mesmas coa
evolución da orquestra.

Recoñece auditivamente as
audicións e coreografías
propostas.

Distingue as características
características básicas do
Nacionalismo e as principais
escolas e estilos.

Recoñece as características
básicas do Ballet romántico
(clásico) e a súa evolución.

Recoñece as características
básicas da danza española;
orixes e consolidación das
distintas vertentes.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas.

HMDB6.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as

Mes de febreiro e duas
primeiras semanas de
marzo. Describe, de xeito
oral ou por escrito, as

Identifica, auditivamente e/ou
por medio de visionados, as
audicións e visionados
propostos.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e



autores/as máis
representativos/as
destes períodos

obras e autores máis
importantes dos seguintes
períodos e escolas:

 B6.1.O romanticismo
– A orquesta romántica.

As formas sinfónicas.
Sinfonía, concerto e
música programática.

– O piano romántico. A
música de cámara.

– A ópera. Tendencias.
Evolución da ópera
como espectáculo. O
verismo.

– O lied. A composición
no romanticismo e
Posromanticismo.

 B6.2. Orixe e
significado dos
nacionalismos
musicais:

– Escolas e estilos.
– Figuras

representativas da
composición.

 B6.3. O rexurdimento
musical en Galicia:
música instrumental e
vocal.

 B6.4. O ballet
romántico, xénese e
desenvolvemento.
Principais obras e
figuras.

 B6.5. Período post-
romántico no ballet.
Principais obras e
figuras do ballet
imperial ruso.

 B6.5. A danza
española; orixes e
consolidación das
distintas vertentes:
folclore, escola
bolera, flamenco e
danza estilizada.

Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

dancísticas.

HMDB6.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha
autora
determinada,
establecendo
xuízos críticos.

Mes de febreiro e duas
primeiras semanas de
marzo. Describe de xeito
oral ou escrito a
complexidade de
circunstancias do
seguinte fenómeno:

 B6.7. A música na
España do século
XIX. A zarzuela. A
música galega:
principais
compositores.

 B6.8. Influencia da
literatura na música.

Analiza e sintetiza as
características básicas do
Romanticismo, facendo
especial fincapé no
Romanticismo en España e
Galicia e na súa relación co
contexto histórico e literario.

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas



PRIMEIRAS TENDENCIAS MODERNAS

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB7.1.1. Capta
e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

Meses de marzo e abril.
Identifica e recoñece
auditivamente as
características estéticas,
musicais e coreográficas
máis importantes dos
seguintes epígrafes:

B7.1. O Impresionismo.
Características musicais e
figuras representativas.
B7.2. A segunda escola de
Viena: Do Posromanticismo
ao Dodecafonismo.
Composición e técnicas.
B7.3. O Neoclasicismo.
Representantes principais
da composición. Stravisnki.
B7.4. Teatro musical
europeo e americano a
comezos do século XX.
B7.5. Orixe e
desenvolvemento da
música de jazz.
B7.6. Diferentes
concepcións da orquestra
no século XX.
.

Identifica as características
das primeiras  tendencias
modernas.
Establece diferencias
concretas entre os distintos
estilos.  Recoñece as
características do teatro
musical europeo e
americano de este periodo.
Reflexiona sobre as

diferentes concepcións da
orquestra no século XX..
Recoñece auditivamente
as audicións e
coreografías propostas.
Recoñece as
características básicas do
Jazz, o seu orixe e a súa
evolución.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas

HMDB7.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as
autores/as máis
representativos/as
destes períodos

Meses de marzo e abril.
Describe, de xeito oral ou
por escrito, as obras e
autores máis importantes
dos seguintes períodos e
escolas:

B7.1. O impresionismo.
Características musiais e
figuras representativas.
B7.2. A segunda escola de
Viena: Do Posromanticismo
ao Dodecafonismo.

Identifica, auditivamente
e/ou por medio de
visionados, as audicións e
visionados propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas



Composición e técnicas.
B7.3. O Neoclasicismo.
Representantes principais
da composición. Stravisnki.
B7.4. Teatro musical
europeo e americano a
comezos do século XX.
B7.5. Orixe e
desenvolvemento da
música de jazz.
B7.6. Diferentes
concepcións da orquestra
no século XX.

HMDB7.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha
autora determinada,
establecendo
xuízos críticos.

Meses de marzo e abril.
Describe de xeito oral ou
escrito a complexidade de
circunstancias do seguinte
fenómeno:

B.7.7. Os balés rusos.
Diaghiliev (coreógrafos,
compositores e
escenógrafos).A danza
moderna
B7.8. Novas linguaxes no
século XX: o século dos
ismos: Surrealismo,
Expresionismo, etx.
B7.9. Desenvolvemento da
danza moderna nas
primeiras décadas do
século XX.
B7.10. A música en España
na primeira metade do
século. Falla e  a xeración
do 98. A Xeración da
República.
B7.11. A música galega.
Figuras represetnativas
galegas na diáspora.

Analiza e sintetiza as
características básicas dos
Ballets Russes, as novas
linguaxes do século XX e a
súa relación co contexto
histórico e outros estilos
literarios.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas

MÚSICA E DANZA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB8.1.1. Capta
e describe o
carácter, o xénero,
as características
estéticas e os
trazos estilísticos
máis importantes
das obras
propostas.

Mes de maio. Identifica e
recoñece auditivamente as
características estéticas,
musicais e coreográficas
máis importantes dos
seguintes epígrafes:

B8.1.O.Serialismo Integral.
B8.2. As vangardas.

Identifica as características
das tendencias da segunda
metade do século XX.
Establece diferencias
concretas entre os distintos
estilos.
Recoñece as
características da vangarda
española.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas



Indeterminación e
aleatoriedade. Novas
grafías. Música
electroacústica e música
concreta.
B8.3. O Postserialismo.
B8.4. A música de
vangarda española: a
Xeración do 51. A música
galega. Autores
contemporáneos.
B8.5. A música e a danza
popular moderna: jazz,
pop, rock.
B8.6. A danza
contemporánea. Evolución
e expansión na segunda
metade do século XX.

Recoñece auditivamente as
audicións e coreografías
propostas.
Recoñece as
características básicas da
música e a danza popular
urbá durante  a segunda
metade do século XX.

HMDB8.1.2.
Coñece e describe
as obras e os/as
autores/as máis
representativos/as
destes períodos

Mes de maio. Describe, de
xeito oral ou por escrito, as
obras e autores máis
importantes dos seguintes
períodos e escolas:
B8.1.O.Serialismo Integral.
B8.2. As vangardas.
Indeterminación e
aleatoriedade. Novas
grafías. Música
electroacústica e música
concreta.
B8.3. O Postserialismo.
B8.4. A música de
vangarda española: a
Xeración do 51. A música
galega. Autores
contemporáneos.
B8.5. A música e a danza
popular moderna: jazz,
pop, rock.
B8.6. A danza
contemporánea. Evolución
e expansión na segunda
metade do século XX.

Identifica, auditivamente
e/ou por medio de
visionados, as audicións e
visionados propostos.
Identifica aos autores máis
representativos xunto coas
súas obras determinadas,
das cales é capaz de
describir as características
máis importantes.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas

HMDB8.2.1.
Analiza a
complexidade de
circunstancias que,
pola súa
importancia,
determinen o
desenvolvemento
dunha época, un
estilo ou un/unha
autora determinada,
establecendo
xuízos críticos.

Mes de maio. Describe de
xeito oral ou escrito a
complexidade de
circunstancias do seguinte
fenómeno:

B8.7. Cante e baile
flamenco.
B8.8. Música e danza
popular galega
B8.9. A importancia da
música cinematográfica,
publicitaria e de
ambientación. A danza no
cinema.
B8.10. Os novos
instrumentos. As novas

Analiza e sintetiza as
características básicas do
baile flamenco, da música e
danza popular galegas.
Reflexiona sobre a
importancia da música e a
danza nos medios
audiovisuais (cine e
publicidade) e sobre a
importancia dos novos
instrumentos e a súa
relación coa evolución e
difusión  da música.

Probas obxectivas e traballos
académicos.
Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas



tecnoloxías aplicadas a
música.

A MÚSICA TRADICIONAL NO MUNDO

Estándar de
Aprendizaxe
avaliable

Temporalización Grao mínimo de
consecución para
superar la materia

Procedementos de
avaliación

HMDB.9.1.
Coñece e
describe as
principais
características da
música e a danza
tradicional,
distinguindo
diferentes estilos
de canto,
melodías,
escalas, texturas
e ritmos.

Mes de maio. Describe, de
xeito oral ou por escrito, as
características, obras e
autores máis importantes
dos seguintes períodos e
escolas:
 B9.1.Danza e música

exótica, étnica,
folclórica e popular.
Música e danza
popular galega.

 B9.2. Función social da
música e a danza: ritos,
tradicións, festas.

 B9.3. Características
da música e da danza:
ritmo, melodía,
morfoloxía, estilos de
canto, texturas, pasos,
disposicións,
movementos.

 B9.4.Organoloxía.
Introdución aos
instrumentos
tradicionais. O
instrumento musical
como obxecto
etnográfico

Identifica as características
da música tradicional no
mundo.

Aporta definicións
concretas sobre folclore,
tradición e eúsica e danza
popular.

Distingue os parámetros
básicos que diferecian
estos estilos.

Recoñece as
características dos
instrumentos tradicionais.  .

Probas obxectivas e traballos
académicos.

Pequenas interpretacións
instrumentais, vocais e
dancísticas

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A materia de historia da música e da danza cumpre unha función formadora e educativa, e
posúe un potencial interdisciplinario fundamental á hora de realizar toda a formulación
metodolóxica.

Propóñense as seguintes orientacións didácticas para desenvolver o currículo desta materia:

 Promover a unidade de teoría e práctica.
 Promover a participación activa do alumnado na aula nun ambiente de intercambio,

colaboración e interacción.
 Fomentar a creatividade do alumnado.



 Potenciar a socialización, ademais de favorecer as relacións no grupo e o traballo de
equipo.

 Facilitar o contacto co exterior, a asistencia a audicións, concertos e espectáculos de danza,
entre outros.

 Partir dos coñecementos previos do alumnado e desenvolver os contidos de forma
estruturada e coherente, de maneira que a posibilidade de construír novas aprendizaxes
repouse no xa aprendido.

 Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezan a motivación
que sente de forma natural ante o fenómeno musical. Potenciaranse moi especialmente as
posibilidades de comunicación a través do interese que posúe ante o feito musical, natural
no ser humano, traballando nun ambiente distendido que propicie a asimilación dos novos
conceptos.

 Fomentar a participación do alumnado na realización de traballos de investigación sobre
autores e obras representativas dun estilo compositivo determinado.

 Potenciar a utilización das TIC que estean ao seu alcance, tanto con fins educativos como
para o seu tempo de lecer. Igualmente, fomentarase a lectura e análise de diferentes fontes
documentais, tanto en formato impreso como en soporte electrónico multimedia

Intentarase facer chegar aos alumnos e ás alumnas as distintas concepcións da música ao
longo da historia, e como esta foi resposta ás distintas vivencias, sociedades e pensamento
durante a historia da humanidade.

É interesante fomentar principalmente dúas liñas básicas:

Por un lado, a situación sociocultural que da lugar a cada tipo de manifestación
musical, co que esta parte ten un alto contido interdisciplinar (historia, historia do arte,
literatura, filosofía...).

Por outro, unha educación auditiva que permita ao alumno recoñecer e valorar as
distintas estéticas da música ao longo do tempo; de todo isto dedúcese que unha ferramenta
básica neste bloque será a audición e a escoita activa dos elementos da obra.

Isto leva implícitos dous niveis, por un lado o da comprensión profunda dos contidos
teóricos, e por outro o da sensibilidade: o oído ten que ser capaz de percibir alturas, timbres,
formas, dinámicas, pero tamén sensacións e sentimentos.

Estas dúas ideas están estreitamente relacionadas, pois o que se intenta conseguir é
que o alumno, trala escoita atenta, poida valorar unha obra musical recoñecendo e tendo en
conta os elementos estritamente musicais da mesma, e ademais considerando a realidade
sociocultural desa música composta noutro tempo e lugar.

Por último, hai que ter tamén en conta que inda que a escoita será a ferramenta básica,
tamén o será a interpretación, que fará que interioricen máis os coñecementos adquiridos.

Entre as actividades tipo que utilizaremos ao longo do curso no desenvolvemento das
distintas unidades didácticas podemos sinalar, entre outras, as seguintes:



Audición musical

A audición musical é unha das principais ferramentas coas que conta o profesor de
música, e unha das principais vías de achegamento do alumnado á música. O reto está
en evitar que a audición quede nunha actividade pasiva para dar paso ao que Copland
na súa obra ¿Como escoitar a música? (1.985) denomina audición activa, que permite
unha maior comprensión e xa que logo, un maior goce da música por parte do oínte.
Crear bos oíntes é un reto. A percepción será máis profunda na medida en que cada
estudante poida incorporar experiencias significativas ao escoitado. Trátase non só de
escoitar senón de escoitar algo.

Tamén se utilizará a audición comparada, procurando o maior contraste posible (defendido por
pedagogos como Willems), para así facilitar aos alumnos a tarefa de identificación de estilos
musicais e provocar un proceso de retroalimentación cos coñecementos xa asimilados. Este
aspecto parécenos fundamental á hora de lograr unha comprensión significativa da evolución
da Historia da Música. Esta actividade adquire especial relevancia neste curso.

Análise de partitura

Como complemento ao análise auditivo realizaranse análises de distintas partituras, xa
que nesta etapa esta práctica implica un coñecemento máis profundo dos elementos da
linguaxe musical, asociándoos coas distintas etapas da Historia da Música. En principio,
seguiremos o mesmo esquema que para a audición.

Interpretación vocal, coreográfica e/ou instrumental.

Realizaranse interpretacións no aula de obras relacionadas con aspectos da linguaxe
musical e coas diferentes etapas da Historia da Música; do mesmo xeito, proporanse
interpretacións de danza histórica.  Aínda que non é un apartado que se contemple nas Probas
de Acceso á Universidade, parece oportuno introducir a interpretación como estratexia
metodolóxica para lograr aprendizaxes significativas nesta etapa. Conceptos como acorde,
función tonal, textura monódica, polifónica ou homofónica, melodía e acompañamento, baixo
continuo, ostinato, etc., compréndense moito mellor (e é probable que nunca se esquezan) logo
de ensaiar e interpretado obras que os inclúan. Por outra banda, a interpretación de audicións
propostas pola CIUG é unha forma de afianzar o coñecemento destas pezas, que poderán
recoñecer sen problemas tras a aprendizaxe significativa que se produce por medio da
interpretación.

Comentario de texto

O texto histórico resulta unha fonte de primeira man para o coñecemento da Historia da
Música e da Danza, posto que reflicte a situación dunha época ou compositor determinado.
Fomentaremos con esta actividade o interese pola lectura como fonte de información, e a
valoración da lingua como vehículo de transmisión da cultura.

Uso de fontes de informaciónAs opinións dentro do ámbito da Educación coinciden na
importancia das novas tecnoloxías na escola, froito das características da sociedade na que
vivimos. A materia de Música goza da vantaxe, sobre outras do currículo, de que as novas



tecnoloxías estenderon a súa difusión e o seu acceso xeneralizado de forma asombrosa. Por
exemplo, as páxinas web de temática musical teñen un gran peso no conxunto da rede, todos
os estilos, instrumentos, formas e aspectos musicais están representados, aínda que con
grandes desigualdades en calidade e importancia.

Xa que logo, para fomentar a aprendizaxe autónoma, a súa familiarización coas novas
tecnoloxías e a súa capacidade de selección, os alumnos recompilarán datos a través dos
medios informáticos e bibliográficos que dispoña o centro, pero será un estudo dirixido, para
así asegurarnos a optimización e o éxito dos resultados.

AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS CORRECTORAS
SEGUNDO OS RESULTADOS

Se no momento das avaliación inicial atopáramos con alumnos que non lograran seguir
o nivel inicial da clase. Isto quere dicir, no caso de que non foran quen de ler as notas dentro
do pentagrama na clave de sol, non son capaces de seguir o pulso, ou ben non son quen de
diferenciar ritmos binarios e ternarios, facilitaranse medidas de desenvolvidas polo
departamento para tal fin.

Dado que a maioría das actividades que se van facer son colaborativas, incluirase a
estes alumnos nos grupos, sempre tendo en conta as dificultades á hora de asignaráselle un
papel cunha dificultade menor (instrumentos de son indeterminado) ou similar. Iso significa que
se valorará a participación e aporte do alumno en función das súas capacidades

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais cos que se conta e que serán precisos para desenvolver esta
programación son os seguintes.-

1. Aula de música
2. Dotación de material Orff para a aula de música, con metalófonos e xilófonos baixos,
altos e sopranos e carillóns contraltos e sopranos e pequena percusión variada.
3. piano electrónico Casio Celviano.
4. Reproductor de Cds conectado a altavoces.
5. Ordenador en el aula con conexión a Internet.
6. Teclados MIDI.
7. Canón proxector.
8. Lousa pautada.
9. Lousa normal.
10. gravadora.
11. Ordenadores para alumnos con acceso a Internet e coas aplicacións e programass
indicados en contidos  instalados, especialmente musescore, spotify, audacity y cdex.
12. Batería eléctrica
13. Baixo eléctrico
14. Guitarra eléctrica
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Identificar, a través da audición ou do visionado, obras de diferentes épocas, estéticas ou
estilos, e describir os seus trazos máis característicos, establecendo a súa pertenza a un
período histórico.
Este criterio avalía a capacidade do alumnado para captar o carácter, xénero, estrutura formal,
características estéticas e trazos estilísticos máis importantes das obras escoitadas.
2. Emitir xuízos críticos e persoais sobre as obras escoitadas ou vistas mediante unha análise
estética ou un comentario crítico, considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos,
utilizando os coñecementos adquiridos e a terminoloxía apropiada.
Este criterio trata de avaliar, por unha parte, a capacidade do alumnado para expresar as súas
propias valoracións persoais sobre obras ou interpretacións de obras concretas baseándose
nas súas características artísticas e empregando, polo tanto, os coñecementos que posúe; e,
por outra, o seu dominio da terminoloxía propia da música e a danza.
3. Situar cronoloxicamente unha obra tras a súa escoita ou visión e comparar obras de
características similares representativas dos principais estilos ou escolas, sinalando as súas
semellanzas e diferenzas.
Mediante este criterio de avaliación preténdese comprobar se o alumnado é capaz de
recoñecer as características que lle permiten situar unha obra concreta nun período estilístico,
así como se coñece e diferencia as principais características dos estilos, xéneros e escolas da
historia da música e a danza.
4. Interrelacionar a historia da música e da danza, así como as súas obras máis significativas,
con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade.
Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender a
complexidade do fenómeno artístico extraendo conclusións propias e reelaborando os
coñecementos adquiridos na materia, así como a evolución do seu pensamento crítico no
referente á súa capacidade de valoración das distintas etapas da historia da música e da
función das obras no momento da súa creación.
5. Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no desenvolvemento
evolutivo das distintas épocas, estilos ou autoras e autores máis representativos da historia da
música e da danza.



Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para analizar a complexidade
de circunstancias que, pola súa importancia, determinan o posterior desenvolvemento dunha
época, dun estilo ou dunha autoría determinada.
6. Realizar comentarios de textos relativos á música ou á danza.
Este criterio avalía a capacidade para captar e describir as formulacións plasmadas pola
persoa autora do texto e relacionalas coas correntes estéticas e estilísticas dunha época
concreta.
7. Realizar e expor un traballo sinxelo que requira a procura de información nos medios ao seu
alcance sobre algún aspecto determinado e relativo á música, á danza, á literatura ou á
estética da arte de calquera época, actual ou pasada.
Este criterio valorará en que medida o alumnado é quen de realizar e expor en termos
aceptables un pequeno traballo, individual ou en equipo, no cal teña que manexar con
autonomía distintas formas de información (sonoras ou escritas) e recorrer ás tecnoloxías da
información e da comunicación ao seu alcance, empregando con rigor os datos obtidos.
8. Explicar, a partir dun exemplo proposto, a través dunha análise ou comentario, a utilización
da música e da danza como soporte dun texto literario ou como medio de intensificación
dramática en óperas, ballet, cine ou teatro.
Este criterio pretende comprobar o desenvolvemento da comprensión do papel da música e da
danza e o xeito en que se relaciona con outras artes para configurar xunto a elas unha obra
artística total.
9. Identificar a función dos distintos axentes implicados na creación e difusión da música e da
danza.
Con este criterio preténdese que non só coñezan e valoren aspectos diferentes da
composición, interpretación e edición que interveñen na creación da música, senón tamén que
aprecien a contribución dos medios de comunicación, así como das tecnoloxías da información
e da comunicación, á creación e difusión da música.
10. Recoñecer as características máis destacadas do patrimonio musical galego, así como do
resto do Estado español, e adoptar unha postura activa sobre o mesmo.
Este criterio avalía a capacidade do alumnado á hora de entender e valorar o papel xogado por
creadoras, creadores e intérpretes de Galicia e do resto do Estado español, así como de
comprender a importancia da música e da danza patrimonial, mostrando unha postura activa
cara ao seu coñecemento, protección, recompilación e transmisión
11. Entoar correctamente unha melodía, con acompañamento instrumental ou a capella,
individualmente ou en grupo.
Este criterio ten por obxecto comprobar a capacidade do alumnado para aplicar a técnica vocal,
para cantar afinadamente un fragmento tonal aplicando as indicacións de expresión na
partitura.
12. Identificar e interpretar fragmentos musicais de distintos períodos históricos.
Con este criterio de avaliación búscase constatar a capacidade do alumnado de interpretar –
vocal e instrumentalmente-, mantendo unha cohesión co períoodo histórico determinado.
13. Interpretar de memoria, individual ou conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio
(musical e coreográfico), seleccionados entre os propostos polo alumnado.
Este criterio trata de avaliar o coñecemento do repertorio do alumnado, a súa capacidade de
memorización, o desenvolvemento da súa sensibilidade musical, a súa capacidade expresiva,
así como a súa actitude ante a música e ante os seus compañeiros e compañeiras.



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

É preciso valorar no día a día a evolución do alumno á hora de desenvolverse nas actividades
interpretativas e de creación musical. Pero, por outra banda, é preciso crear un apoio
documental que permita ao alumnado ter un soporte material máis aló do traballo diario no
aula, máis nesta materia na que os alumnos carecen de libro de texto.
Os exames escritos son un método máis de diagnóstico do proceso de ensino-aprendizaxe,
pero teñen un valor outorgado polo propio alumnado de ser un sistema obxectivo, que poden
consultar unha vez feito e que lles serve de acicate para o estudo.
Para tratar de equilibrar todas estas cuestións, este departamento cualificará a evolución e
logro dos obxectivos por parte do alumnado atendendo ao reparto seguinte:

 50 % da nota atribuíble aos exames que se fagan coincidindo coa avaliación.

 40% será determinada polo traballo na aula do alumno, interpretacións, comentarios de
texto, de audicións e visionados coreográficos. Estes comentarios estarán directamente
relacionados co modelo de exame proposto pola CIUG ou o organismo correspondente
encargado de establecer a reválida de 2º de Bacharelato.
Valorarase o grao de asimilación dos contidos, a expresión madura cunha linguaxe
axeitada, a interpretación axustada conforme ao traballado no día a día, a participación,
a disciplina fronte as indicacións dadas, e o progreso na afinación e na medida.Non se
poderá valorar do mesmo xeito a facilidade e a beleza do timbre e será sancionada a
non participación do alumnado nestas actividades. Xa que impedirá a avaliación positiva
na materia independentemente da nota matemática conseguida nos outros
procedementos avaliadores.

 10 % por traballos e exercicios que se fagan na casa, presentacións que se propoñan
para o aula, e demais traballos que se fagan na materia. Considerarase a tal fin, tanto os
traballos de exercicios, como os proxectos baseados en lecturas, podcasts, buscas en
Internet, presentacións ou creacións informáticas que sexan propostos na clase.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Do apartado anterior dedúcese que os procedementos para a avaliación dos alumnos serán
basicamente de tres tipos. Para os cales utilizaremos os seguintes instrumentos e
procedementos de avaliación:

 As actividades musicais e coreográficas, comentarios de textos, audicións e visionado
de coreografías que se fagan na clase, e que serán consideradas diaria e
individualmente polo docente para cada estudante. Incluiríamos dentro delas as
seguintes.

 Lecto-escritura de fragmentos sinxelos.

 Interpretación por medio dun instrumento ou da voz dunha partitura proposta.

 Interpretación de coreografías históricas.

 Comentarios de textos que axuden a unha mellor comprensión da evolución da historia
da música e da danza.

 Comentarios de audicións entre as propostas pola CIUG, seguindo as pautas
establecidas pola docente para cada unha das audicións.

 Comentarios de coreografías de repertorio básico.



 Realización de pequenos cuestionarios, webquests e probas dos contidos desenvoltos
en cada bloque.

Dentro dos traballos musicais que o alumno terá que preparar ao longo do curso
consideraremos dúas categorías de exercicios.

1. Os que serán presentados por escrito e que servirán como base para a preparación dos
exames dos alumnos e complemento dos apuntes que eles mesmos collan dentro das
clases, terán que ser recompilados polos alumnos, e incorporar aqueles que sexan
obxecto de corrección por parte da profesora, e ser presentados no momento en que
sexan solicitados como parte da actividade avaliadora.

2. Aqueles que sexan doutro carácter como presentacións, debates, traballos coa
informática musical ou as TIC ou outras actividades de contido oral ou virtual, serán
valorados de forma diaria e individual polo profesor no momento de realizar actividade.

Cada trimestre o alumnado desenvolverá un glosario de termos musicais e dancísticos coa súa
correspondente definición. Este glosario estará relacionado directamente coa evolución da
música e da danza ao longo da historia. Este vocabulario axudará directamente á hora de
realizar comentarios de audicións, coreografías e textos.
Os exames constarán das seguintes partes:

1. A primeira parte, terá un contido máis teórico, daqueles elementos que se traballen na
avaliación, cun tema a desenvolver e preguntas curtas.

2. A segunda parte, constará dun comentario de audición, tomando como punto de partida
as audicións propostas pola CIUG para a materia na reválida. Servirá para comprobar a
capacidade do estudante para discriminar auditivamente os elementos sonoros e
situalos no contexto histórico determinado.

Indicadores de logro

 Participa en interpretacións en clase ou en actuacións e realiza correctamente a súa
parte, tanto en referencia ás indicacións da partitura como as feitas pola profesora ou
compañeiro/a que dirixa.

 Analiza correctamente, situando temporalmente e analizando os distintos parámetros da
música e da danza segundo o contexto histórico.

 Recoñece as características fundamentais de cada período histórico, así como os
autores máis importantes.

 Relaciona as distintas manifestacións artísticas, así como correntes filosóficas entre si,
de forma que pode utilizalas nun comentario de texto/audición/coreografía, así como no
desenvolvemento dun tema.

 Comprende a evolución das distintas agrupacións musicais, principalmente da
orquestra.

 Analiza a evolución das texturas musicais e as recoñece auditivamente.

 É capaz de definir a evolución da técnica coreográfica e establece correctamente as
distintas escolas interpretativas.

 Relaciona con precisión os distintos movementos musicais e coreográficos cos seus
creadores máis relevantes

 Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación

 Está atento a todas as indicacións que se faga polo director da interpretación, sexa a
profesora, sexa un compañeiro.

 Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a interpretación no
caso de erro.



 Respéctase os silencios tanto ao inicio da peza, como no medio e ao final.

PLAN LECTOR

Nas clases de música a linguaxe utilízase como instrumento de representación,
comprensión e interpretación da realidade, de construcción e comunicación do coñecemento e
de organización do pensamento a través da lectura comprensiva dos textos explicativos da
materia, onde se tratan os contidos teóricos referidos ao uso e interpretación da simboloxía da
linguaxe musical, ao coñecemento de estilos e etapas creativas, á ciencia organolóxica, ou
mesmo  a través do procesamento da información que se difunde sobre intérpretes e
compositores.

Tamén a través da lectura comprensiva dos enunciados das actividades propostas, a
través da lectura dramatizada de libretos operísticos ou zarzuelísticos e das letras de cancións,
se desenvolve esta competencia básica.

Moitos dos contidos da asignatura trabállanse visualizando películas e documentais e
traballando os contidos de maneira oral e escrita, dado que moitos destes materiais
audiovisuais están en inglés subtitulado, se traballa  tamén o uso funcional dunha lingua
extranxeira.

ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DO PROXECTO
LECTOR

Nas clases de música a linguaxe verbal utilízase como instrumento de representación,
comprensión e interpretación da realidade, de construcción e comunicación do coñecemento e de
organización do pensamento a través da lectura comprensiva dos textos explicativos da materia, onde
se tratan os contidos teóricos referidos ao uso e interpretación da simboloxía da linguaxe musical, ao
coñecemento de estilos e etapas creativas, á ciencia organolóxica, ou mesmo  a través do
procesamento da información que se difunde sobre intérpretes e compositores. Tamén a través da
lectura comprensiva dos enunciados das actividades propostas, a través da lectura dramatizada de
libretos operísticos ou zarzuelísticos e das letras de cancións, se desenvolve esta competencia básica.

A lingua como Instrumento de comunicación, de mensaxes orais que se intercambian en
situacións comunicativas diversas é unha constante nas clases de música, nas explicacións sobre
cómo interpretar partituras, enunciado de normas para compoñer, improvisar, tocar, cantar, actuar en
conxunto, etc.

Outras funcións da linguaxe, como son dialogar, expresar pensamentos, emocións, opinións,
formarse un xuízo crítico e ético, acádase nas clases de música mediante a exposición das
características musicais presentes nas audicións, enmarcando a obra, así como mediante a expresión
dos propios gustos, a través da elaboración de opinións fundadas, xuízos de valor e mesmo
aprendendo a utilizar os termos axeitados para describir unha determinada peza musical.

Moitos dos contidos da asignatura trabállanse visualizando películas e documentais e
traballando os contidos de maneira oral e escrita, dado que moitos destes materiais audiovisuais están
en inglés subtitulado, trabállase tamén o uso funcional dunha lingua extranxeira.



Dun xeito máis sintético, enúncianse a continuación a secuencia de actividades que traballan o
desenvolvemento da lectura nas clases de música:

 Lectura persoal de textos expositivos e realización oral ou escrita de cuestións vinculadas
coa comprensión do contido dos mesmos.

 Cumprimentación de fichas de audición, onde comezan por cubrir unha serie de puntos
básicos (autor, marco cronolóxico, estilo musical, obra, plantilla instrumental ou vocal, etc.), a
partir dos que elaborarán textos expositivos.

 Lectura e comprensión de definicións de conceptos musicais.

 Definición destes conceptos musicais aprendidos mediante o uso do propio vocabulario.

 Lectura de textos de prensa, revistas ou información recollida en internet dos que se lles
pide resumen , definir os termos musicais que o profesor lles subraia, sinalar ideas principais
e secundarias, inventar un novo titular no caso dunha nova e, se cadra, a opinión propia.

 Lectura de información relativa a un tema concreto coa finalidade de elaborar pequenos
traballos escritos.

 Lectura atenta dos enunciados das actividades propostas no aula: trala lectura  en voz
alta dos mesmos cada día un alumno diferente responderá oralmente ao profesor “que
cómpre facer?”.

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS

No área de Música cómpre facer uso das novas tecnoloxías da información para ampliar e
actualizar certos contidos. Os alumnos e alumnas poderán deste xeito aumentar os seus
coñecementos  en determinados ámbitos de forma autónoma e eficaz.

Estase a promocionar unha canle de Youtube con contidos xerados no instituto (vídeos dos
alumnos) ou ben ligazóns a temas de interese (vídeos de audicións)



ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DO PLAN DE
INTEGRACIÓN DAS TICS

No área de Música cómpre facer uso das novas tecnoloxías da información para ampliar e
actualizar certos contidos. Os alumnos e alumnas poderán deste xeito aumentar os seus
coñecementos  en determinados ámbitos de forma autónoma e eficaz.

Por outra banda, os alumnos traballan con programas informáticos de composición e edición
musical, a parte de programas de procesamento de textos ou textos e imaxes, co que producen de
modo eficiente información utilizando novos recursos expresivos.

Dun xeito máis sintético, enúncianse a continuación a secuencia de actividades que traballan o
desenvolvemento deste plan nas clases de música:

 Realización de proxectos multimedia ( nos que cómpre procesar textos, imaxes e música)
sobre temas diversos incluidos nos contidos da asignatura.

 Creación de pezas musicais utilizando programas de edición de partituras ou de edición
de audio.

 Recabar información (verbal ou musical) presente en internet necesaria para a
cumprimentación de fichas, execución de actividades, etc.

 Gravación das partes instrumentais ou vocais en diversas pistas utilizando micrófonos,
mesa de mezclas e tarxeta de son instalada no PC do aula.

 Visualización de películas, óperas, zarzuelas, musicais e documentais en DVD.

TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS

A continuación menciónanse os temas transversais que establece o currículo da E.S.O.
especificando os aspectos propios da música que se traballarán ó longo do curso escolar e que
impregnan os contidos da programación.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

- Coñecemento do funcionamento correcto do aparello auditivo e tamén do fonador.

- Desenrolo de hábitos preventivos para cuida-la saúde vocal e auditiva: contaminación sonora,
conciencia dos efectos que produce o tabaco.

- Valoración do corpo e interés pola práctica de exercicio físico e a adopción de hábitos de hixiene
corporal.



- Interese por recibir información sobre os diversos aspectos relacionados coa sexualidade:
diferentes tipos de voz, cambio de voz na puvertade.

- Interese pola distribución equilibrada do tempo de traballo e de ocio.

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA

- Actitude receptora e tolerante nas relacións a nivel individual e nas actividades en grupo.

- Valoración positiva da existencia de diferencias entre as persoas e aceptación da pluralidade no
seo da sociedade e en relación a outras sociedades e culturas diferentes á nosa.

- Interese polos mecanismos que regulan o funcionamento do grupo, en particular os dereitos e
deberes de cada un.

- Análise crítico dos valores culturais e estéticos da nosa sociedade.

- Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural da nosa sociedade e das outras culturas.

- Actitude crítica diante de calquera tipo de discriminación individual ou social por razóns de raza,
crenzas, sexo ou outras diferencias individuais ou sociais.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

- Tolerancia e respecto por todo tipo de diferencias individuais, tanto de tipo físico como psíquico:
axuda e cooperación nas actividades de aprendizaxe e interpretación musical.

- Respecto polas propostas, opinións e accións dos demais.

- Recoñecemento do diálogo como medio para a resolución de conflictos.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS

- Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista, en particular na linguaxe, nas
discusións en grupo e nas actividades musicais.

- Sensibilización polo reparto educativo de responsabilidades e o intercambio de roles entre tódolos
membros do grupo.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Sensibilización sonora e rexeitamento do barullo; identificación dos problemas que afectan á
conservación do medio ambiente. A contaminación sonora do entorno: causas e posibles solucións.

EDUCACIÓN PARA O CONSUMO

- Valoración crítica do uso indiscriminado da música: reflexión sobre os excesos de producción
sonora, especialmente do problema do barullo. Contribución a crear ambientes gratos e sosegados.

- Valoración crítica dos medios de comunicación de masas: reflexión sobre os usos sociais da
música, consumir en función das necesidades reais, educación do gusto persoal e desenrolo dos
criterios de selección.



- Valoración e coidado dos obxectos propios e alleos: os instrumentos musicais.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dividiremos estas en dous grupos:

Actividades dentro do centro:

Xa durante os últimos anos, os alumnos dos cursos superiores (4º ESO e 1º de
Bacharelato) veñen ofrecendo concertos aos que asiste o resto do alumnado e máis os pais
do centro (cando os concertos se desenvolven pola tarde). Normalmente prevemos un ao
trimestre (coincidindo coa véspera de cada período vacacional).

Contamos coa posibilidade de incorporar ao alumnado de 2º e 3º da ESO da ESO en
algún (polo menos) destes concertos. Contemplarase a inclusión de calquera grupo que se
vexa preparado ou que se distinga polo seu esforzo no traballo diario de aula.

Se prevê a actuación do grupo de 2º de Bacharelato no acto de graduación do centro.

AVALIACIÓN E REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN

Teranse en conta tanto as observacións descritas nas reunións de departamento
correspondentes as avaliacións ordinarias, como na memoria de final de curso co fin de
introducir medidas correctoras no proceso ensino – aprendizaxe.

Asimesmo, analizarase a variación de resultados na proba de de discriminación
auditiva e musical realizada ao principio e final de curso.

Asdo. Santiago Cañás Couselo, Beatriz Alonso Pérez-Ávila, Gracia Rodríguez Blanco.


