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PRESENTACIÓN

Este ano, o departamento de música da clase a uns 400 alumnos repartidos da seguinte 
forma:

2º ESO: 5 grupos de entre 28 e 29 alumnos, máis a sección bilingüe do grupo A.
3º ESO: 5 grupos de entre 27 e 29, alumnos.
4º ESO: 3 grupos, un de 30 alumnos,outro de 27  que inclúe o grupo de PDC e outro 

grupo, de 7 estudantes. 
1º Bachillerato, 2 grupos de 17 e  3 alumnos.

CONTEXTUALIZACIÓN

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 Comenius.

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 2º A, B, C, D, e E da ESO,  3º A da ESO, e dous grupos de 1º de Bacharelato B e C.



-Alonso Pérez - Ávila, profesora numeraria, vicediretora,  impartindo clase nos cursos 2ºA
(secc. Bilingüe), e B da ESO, e nos 4ºB e C da ESO.

-Fernández Sánchez, David, profesor numerario, impartindo clase nos cursos 2º C, D, e 
E da ESO, 3º  B, C, D e E  da ESO, 4º D e PDC da ESO e a titoría de 3º B da ESO.

RECURSOS MATERIAIS:

Os recursos materiais seguen sendo esencialmente os mesmos que en cursos 
anteriores,  sumando a incorporación das extensións cromáticas para xilófono alto mercados 
no último trimestre do curso pasado.

Contamos no centro con dúas aulas de música, distribuídas aproximadamente como 
aula teórica e aula práctica. 

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, un piano eléctrico e un teclado. 

Na aula práctica dispoñemos de percusión Orff, equipo de son, lousa de xiz e de 
rotulador, piano, batería eléctrica, baixo eléctrico, guitarra española e tres teclados, un deles 
sen capacidade dinámica. Subimos o ordenador do departamento  a este aula para poder 
volver a empregar o equipo de gravación dixital. 

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

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,   de EDUCACIÓN (LOE)- o texto consolidado, é 
dicir, aquel que non foi obxecto de reforma pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro  , para a
mellora da calidade educativa (LOMCE), que permanece vixente para os cursos 2º e 4º da 
ESO

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, que introdúcese nos cursos
3º da ESO e 1º de Bacharelato.

Polo tanto, imos dividir  algúns apartados en función de dita dualidade legal á que 
estamos expostos neste momento.

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf


E.S.O

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MÚSICA  AO LOGRO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS (2º e 4º da ESO)

Coa aprendizaxe da Música as alumnas e os alumnos que rematen o ensino obrigatorio 
acadarán os obxectivos educativos propios da área, pero tamén desenvolverán varias das 
competencias básicas seguintes:

a. Competencia en comunicación lingüística.

Nas clases de música a linguaxe utilízase como instrumento de representación, 
comprensión e interpretación da realidade, de construción 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 como 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, se traballa tamén o uso funcional dunha lingua 
estranxeira.

b. Competencia matemática.

Esta competencia desenvólvese en música basicamente a través de dúas canles: por 
unha banda , a métrica, que vén artellada polas relacións de divisibilidade e proporcionalidade 
entre figuras (as figuras son representacións gráficas de duracións de diversas magnitude e a 
construción rítmica precisa da capacidade para solventar problemas aritméticos con fraccións), 
e, por outra banda, a medida da altura, a través das unidades ton e semitón, tendo que utilizar 
nesta asignatura de xeito constante o cálculo mental para obter resultados sinxelos de forma 
exacta.

Desta forma se manexan os elementos matemáticos básicos en situacións procedentes 
doutros campos de coñecemento, neste caso, do eido musical.



Por outra parte non podemos esquecer a relación que teñen coas matemáticas e a física 
correntes musicais como a música aleatoria, algorítmica, a estocástica e a fractal.

c. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico.

Mediante a execución de danzas e coreografías, conformadas a través de combinacións 
de movementos de distintos segmentos corporais con desprazamentos seguindo unha 
secuencia rítmica, actívase esta competencia. A meirande parte das danzas executadas son, 
ademais, colectivas, co que aparte de incrementar a calidade de vida dos individuos, melloran 
as relacións interpersoais 

 Analizando o funcionamento da industria discográfica, e incrementando o coñecemento 
dos elementos musicais e ampliando o repertorio de obras e cancións, trabállase tamén esta 
competencia, pois os alumnos aprenden a analizar a realidade, as mensaxes informativas e 
publicitarias e desenvolven un espírito critico que lles fará consumidores racionais e 
responsables na vida cotiá.

A aprendizaxe dos correctos hábitos de saúde auditiva e vocal e o estudo do entorno 
acústico son parte desta competencia básica, relacionada co coidado do ambiente, e coa 
protección das saúde individual e colectiva cono elementos clave da calidade de vida das 
persoas.

d. Tratamento da información e competencia dixital.

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, reflexionando sobre o 
uso de produtos musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 

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

e. Competencia social e cidadá.

Escoitando, tocando, cantando e analizando músicas de diversas culturas os alumnos e 
alumnas aprenden valores como a tolerancia, a apertura a novas formas de expresión ou o 
respecto e desfrutan co enriquecemento que supón o acercamento a diferentes realidades. 
Como cada día a nosa sociedade é máis plural, estas experiencias serven para favorecer a 
formación dunha conciencia cívica e para aprender a exercer a cidadanía democrática.

 As manifestacións culturais actuais -e entre elas, as musicais- proceden en gran medida
das achegas das diferentes culturas ao longo dos séculos. Comprender isto amplía a visión dos
alumnos e alumnas, e favorecen o desenvolvemento do sentimento de cidadanía global.

Noutra orde de cousas, nas interpretacións colectivas os alumnos e alumnas teñen que 
aprender a aceptar as normas que esixe toda actividade grupal cooperativa, co que se lles 
ensina a manter unha actitude construtiva, solidaria e responsable, algo indispensable para a 
convivencia democrática.

f. Competencia cultural e artística.



A través da escoita  e interpretación de pezas musicais os alumnos e alumnas aprenden 
a achegarse, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e 
artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do 
patrimonio dos pobos.

Por unha banda, durante a escoita, desenvolven a  habilidade para apreciar e desfrutar 
coa arte, enriquecéndose con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 
cultura, pero, por outra banda, mediante actividades de composición e interpretación de pezas 
musicais, porán en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade para expresarse 
a través de códigos artísticos e, na medida en que algunhas actividades culturais e artísticas 
supoñen en moitas ocasións un traballo colectivo, cómpre dispoñer de habilidades de 
cooperación para contribuír á consecución dun resultado final.

g. Competencia para aprender a aprender.

Esencialmente a aprendizaxe de calquera instrumento musical desenvolve actitudes de 
autosuperación e autodisciplina, implicando a conciencia, xestión e control das propias 
capacidades e coñecementos dende un sentimento de competencia ou eficacia persoal, así 
como destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma como a atención e a 
memoria, á vez que desenvolve o sentido da orde e o análise. Por todo isto, consideramos que 
os alumnos e alumnas estudando música aprenden a aprender.

h. Autonomía e iniciativa persoal.

Aprendendo a ler e interpretar partituras, aprendendo a diferenciar estilos e parámetros 
musicais en audicións, aprendendo a compoñer e/ou arranxar pezas musicais, aprendendo a 
coordinarse nas interpretacións colectivas desenvolvendo capacidades e habilidades coma a 
perseveranza, a responsabilidade e a autoestima, e nos traballos de investigación en grupo nos
que cómpre facer repartos de tarefas, os alumnos e alumnas traballan as capacidades 
necesarias para o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal. Ademais disto, non pode
esquecerse tampouco que a organización e realización de actividades musicais no centro 
escolar require a utilización de habilidades sociais para traballar en equipo co fin de levar a 
cabo un proxecto común: Poñerse no lugar doutro, valorar as ideas dos demais, dialogar, 
negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un ben común.

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MÚSICA  AO LOGRO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE (3º da ESO) 

a. Comunicación lingüística (CCL)

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

b. 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.) se expresa en forma de propor-
cións matemáticas e fraccións ). Igualmente ocorre con outros conceptos musicais como o in-



tervalo, a distribución en tons e semitóns da escala, o acorde ou as indicacións metronómicas, 
por enumerar algúns.

Por outra parte, trátanse tamén contidos de carácter científico e tecnolóxico, como o es-
tudio do fenómeno físico do son e os seus diferentes parámetros, a produción do son nas dife-
rentes familias instrumentais e os factores que determinan o timbre propio de cada instrumento,
os procesos biolóxicos da audición e a voz e o coñecemento das partes do corpo implicadas no
mesmo, etc.

c. Competencia dixital (CD). 

A ensinanza de a Música contribúe tamén ó desenrolo 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.).

d. Aprender a aprender (CAA). 

O estudio da Música fomenta o desenrolo de capacidades e destrezas fundamentais 
para a aprendizaxe do alumno, como a atención, a concentración, a memoria, o esforzo e a 
constancia.

e. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

As actividades de interpretación e práctica musical requiren por parte dos 
alumnos dun traballo cooperativo baseado na tolerancia, o respecto e a solidariedade. 
Desenrolo de habilidades sociais (autocontrol, autoestima e empatía, entre outras).

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

Ca interpretación musical se potencia 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.

g. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A Música está relacionada de forma directa con dita competencia en todos os 
aspectos que a configuran, e a capacidade de comprender e valorar criticamente 
manifestacións musicables de diferentes culturas, épocas e estilos, a partir da audición e a 
análise musical e sociolóxico das mesmos, así como a adquisición de habilidades para 
expresar ideas, experiencias o sentimentos de forma creativa, especialmente ca interpretación, 
a improvisación e a composición.



OBXETIVOS XERAIS

SEGUNDO E CUARTO CURSO:

1.- ESCOITA:

-Diferenciar entre son afinado e ruído.
-Identificar os elementos do son: timbre, duración, intensidade e altura
-Diferenciar auditivamente os ritmos básicos: binario e ternario
-Diferenciar os temas ou frases diferentes que se escoitan nas pezas musicais propostas para 
tal fin.
-Diferenciar intervalos básicos auditivamente 
-Recoñecer auditivamente o efecto das alteracións
-Diferenciar unha escala diatónica dunha pentáfona
-Diferenciar matices, termos de velocidade e carácter nas audicións propostas para tal fin.
-Diferenciar as principais texturas nunha audición, coa axuda da partitura.
-Identificar e clasificar as voces humanas polo seu rexistro e coñecer as máis habituais.
-Identificar polo seu timbre os instrumentos de percusión de altura indeterminada e 
determinada.
-Coñecer auditivamente os instrumentos musicais (sós ou combinados con outros 
instrumentos) da orquestra, da banda e populares galegos e doutras comunidades e 
clasificalos na familia á que pertencen
-Identificar os instrumentos que sobresaen na melodía e os que destacan no acompañamento 
nos fragmentos de audicións propostas.
-Coñecer e identificar as agrupacións instrumentais máis habituais.
-Identificar os instrumentos que escoitan nos fragmentos de diversos estilos musicais: blues, 
ragtime, soul, jazz, rock, folk, latina….
-Seguir a liña melódica nunha partitura mentres escoitan unha audición.
-Identificar esquemas rítmicos e rítmico-melódicos interpretados con percusións corporais ou 
con instrumentos.
-Coñecer e apreciar un repetorio de cancións populares da nosa comunidade e doutras 
comunidades e culturas.
-Ser capaces de seguir unha partitura mentres escoltan unha canción.
-Coñecer e apreciar a música culta, escoitando fragmentos de obras de diversas épocas 
artísticas
-Coñecer e apreciar a música popular instrumental galega e doutras comunidades e culturas.
-Coñecer ritmos e danzas latinas
-Coñecer e diferenciar estilos musicais que se popularizaron ó longo da historia da sociedade 
como o jazz, rock, folk…

2.-INTERPRETACIÓN:

-Entoar fragmentos rítmico-melódicos coa voz
-Entoar cancións populares galegas, doutras comunidades e culturas
-Interpretar con percusión corporal e instrumental (pequena percusión) fragmentos rítmicos
- Interpretar unha melodía con instrumentos escolares de altura determinada: frauta e 
instrumentos de lámina.
-Interpretación grupal dunha melodía popular galega, doutras comunidades e culturas con 
instrumentos escolares mediante unha partitura.
-Dramatizar unha música



-Aprender a normas e actividades básicas da interpretación grupal: silencio, atención ó 
director/a memoria musical, expresión, matices…
-Realizar en grupo dramatizacións, movementos e danzas.
-Utilizar as TIC nas actividades musicais propostas e coñecer a súa utilidade
-Conseguir que se interesen pola correcta interpretación musical  grupal, creando un ambiente 
de colaboración e respecto.
-Potenciar a memorización de melodías para cantar e /ou tocar e os  acompañamentos  
instrumentais e corporais.
-Potenciar a lectura de partituras ó seu nivel con certa soltura
-Interpretar escrituras non convencionais
-Explorar e practicar as posibilidades da voz e do seu Corpo na interpretación musical.

3.-CREACIÓN

-Improvisar acompañamentos, movementos e dramatización de forma individual e grupal.
-Improvisar esquemas rítmicos co corpo e  con instrumentos  escolares
-Crear unha coreografía en grupo para unha música ou una danza
-Experimentar escrituras no convencionais para anotar esquemas formais ou calquera 
característica musical dunha obra.
-Utilizar os recursos informáticos na escritura de partituras e traballos en grupo.
-Escribir un texto a partir dunha melodía dada.
-Escribir unha melodía a partir dun texto.
-Facer actividades plásticas creativas sobre as audicións propostas
-Realizar traballos de investigación sobre os diferentes estilos musicais que escoltan.

4.- CONTEXTOS MUSICAIS

- Coñecer as  diferentes épocas artísticas que se desenvolveron ó longo da historia da música.
-Aprender o nome dos compositores máis relevantes da música culta e saber encadralos na 
súa época artística..
-Escoitar e aprender os diferentes estilos  que xorden  na música popular (Jazz, rock, folk, 
música tradicional….)
-Utilizar material impreso, Internet, DVD para investigar coñecer, ver e escoltar instrumentos, 
agrupacións instrumentais e vocais, grandes intérpretes, estilos musicais….
-Escoitar e analizar a música nos medios  de comunicación: Cine, TV, radio, Internet…
-Coñecer a evolución da música de consumo na sociedade
-Valorar e respectar todas as manifestación musicais que escoiten o longo do curso 
entendéndoas no seu contexto histórico.

A Educación Secundaria Obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e 
alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos 
humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de 
estudo e de traballo; prepararlles para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa
inserción laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como 
cidadáns. 

TERCEIRO CURSO

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 
alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas



e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a
muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, 
os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas , así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que
realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e
a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde.

o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desen-volvendo actitudes de 
interese e respecto cara o exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 
para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial 
coas pertencentes a comunidade lusófona.



2º E.S.O.

Ainda que se busca a distribución equitativa de cada un dos bloques de contido ao longo
das dúas horas de clase semanais, faise maior fincapé no eido da linguaxe musical para poder 
preparar con maior soltura o desenvolvemento do bloque de expresión instrumental e vocal. 

Isto levounos este ano a prescindir do libro de texto, pasando a preparar materiais que 
fixeran fincapé neste apartado, sen esquecer outros contidos teóricos.

Así quedaría o programa de 2º de ESO dividido nos bloques de contido:

CONTIDOS

BLOQUE 1. ESCOITA

- Calidades do son: a altura (agudo-grave).
- Calidades do son: a intensidade (forte suave).
- Calidades do son: a duración (longo-curto).
- Calidades do son: o timbre dos sons cotiás do noso contorno e dos intrumentos escolares.
- Pulsos, acentos e ritmos nas audicións, cancións, danzas e xogos populares.
- Sons afinados, ruídos e silencio.
- Sons de animais, máquinas, corporais e medios de transporte.
- Melodías populares galegas, doutras comunidades españolas e doutras culturas.
- Escoita de gravacións con melodías populares galegas, doutras comunidades e países 
asociadas ás estacións do ano e festas populares.
- Discriminación de sons cotiás do contorno.
- Discriminación de timbres instrumentais (percusión caseira, escolar e obxectos do contorno).
- Exploración de obxectos sonoros do contorno.
- Construción de instrumentos con materiais de reciclaxe e da natureza.
- Discriminación de sons de animais traballando o timbre, a altura, a duración e a intensidade.
- Discriminación de sons producidos por máquinas, traballando as calidades do son.
- Identificación de sons producidos por elementos da meteoroloxía, traballando o timbre e a 
intensidade.
- Discriminación entre son, ruído e silencio, traballando a contaminación acústica.
- Reprodución de ritmos coas sílabas rítmicas.
- Diferenciación entre son afinado e son non afinado con instrumentos e sons da natureza.
- Identificación dos sons da casa coas gravacións.
- Escoita de ritmos, pulsos e acento interpretados con percusión corporal e instrumentos de 
percusión.
- Escoita de gravacións e interpretación en directo con instrumentos de pequena percusión 
para agrupalos en familias instrumentais.
- Exploración e escoita do corpo como instrumento, traballando o pulso, o acento e o ritmo.
- Escoita de fragmentos de música popular e culta para traballar timbres, estilos, 
musicogramas, pulso, acento, ritmo, acompañamentos percusivos, sentimentos...
- Escoita de danzas gravadas, cancións-xogos, rimas... para traballar todos os aspectos 
musicais.
- Identificación de figuras musicais (negra, corchea e semicorchea), notas e silencios (de negra,
corchea e semicorchea), relacionando a súa grafía co son ou coa ausencia do mesmo.
- Escoita de cancións e melodías populares galegas e doutras comunidades e países 
asociadas ás estacións do ano e ás festas populares.
- Identificación das emocións (medo, alegría, tristura, ...) tras a escoita de cancións, rimas e 
fragmentos instrumentais.
- Asistencia a concertos en auditorios, teatros, salóns de actos, ... interpretados por 
profesionais ou alumnos maiores capacitados.



- Utilización dos medios de comunicación e novas tecnoloxías para escoitar e visualizar 
instrumentos, concertos e danzas.
- Interese e atención na discriminación auditiva de sons instrumentais e do contorno.
- Curiosidade por coñecer músicas novas.
- Respecto nas interpretacións musicais dos compañeiros.
- Valoración polos logros propios e polos logros obtidos polos compañeiros.
- Colaboración na aprendizaxe propia e na aprendizaxe dos compañeiros.
- Gozo coas audicións de fragmentos musicais cultos e populares.
- Curiosidade por aprender e descubrir os sons e a música do noso contorno.
- Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e noutros lugares 
públicos.
- Coidado e disciplina no uso do material instrumental.

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN E CREACIÓN MUSICAL

- Linguaxe musical: reescritura musical, liña e espazo; pentagrama; clave de Sol; figuras (negra
e corcheas); silencio de negra; notas; pulso, acento e ritmo. Iniciación nos compases binarios.
- Exploración dos recursos da voz: inflexión, dicción, emocións, cualidades do son.
- Canto afinado e natural (sen forzar a voz).
- Reproducións de sons co corpo e a voz.
- Dramatización corporal e vocal de rimas, cancións e audicións.
- Acompañamentos de percusión corporal e instrumental (caseiros, pequena percusión escolar 
e de nova creación con material de reciclaxe e da natureza).
- Coñecemento espacial: lateralidade e psicomotricidade.
- Danza e movemento.

- Interpretación gráfica e sonora de ritmogramas.
- Lectura rítmica con sílabas e percusións corporais e instrumentais.
- Entoación de notas afinadas.
- Interpretación de grafías non convencionais.
- Acompañamento do pulso de cancións, rimas e audicións.
- Exploración das posibilidades sonoras da voz traballando a inflexión, a dicción, as emocións e
as calidades do son mediante a imitación e a improvisación. Traballo individual e en grupo.
- Traballo da entoación con gravacións e imitacións de sons afinados.
- Realización de debuxos, collages e murais relacionados coa música.
- Lectura de ritmos, pulsos e acentos escritos coa voz, co corpo e con instrumentos.
- Dramatización de cancións, audicións, rimas, trabalinguas e cancións-xogos co corpo e a voz.
- Pesquisa no contorno de obxectos capaces de producir sons.
- Acompañamento libre de cancións e fragmentos instrumentais.
- Montaxe de coreografías coas cancións e danzas.
- Afianzamento da lateralidade movéndose de forma guiada coa música á esquerda e á dereita.
- Movementos nas danzas creando círculos, liñas rectas, aspas, ...
- Improvisación de movementos coas cancións danzas e audicións.
- Aumento gradual dun repertorio de cancións, rimas, trabalinguas, ... que enriqueza a súa 
bagaxe cultural e o seu vocabulario.
- Escoita activa da música instrumental, guiándose cun musicograma, acompañado con 
percusións corporais, instrumentos percusivos, movementos, coreografías, ...
- Emprego das inflexións da voz, dicción e calidades do son na interpretación en grupo de 
rimas, trabalinguas e cancións-xogo.
- Goce con canto individual e colectivo das cancións interpretadas.
- Espontaneidade e desfrute na elaboración de coreografías, movementos e danzas.
- Respecto á interpretación vocal, instrumental e ao movemento dos compañeiros.
- Coidado do material instrumental.



- Autoconfianza nas interpretacións musicais.
- Interese por aprender cancións, rimas, audicións, danzas, ...
- Valoración do uso das tecnoloxías.
- Disciplina nas actividades grupais. 

BLOQUE 3. CREACIÓN

- Recursos para a conservación das creacións musicais. Rexistro das composicións propias 
usando distintas formas de anotación e diferentes técnicas de gravación.
- Utilización de recursos informáticos e outros dispositivos electrónicos nos procesos de 
creación musical.
- Elaboración e arranxos de cancións e pezas instrumentais, mediante a creación de 
acompañamentos sinxelos e a selección de distintos tipos de organización musical (introdución,
desenvolvemento, interludios, coda, acumulación. etc.).
- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
diferentes actividades que se realizan na aula.
- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e danza e 
imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais.
- Sensibilidade estética fronte a novas propostas musicais, a través do recoñecemento dos 
elementos creativos e innovadores destas.
- Valoración da lectura e da escritura musical e dos distintos medios de gravación sonora como 
recursos para o rexistro e difusión dunha obra musical.

BLOQUE 4. CONTEXTOS MUSICAIS

- Coñecementos das manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical 
occidental e doutras culturas. Música tradicional galega.
- Coñecemento da pluralidade de estilos na música actual.
- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, compositores e
compositoras, intérpretes, concertos e producións musicais en vivo ou gravadas.
- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica, 
publicitaria. Análise da música utilizada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais.
- O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento e 
goce da música.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Non se empregará libro de texto, funcionaremos en tódolos casos con materiais 
desenvoltos polo departamento. Os alumnos ben poden acudir á conserxería do centro a obter 
una copia impresa dos mesmos, ou ben facelo a través do aula virtual do centro.

Segue a ser necesaria a compra dunha frauta doce para aqueles que non dispoñan dela,
e un soporte físico (caderno, carpeta clasificadora, etc...) para tomar os apuntes que se 
consideren necesarios para apoiar os materiais entregados ao longo de curso. 

O segundo da ESO é un curso con dotación ABALAR, polo que tamén se aproveitarán 
os ordenadores do aula e os recursos que neles están implementados, fundamentalmente o 
editor de partituras MuseScore, e o editor de son Audacity.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación son referentes dos niveis máis imprescindibles. Sobre eses 
aprendizaxes básicos se poden esixir niveis máis altos segundo as posibilidades de cada 
alumno.

Cada criterio está relacionado cos obxectivos xerais de área e de etapa e por iso deben 
indicar as capacidades que se deben desenvolver no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Asimesmo, relaciónanse cos contidos, xa sexan conceptuais, procedimentais ou actitudinais.

4.1.Criterios de avaliación do currículo oficial da comunidade autónoma de Galicia.

Segundo 133/2007 , do 5 de Xullo (DOGA 13 Xullo 2007), polo que se regulan as 
ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, na área
de música, os cursos 2º e 3º de ESO, seguirán estes criterios de avaliación:

- Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que pertencen distintas 
pezas escoitadas con anterioridade na aula.

- Identificar a analizar os compoñentes básicos dunha obra musical, empregando a linguaxe 
musical coñecida a través do traballo na aula..

- Ser quen de comunicar axeitadamente e con rigor valoracións persoais sobre as distintas 
manifestacións musicais coñecidas con anterioridade na aula.

- Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou escoitar unha peza 
musical.

- Coñecer como se desenvolve a interpretación en grupo, ben sexa instrumental, vocal ou de 
movemento.

-Coñecer o corpo de instrumentos que forman a orquestra sinfónica, recoñecelos visual e 
tímbricamente.

Obxectivos mínimos:

 Expresa-las propias ideas mediante o uso da voz, de instrumentos e do 
movemento, en situacións de interpretación e improvisación, co fin de enriquece-las 
súas posibilidades de comunicación, respectando outras formas diferentes de 
expresión.
 Gozar da audición de obras musicais coma fonte de pracer persoal.
 Analizar obras musicais, básicas e significativas, como exemplo da creación 
artística e do patrimonio cultural propio e alleo, co fin de aprecialas e relacionalas con
seus gustos e valoracións.
 Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información para o coñecemento e 
goce da música, e aplica-la terminoloxía adecuada ó se referir ó feito musical.
 Participar en actividades musicais dentro e fóra da escola con actitude aberta, 
interesada e respectuosa, tomando conciencia, como membro dun grupo, do 
enriquecemento que se produce coa propia participación e coas achegas dos demais,
apreciando a súa contribución á autoestima, á satisfacción e ó benestar persoal.
 Aprender a elaborar xuizos e criterios persoais, utilizando un vocabulario axeitado,
mediante unha análise dos diferentes usos sociais da música, e aplicalos a situacións
cotiás.



 Valora-la importancia do silencio como condición previa e indispensable para a 
expresión musical, tomando conciencia da agresión que supón o uso indiscriminado 
do son.
 Utilizar e gozar do movemento e da danza como medio de representación de 
imaxes e sensacións, e aprecialas como forma de comunicación individual e 
colectiva, valorando a súa contribución ó benestar persoal e ó coñecemento de si 
mesmo

Contidos mínimos:

 Interiorización dos diferentes parámetros do son: Altura timbre, intensidade e 
duración
 Silencio como marco esencial para a musica, diferenciación ton - ruído

Lectura, audición e recoñecemento dos elementos da música en relación á súa 
representación convencional

- Ritmo: Tipos, libre e métrico, binario e ternario. Métrica: Pulso acento, figuras 
(dende a negra á semicorchea), signos de prolongación (puntiño e ligaduras), 
compases binarios, ternarios e cuaternarios (sempre de subdivisión binaria), 
metrónomo e utilización de termos básicos de movemento.
- Melodía: Ton e semitón, notas (naturais e alteracións), intervalos (concepto e 
medida), escalas (diatónicas maior e menor), termos básicos de matiz e abreviaturas.
Lectura de todo o pentagrama engadindo a primeira liña inferior e a primeira superior.
 Os instrumentos musicais: Clasificación, agrupacións instrumentais.
 Os instrumentos escolares: Técnica e execución.
 Interpretación en grupo co conxunto instrumental Orff , frauta, tanto para o 
acompañamento de canto ou danza como para crear un variado repertorio de música 
puramente instrumental.
 Lectura individual de pezas instrumentais.
 Introdución de hábitos de cuidado dos instrumentos
 Escoita activa de obras representativas e fundamentais.
 Interese pola audición das obras musicais.
 Anatomía e fisioloxía da voz, clasificación das voces segundo a tesitura, tipos de 
agrupacións vocais.



Avaliación: Criterios e medios:

 Farase polo menos un exame trimestral dos contidos teóricos antes descritos. 
(50% da nota)
 Control da realización dos traballos encargados durante o transcurso das clases 
(exercicios, participación…) (10% da nota)
 Control habitual e mediante exame dos contidos prácticos. Polo menos, deberase 
tocar ou cantar dúas melodías por trimestre, das tres que normalmente se piden. 
(30% da nota)
 Actitude cara a asignatura e comportamento global dentro das clases (10% da 
nota)

Para aprobar a asignatura, a cualificación mínima dos exames teóricos terá que ser un 3,5
e aprobar a parte práctica.

Evaluaranse negativamente as actitudes prexudiciais para o desenvolvemento das clases.
Ningún alumno que abandone o apartado de expresión instrumental poderá aprobar a 

asignatura.
Se redondearán ao alza as cualificacións superiores a 75 centésimas de punto.
Ao ser un curso de avaliación continua, non se contemplan as recuperacións, agás no 

caso de contidos teóricos non acumulativos que se recuperarán, cunha proba ou traballo 
específico.



2º E.S.O. SECCIÓN BILINGÜE

1. Contexto

A sociedade está cambiando rapidamente. Como consecuencia destes cambios tecnolóxicos, sociais e 
económicos, as expectativas de innovación no contexto educativo multiplicáronse moi rapidamente nas 
últimas décadas, influíndo na organización dos sistemas educativos. Neste sentido a integración plena 
no contexto europeo esixe que o alumnado, de xeito irrenunciable adquira, entre outras, a destreza de 
comunicarse noutras linguas.
A finalidade xeral da Educación Bilingüe pasa a ser o fomento do plurilingüismo e da diversidade lingüís-
tica, utilizando para iso o método natural de baño de lingua, baseado na comunicación, a interacción e 
na priorización do código oral.
Neste contexto, cremos que a vontade da Xunta de Galicia é mellorar as competencias lingüísticas da 
poboación galega, dotándoa de competencias plurilingües e pluriculturais. Neste marco sitúase o Plan 
de Fomento do Plurilingüismo, que responde á necesidade de encarar un ambicioso proxecto educativo 
que permita aos cidadáns e cidadás galegos alcanzar un amplo coñecemento doutras linguas no marco 
dun mundo global, como instrumento fundamental para asegurar as posibilidades de éxito e de compar-
tir un futuro mellor.
O Plan integral do Plurilingüismo está recollido no Marco Común Europeo. O eixo sobre o que se basea 
o Plan de Plurilingüismo pretende mellorar as competencias lingüísticas da poboación na lingua mater-
na. Desde esta perspectiva a escola propiciará a inserción, a participación, a cultura e os valores dentro 
da sociedade.
A materia de música na ESO supón unha continuación dos contidos e obxectivos desenvolvidos en edu-
cación primaria. Porén partimos dos conceptos máis básicos da práctica musical, xa que a formación do
noso alumnado é, con carácter xeral, bastante heteroxénea. 
Esta sección bilingüe comezou, xunto ás seccións de matemáticas (1º e 4ºESO) en inglés e a de educa-
ción plástica (3ºESO) en francés no curso académico 2009-2010. Impartíndose desde entón de xeito 
ininterrompido. Para axudar á correcta implantación das seccións bilingües contamos no centro cunha 
axudante lingüística americana e unha axudante lingüística francesa, que acoden ás clases que se im-
parten en linguas estranxeiras e apoian lingüisticamente ao profesorado do centro. 
A música é unha materia especialmente atractiva para ser desenvolta partindo dunha lingua estranxeira,
xa que a linguaxe musical non é verbal e é universal. Por este motivo o vehículo da clase é a música, 
unha linguaxe que todos e todas entendemos en calquera lugar do mundo e, por encima dela, atopa-
mos que por medio dunha lingua estranxeira (neste caso o inglés) podemos entendernos para traballar 
sobre a música. Desta maneira, a sección bilingüe en inglés que se desenvolve no noso centro parte de 
facer que o estudante vivencie o feito musical máis alá da lingua que estamos utilizando. O importante é
facer música e os medios dos que nos valemos para aprendela parten dunha lingua estranxeira porque 
así poderemos achegarnos tamén a idea de que a nosa sociedade poderá comunicarse, traballar e vivir 
partindo de linguas vehiculares que non teñen porqué ser as nativas. O traballo co alumnado realízase 
dun xeito eminentemente práctico, fomentando a interacción e a colaboración do alumnado, o que su-
pón un marco idóneo para a aprendizaxe e o fomento das linguas estranxeiras. 

2. Profesorado implicado

O profesorado participante nesta nova sección bilingüe será o mesmo que está desenvolvendo a sec-
ción bilingüe xa concedida que estase a desenvolver no noso centro desde o ano 2009-2010: 
 Beatriz Alonso Pérez-Ávila. Profesora da especialidade de música con destino definitivo no cen-
tro. Titulación correspondente: Certificado de nivel avanzado da EOI e FCE de Cambridge.
 Concepción López Andrade. Profesora da especialidade de inglés con destino definitivo no cen-
tro que exercerá as labores de coordinación. 

3. Obxectivos

a,  Obxectivos Lingüísticos
Os obxectivos do proxecto bilingüe presentado polo noso centro agrúpanse ao redor de obxectivos de 
carácter lingüístico, sociocultural e cognitivo, todos eles dirixidos á consecución da gran finalidade edu-



cativa, é dicir, promover o desenvolvemento integral do individuo e así posibilitar a construción dunha 
sociedade xusta e solidaria.
Desde o punto de vista lingüístico os obxectivos céntranse no logro dunha mellora das competencias 
lingüísticas nas dúas linguas que se utilizarán na aula. Así, pretendemos que o alumnado incremente a 
súa comprensión e produción lingüística e a súa valoración crítica.
 Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas
variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.
 Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma compren-
sible, axeitada e con certo nivel de autonomía.
 Ler e comprender textos diversos de un nivel axeitado e relacionados coa música.
 Escribir textos sinxelos sobre contidos musicais.
 Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lin-
gua estranxeira.
 Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe 
e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas na clase de 
música.
 Apreciar a lingua estranxeira e as linguas en xeral como medio de comunicación e entendemen-
to entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación, e
de estereotipos lingüísticos e culturais.  
 Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías 
da información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por es-
crito.
 Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 
aprendizaxe de contidos musicais.
 Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso da 
lingua estranxeira.

b. Obxectivos non lingüísticos
Os obxectivos da música na sección bilingüe de 2ºESO serán os mesmos que os do curso ordinario.

4. Contidos

a. Contidos lingüísticos
Bloque 1. Escoitar, falar e conversar
Escoita e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionados coas actividades musicais 
habituais.
Obtención de información xeral e específica da área de música.
Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 
coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave.
Produción de textos orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e con pronunciación 
adecuada.
Participación en conversacións e simulacións dentro da aula, con pronunciación e entoación axeitadas 
para lograr a comunicación.
Emprego de respostas adecuadas en situacións de comunicación na aula.
Desenvolvemento de estratexias de comunicación para superar as interrupcións na comunicación e 
para iniciar e concluír intercambios comunicativos.

Bloque 2: Ler e escribir.
Anticipación do contido antes e durante a lectura de textos sinxelos sobre cuestións musicais.
Comprensión da información musical xeral, en distintos soportes, auténticos e adaptados.
Uso de estratexias de comprensión lectora.
Recoñecemento e iniciación no uso de algunhas fórmulas que diferencian a linguaxe formal e informal 
nas comunicacións escritas.
Composición de distintos textos coa axuda de modelos, atendendo a elementos básicos de cohesión e 
utilización escrita.
Comunicación persoal con falantes de lingua estranxeira.
Uso de regras básicas de ortografía, puntuación e valoración da súa importancia nas comunicacións 
escritas.



Bloque 3: Coñecemento da lingua
Ampliación de expresións comúns, de frases feitas e de léxico axeitado a contextos musicais concretos, 
cotiás e aos contidos da materia.
Uso de estruturas e funcións habituais
Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases 
referidas aos contextos musicais.

Bloque 4: Aspectos socioculturais e consciencia intercultural
Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación internacional.
Identificación e respecto cara os costumes e trazos da vida cotiá propios de outros países e culturas 
onde fálase o inglés.
Coñecemento de acontecementos culturais diversos de tipo histórico, referidos especialmente ao feito 
musical, obtendo a información por diferentes medios.
Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos cos falantes ou aprendices da lingua 
estranxeira, usando soporte papel ou medios dixitais.
Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas.

b. Contidos non lingüísticos

Os contidos de música na sección bilingüe de 2ºESO serán os mesmos que os do curso ordinario
5. Organización da sección bilingüe

As reunións para a coordinación do profesorado da área lingüística e as áreas non lingüísticas levasen 
a cabo do seguinte xeito: 
 Unha vez á semana reuniranse os profesores das áreas non lingüísticas co coordinador. 
Devanditas reunións terán a finalidade de solucionar todos os problemas que puidesen exporse nas 
distintas áreas co idioma e tamén se nas clases de linguas é necesario reforzar algunha estrutura 
gramatical ou estudar vocabulario especifico dalgunha materia para a mellor comprensión e realización 
das actividades que leven a cabo en devandita área. 
Dado que o proxecto prevé redución horaria nos departamentos implicados, estas horas de reunión 
estarán contempladas no horario dos profesores que impartan as materias para facilitar a súa 
realización .
 Unha vez ao mes levará a cabo unha reunión de todas as áreas lingüísticas para coordinar os 
contidos que se impartan e solucionar todos aqueles problemas que puidesen presentarse .
Todo o equipo pedagóxico dos cursos implicados reunirase coa mesma frecuencia que o fagan os 
cursos non bilingües de acordo coas directrices xerais do centro

Dado que este proxecto é novo tanto para o centro como para todo o profesorado implicado en levalo a 
cabo con éxito, o coordinador poderá convocar ben a criterio propio ou a petición dalgún profesor tantas
reunións como sexan necesarias para liquidar os posibles problemas que puidesen aparecer.

6. Metodoloxía

 Dada a posible diversidade do alumnado empezaremos por establecer valores de partida en canto 
a aptitudes e necesidades do mesmo no que respecta a vocabulario, comprensión e expresión oral e 
escrita. 

 Negociaremos os Obxectivos lingüísticos por conseguir nas distintas áreas que abarca o proxecto 
(negociación entre o equipo educativo e entre o equipo educativo e o alumnado).

 Deseñaremos actividades significativas e funcionais en cada área encamiñadas a favorecer:
h. a actitude activa do alumnado; 
i. a análise do contraste entre a realidade, o ensino escolar e o contorno.
j. o respecto cara aos distintos ritmos de aprendizaxe e a atención á diversidade; 
k. o uso de distintas técnicas de procura de información usando os recursos que proporciona o 
aula, a contorna e Internet; 
l. a evolución tanto madurativa como de coñecementos do alumnado segundo capacidades; 



m. Reflexión sobre o grao de consecución de Obxectivos con respecto ao alumno e con 
respecto á contorna; 
n. a promoción do desenvolvemento de competencias metalingüísticas de maneira que o 
alumnado verá incrementada a súa capacidade de aprendizaxe, a súa flexibilidade intelectual e as súas 
competencias en canto a conceptualización e abstracción;
o. a transmisión dunha carga cultural que permitirá ao alumno descubrir a existencia doutras 
realidades e outras formas de percibir o mundo á vez que relativizar as súas crenzas de modo que o 
seu espírito sexa máis tolerante e solidario; 
p. o manexo de recursos dispoñibles 
q. a flexibilidade de agrupamento desde o traballo individual ata o traballo en grupo para 
negociar Obxectivos, manexar recursos, buscar información, adxudicar tarefas, etc. 
r. o estudo crítico de temas de interese para o alumno (temas transversais, etc.)

Crearanse exercicios que orienten, guíen, motiven, exemplifiquen, ilustren ou divulguen. O seu enfoque 
será mulitidisciplinar e de carácter integrado.

Para atender á diversidade utilizaremos:

1 Banco de actividades clasificadas por obxectivos que sexan variadas e para o traballo persoal 
que poda satisfacer as distintas necesidades dos alumnos (desde actividades adaptadas hasta 
authentic material, encamiñadas á favorece-lo traballo autónomo).

2 Igualmente será moi importante a búsquea de información por Internet ou para a comunicación 
cos alumnos de centro estranxeiros a través do correo electrónico
3 los medios audiovisuais que usaremos para mellorar la comprensión  y expresión oral

4 Biblioteca de aula con libros de referencia en las linguas estranxeiras, dicionarios, etc.

A lingua estranxeira será o vehículo de comunicación xeneralizado na clase nas distintas áreas 
para:

 Presentación e saúdos ó principio da clase;

 Presentación do vocabulario necesario para enunciados, explicación de actividades, etc;

 Realización de actividades que estarán graduadas na súa complexidade

 Resumen do exposto na clase

7. Avaliación 

Pretendemos que o inglés sexa un elemento atractivo como lingua de DNL pero temos que conseguir 
tamén que a aprendizaxe faga sentirse aos alumnos seguros e motivados para progresar no plano 
lingüístico. 
Os profesores da disciplina non lingüística e de inglés traballarán de maneira coordinada. Non obstante,
a avaliación da DNL axustarase á programación do Departamento de Música.
A profesora de Música realizará un informe que será tido en conta na avaliación de inglés. Na 
programación deste departamento concretarase o peso de dito informe na nota da lingua estranxeira.

Criterios de avaliación:

Serán os mesmos que no resto de 2ºESO na materia de música. Pero terase en conta o interese e 
desenvolvemento da lingua inglesa dándolle unha porcentaxe dun 10% da nota seguindo a consecución
dos contidos e obxectivos anteriormente sinalados

 Exame trimestral (40% da nota). 
 Control da realización dos traballos encargados durante o transcurso das clases (exercicios, 
participación…) en lingua galega e en lingua inglesa(15% da nota)



 Control habitual e mediante exame dos contidos prácticos. Polo menos, deberase tocar ou 
cantar dúas melodías por trimestre, das tres que normalmente se piden. (30% da nota)
 Actitude cara a materia cara a aprendizaxe da lingua estranxeira e comportamento global dentro 
das clases (15% da nota)

Para aprobar a materia, a cualificación mínima dos exames teóricos terá que ser un 3,5 e aprobar a 
parte práctica.
Avaliarase negativamente as actitudes prexudiciais para o desenvolvemento das clases.
Ningún alumno que abandone o apartado de expresión instrumental poderá aprobar a materia.
Se redondearán ao alza as cualificacións superiores a 75 centésimas de punto.
Ao ser un curso de avaliación continua, non se contemplan as recuperacións, agás no caso de contidos 
teóricos non acumulativos, cunha proba ou traballo específico.

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS DE 
SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

Para o alumnado de 3º ou 4º ESO avaliado negativamente en 2º curso:

Os contidos esixibles son os mesmos que figuran na programación de 2º ESO neste 
curso.

As actividades de avaliación serán como segue:

-Realización de actividades proporcionadas polo departamento, titorados regularmente. A
súa correcta realización e seguimento contará un 20% na cualificación final, ademais de 
permitir a realización dos controis trimestrais.

-Levando ao día as actividades do libro e do caderno, farase un control trimestral do 
contido de cada avaliación, que contará un 80% na nota final.

-En caso de non superar a materia deste xeito, ben por non acadar o mínimo esixido ou 
ben por non facer as actividades de recuperación, caberá a posibilidade de presentarse a un 
exame final.

Nas horas de titoría de alumnos estará accesible para calquera dúbidas que se lle poda 
presentar. 



3° ESO

OBXETIVOS DO CURSO

- Recoñecer  os elementos básicos da linguaxe musical que permitan a súa análise e 
interpretación.
- Adquirir as capacidades necesarias para poder elaborar e recrear  ideas musicais mediante o 
uso da voz e dos instrumentos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de expresión.
- Desenvolver as capacidades de análise de obras musicais como exemplo da creación 
artística e do patrimonio cultural, comprendendo o seu uso social e as súas intencións 
expresivas.
- Aprender a utilizar diversas fontes de información para o coñecemento, goce e apreciación 
musical.
- Adquirir o vocabulario que permita explicar de forma oral e escrita os procesos musicais e 
establecer valoracións propias.
- Fomentar a audición activa e consciente de obras musicais como fonte de enriquecemento 
cultural e de pracer persoal, con vistas a favorecer a ampliación e diversificación dos seus 
gustos musicais.
- Participar en actividades musicais, tanto dentro como fóra da aula, individual e grupalmente, 
con actitude aberta, interesada e respectuosa.
- Coñecer as diferentes manifestacións musicais a través da historia e a súa significación no 
ámbito artístico e sociocultural.
- Introducirse na utilización das novas tecnoloxías para a reprodución, transmisión e gravación 
do fenómeno musical.

CONTIDOS DO CURSO 3º ESO RELACIONADOS COS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES.

Bloque 1. Interpretación e creación

B1.1. Repaso dos elementos da representación gráfica da música.

MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica 
da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta;
duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e 
de tempo, etc.).

B1.2. Textura.

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

B1.3. Procedementos compositivos e formas de organización musical.

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

B1.4. Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da danza, expresión dos 
contidos musicais a través do corpo e do movemento, e a interpretación dun repertorio variado 
de danzas.
B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.
B1.6. Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a achega 
das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.



B1.7. Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas 
propias, e respecto ante outras formas de expresión.
B1.8. Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e danza 
e imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais.
B1.9. Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da comprensión e interiorización
da música.

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.
MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta
emisión da voz.
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación.
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas 
actividades de interpretación adecuadas ao nivel.
MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na exposición ante un público.
 

B1.10. Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto das 
actividades que se realizan na aula.

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas.
MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e 
respecta as capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

B1.11. Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, 
aprendidas a través da lectura de partituras con diversas formas de notación.
B1.12. Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto.

MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas 
de diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por imitación e a 
través da lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do 
patrimonio español e galego. 
MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos 
compañeiros/as. 
MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a
e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, 
amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo.
MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.

B1.13. Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades 
técnicas para a interpretación.
B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros.

MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre 
elas.
MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos 
obxectos sonoros.



Bloque 2. Escoita

B2.1. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos e das 
agrupacións vocais e instrumentais.
MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao 
longo da historia da música. 
B2.2. Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada.
B2.3. Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na 
análise de obras musicais.

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

B2.4. Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e a creación musical.
MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 
audición.
B2.5. Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de 
distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e as 
composicións realizadas na aula. Interese por coñecer músicas de distintas características e 
por ampliar as propias preferencias musicais.
B2.6. Música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura musical e 
de outras. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante 
a escoita.

MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando 
e contrastando as novas músicas coñecidas.
MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas
e épocas históricas.

B2.7. Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc.
B2.8. Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento e 
enriquecemento intercultural.

MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais
propostas usando distintas linguaxes.
MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 
MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria.
B3.4. Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais.

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e 
con outras disciplinas.
MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando 
con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen.
MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade 
ao longo da historia.



B3.5. Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas.
B3.6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento 
da música e a satisfacción con ela.

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

B3.7. Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións 
musicais máis significativas do patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas.

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

B3.8. Épocas da historia da música: características principais, autores/as significativos/as, 
audicións con apoio de partitura e interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas.

MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as 
tendencias musicais. 
MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos 
históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.

B3.9. Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións.

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 
MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, 
con rigor e claridade.

B3.10. Recollida de información, valoración e exposición do feito musical ao longo da historia.

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión 
crítica desas producións.
MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación 
musical.
B4.2. Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.
B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.
B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na 
gravación de pezas musicais.

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



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

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

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



CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES

INTERPRETACIÓN E CREACIÓN

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

MUB1.1.1. 
Distingue e 
emprega os 
elementos que se 
utilizan na 
representación 
gráfica da música 
(colocación das 
notas no 
pentagrama; notas 
adicionais, clave 
de fa en cuarta; 
duración das 
figuras; signos que 
afectan a 
intensidade e 
matices; 
indicacións 
rítmicas e de 
tempo, etc.).

1º avaliación 
Lectura en clave de 
sol ata 1ª liña 
adicional
Uso de brancas, 
negras e corcheas e 
silencios.
matices p e f
Recoñecemento de 
compases binarios, 
ternarios ou 
cuaternarios
lectura en compases 
binarios
Uso de indicadores 
Adagio e Allegro.
Ditados rítmicos en 
2/4, usando brancas, 
negras, e corcheas.
Ditados melódicos 
usando do3, mi3 e 
sol3 
2ºavaliación 
Lectura en clave de 
sol ata 1ª liña 
adicional e en clave 
de fa desde o do2 ata 
o sol 
Uso de brancas, 
negras e corcheas e 
silencios. Uso do 
puntiño de 
prolongación. 
matices p e f. Uso de 
matices e efecto eco
Lectura de compases 
binarios, ternarios ou 
cuaternarios do 
anterior. 
lectura en compases 
binarios
Uso de indicadores 
Adagio e Allegro.
Ditados rítmicos en 
2/4 e ¾ usando 
brancas, negras, 
corcheas, puntiño en 
brancas e negras. 
Ditados melódicos 
empregando as notas 
de do3, a sol3
3º avaliación 

Lectura con soltura no 
pentagrama en clave de sol 
até a segunda liña adicional 
por encima e por abaixo 
empregando compases de 2/4,
¾ e C, con figuracións de 
redonda, branca, negra, 
corchea e semicorchea, 
silencios correspondentes. 
Uso do tresillo de corcheas en 
pulso de negra. Uso do 
puntiño de prolongación en 
brancas, negras e corcheas. 
Respectar nas interpretacións 
as indicacións de matices, p, f 
e mf. 
Medir seguindo as indicacións 
de compases binarios, 
ternarios, cuaternario de 
subdivisión binaria. 
Respectar o uso dos 
indicadores de tempo 
seguintes. Adagio, Andante, 
Moderato, Allegro. 

Lecturas sinxelas que respecten
os elementos dados, con previa 
preparación por parte do 
alumnado.

Interpretación ante o 
instrumental Orff de partituras 
onde aparezan os elementos 
indicados a continuación.

Ditados feitos na clase onde 
aparezan os elementos 
indicados. 



Lectura con soltura no
pentagrama en clave 
de sol até a segunda 
liña adicional por 
encima e por abaixo 
empregando 
compases de 2/4, ¾ e
C, con figuracións de 
redonda, branca, 
negra, corchea e 
semicorchea, silencios
correspondentes. Uso 
do tresillo de corcheas
en pulso de negra. 
Uso do puntiño de 
prolongación en 
brancas, negras e 
corcheas. 
Lectura con soltura no
pentagrama en clave 
de fa do do2 ao do3 , 
empregando figuras 
de redonda, brancas, 
negras e corcheas e 
silencios 
correspondentes, 
puntiño de 
prolongación en 
brancas e negras. 
Interpretar segundo 
indicacións de 
matices, p, f e mf. 
Uso das indicacións 
de compases binarios,
ternarios, cuaternario 
de subdivisión binaria.
Uso dos indicadores 
de tempo seguintes. 
Adagio, Andante, 
Moderato, Allegro. 
Uso dos indicadores 
de agóxica rit. 
(ritardando) e accel. 
(accelerando) 
Facer ditados sinxelos
usando as figuracións 
coñecidas e as notas 
da escala natural de 
do. 

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

1ª avaliación
Recoñecemento e 
comprensión do 
concepto de monodia,
homofonía e polifonía.
Interpretación de 
cancións monódicas. 
2ª avaliación
Interpretación de 
cancións homofónicas
a dúas voces. 
3ª avaliación
Interpretación de 
cancións homofónicas
a tres voces. 
Interpretacións de 

Recoñece auditivamente as 
texturas monódicas, 
homofónicas e polifónicas.
Recoñece na partitura 
diferentes tipos de texturas. 
Interpreta cancións 
homofónicas e polifónicas 
(canones) 

Proba de recoñecemento 
auditivo de obras 
representativas das tres 
texturas explicadas. 
Interpretación instrumental de 
obras de diferentes texturas 
propostas polo profesorado



cancións polifónicas 
(canones a dúas ou 
tres voces segundo 
posibilidades do 
grupo)

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

1ª avaliación
Comprensión dos 
conceptos de 
repetición, imitación e 
contraste.
Recoñecemento en 
obras propostas 
destes tres 
procedementos. 
2ª avaliación
Recoñecemento de 
formas binarias e 
ternarios.
Enumeración das 
características destes 
dous tipos de formas. 
3ª avaliación
Dilucidar formas 
binarios e ternarios en
base a cuestionarios. 
Creación de obras 
sinxelas (8, 16 ou 24 
compases) nas que se
empreguen os 
procedementos 
compositivos 
coñecidos. 

Comprensión dos conceptos 
de repetición, imitación e 
contraste.
Recoñecemento en obras 
propostas destes tres 
procedementos. 
Recoñecemento de formas 
binarias e ternarios.
Enumeración das 
características destes dous 
tipos de formas. 
Creación de obras sinxelas (8, 
16 ou 24 compases) nas que 
se empreguen os 
procedementos compositivos 
coñecidos. 

Respostar a cuestionarios e 
recoñecemento de diferentes 
procedementos compositivos de
forma auditiva e sobre a 
partitura. 
Ser capaz de xustificar en base 
aos coñecementos teóricos os 
procedementos e as formas 
atopadas. 
Compoñer seguindo indicacións
sinxelas obras con sentido 
melódico e estrutura formal 
correcta en base as formas 
coñecidas neste curso e 
empregando os procedementos 
compositivos indicados. 

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

Todas as avaliacións. 
E este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. 

Canta de pe, recto e cunha 
correcta emisión da voz. 
Movese con precisión e de 
forma coordinada cos seus 
compañeiros
Responsabilízase do coidado 
do instrumento que emprega e
non entorpece o labor dos 
compañeiros. 

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos. 

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

Todas as avaliacións. 
E este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. 

Canta de pe, recto e cunha 
correcta emisión da voz.

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos.

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

Todas as avaliacións. 
E este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. 

Canta de pe, recto e cunha 
correcta emisión da voz.

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos.



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

Todas as avaliacións. 
E este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. 

Amosa interese pola correcta 
técnica de execución do 
instrumento que lle 
corresponde.
Valora a mellora sonora que 
supón a técnica correcta. (En 
xeral para todos os 
instrumentos a flexibilidade 
nas monecas, coller os 
instrumentos permitindo o 
máximo de vibracións e 
ombreiros relaxados)
Responsabilízase do coidado 
do instrumento que emprega e
non entorpece o labor dos 
compañeiros. 

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos.

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

Todas as avaliacións. 
E este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. 

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

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos

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

1ª avaliación 
Facer ostinatos 
empregando escalas 
pentatónicas.
Facer exploracións 
sonoras cos 
instrumentos da aula 
ou os proporcionados 
co alumando, 
investigacións 
tímbricas cos 
mesmos. 
2ª avaliación 
Combinar ostinatos 
logrando facer 
polirritmias sen que se
perda o pulso.
Exploracións con 
materiais sonoros non
musicais.
3ª avaliación 
Modificar eses 
ostinatos de tal xeito 
que se manteña as 
estrutura rítmica 
principal e a harmonía
Facer exploracións 
sonoras a partir dos 
materiais na clase, 
non exclusivamente 
instrumentos logrando
creacións sonoras. 

Fai ostinatos 
Modifica eses ostinatos de tal 
xeito que se manteña as 
estrutura rítmica principal e a 
harmonía
Fai exploracións sonoras a 
partir dos materiais na clase, 
non exclusivamente 
instrumentos logrando 
creacións sonoras. 

Traballo por equipos. 
Será valorada polo resto dos 
alumnos tendo en conta os 
seguintes items.
musicalidade conseguida
orixinalidade tímbrica e sonora
complexidade sen erros 
apreciábeis polo espectador
participación de todos os 
membros do equipo

MUB1.5.2. Amosa 
unha actitude de 
superación e 
mellora das súas 

Todas as avaliacións. 
E este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 

Participación de forma 
construtiva en todas as 
actividades propostas ao longo
do curso.

Observación do profesor ao 
longo do curso.



posibilidades e 
respecta as 
capacidades e as 
formas de 
expresión dos seus
compañeiros e das
súas compañeiras. 

na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores.
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais 
corporais que fóronse 
desenvolvendo ao 
longo do curso.

Interpreta correctamente a súa
voz nas interpretacións 
propostas pola profesora
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. 
Respectase os silencios tanto 
ao inicio da peza, como no 
medio e ao final.
Non se culpabiliza os erros 
dos compañeiros. 
Asúmese de forma solidaria o 
resultado musical do conxunto.

Empregarase como medio de 
avaliación, a observación da 
profesora e as notas que tome 
sobre o conxunto e sobre a 
actitude individual. 
Empregarase tamén medios 
electrónicos como gravadoras, 
tablets ou móbiles para poder 
amosar e comentar co 
alumnado o resultado da súa 
interpretación. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores.
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais 
corporais que fóronse 
desenvolvendo ao 
longo do curso.

Interpreta correctamente a súa
voz nas interpretacións 
propostas pola profesora
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. 
Respectase os silencios tanto 
ao inicio da peza, como no 
medio e ao final.
Non se culpabiliza os erros 
dos compañeiros. 
Asúmese de forma solidaria o 
resultado musical do conxunto.

Empregarase como medio de 
avaliación, a observación da 
profesora e as notas que tome 
sobre o conxunto e sobre a 
actitude individual. 
Empregarase tamén medios 
electrónicos como gravadoras, 
tablets ou móbiles para poder 
amosar e comentar co 
alumnado o resultado da súa 
interpretación. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de

Interpreta correctamente a súa
voz nas interpretacións 
propostas pola profesora
Memoriza a súa parte para 
unha mellor interpretación
Está atento a todas as 
indicacións que se faga polo 
director da interpretación, sexa

Empregarase como medio de 
avaliación, a observación da 
profesora e as notas que tome 
sobre o conxunto e sobre a 
actitude individual. 
Empregarase tamén medios 
electrónicos como gravadoras, 
tablets ou móbiles para poder 



vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores.
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais 
corporais que fóronse 
desenvolvendo ao 
longo do curso.

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. 
Respectase os silencios tanto 
ao inicio da peza, como no 
medio e ao final.
Non se culpabiliza os erros 
dos compañeiros. 
Asúmese de forma solidaria o 
resultado musical do conxunto.

amosar e comentar co 
alumnado o resultado da súa 
interpretación. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores.
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais 
corporais que fóronse 
desenvolvendo ao 
longo do curso.

Interpreta correctamente a súa
voz nas interpretacións 
propostas pola profesora
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. 
Respectase os silencios tanto 
ao inicio da peza, como no 
medio e ao final.
Non se culpabiliza os erros 
dos compañeiros. 
Asúmese de forma solidaria o 
resultado musical do conxunto.

Empregarase como medio de 
avaliación, a observación da 
profesora e as notas que tome 
sobre o conxunto e sobre a 
actitude individual. 
Empregarase tamén medios 
electrónicos como gravadoras, 
tablets ou móbiles para poder 
amosar e comentar co 
alumnado o resultado da súa 
interpretación. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores.
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais 
corporais que fóronse 
desenvolvendo ao 
longo do curso.

Interpreta correctamente a súa
voz nas interpretacións 
propostas pola profesora
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. 
Respectase os silencios tanto 
ao inicio da peza, como no 
medio e ao final.
Non se culpabiliza os erros 
dos compañeiros. 
Asúmese de forma solidaria o 
resultado musical do conxunto.

Empregarase como medio de 
avaliación, a observación da 
profesora e as notas que tome 
sobre o conxunto e sobre a 
actitude individual. 
Empregarase tamén medios 
electrónicos como gravadoras, 
tablets ou móbiles para poder 
amosar e comentar co 
alumnado o resultado da súa 
interpretación. 



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

Primeiro trimestre.
Exploración sonora do
seu entorno. 
Segundo trimestre
Coñecemento 
dalgunhas paisaxes 
sonoras e 
coñecemento da obra 
de Murray Schafer. 

Sensibilización sobre o 
elemento sonoro que nos 
rodea.
Comprensión e valoración do 
concepto da Paisaxe Sonora
Murray Schafer, creador do 
concepto da paisaxe sonora. 

Exposición oral de traballos 
feitos por grupos reducidos (2 
ou 3 membros) no que poderán 
incorporar gravacións e imaxes 
do seu traballo investigador, 
pero o realmente valorable será 
a súa capacidade de 
abstraccións dos sons 
escoitados e da súa importancia
na creación desa paisaxe 
sonora. 

MUB1.7.2. 
Investiga de forma 
creativa acerca das
posibilidades 
sonoras e musicais
dos obxectos 
sonoros

Segundo trimestre
Exploración dos 
elementos sonoros e 
imitación para 
reproducir 
sonoridades. 
Investigación dos 
elementos que 
producen as 
características 
tímbricas dun son. 
Ataque, envolvente, 
extinción. 
Terceiro trimestre
Creación de paisaxes 
sonoras cun editor de 
sons. (Audacity) 

Recreación de paisaxes 
sonoras analizadas mediante 
elementos sonoros e grafías 
inventadas por eles
Creación de paisaxes sonoras 
imaxinarias empregando 
bancos de son de carácter 
gratuíto. 

Creación sonora en grupos non 
numerosos (5-6 alumnos) 
empregando materiais musicais 
ou non musicais. 
Será valorada polo resto dos 
alumnos tendo en conta os 
seguintes items.
musicalidade conseguida
orixinalidade tímbrica e sonora
complexidade sen erros 
apreciábeis polo espectador
participación de todos os 
membros do equipo
Empregarase como medio de 
avaliación, a observación da 
profesora e as notas que tome 
sobre o conxunto e sobre a 
actitude individual. 
Empregarase tamén medios 
electrónicos como gravadoras, 
tablets ou móbiles para poder 
amosar e comentar co 
alumnado o resultado da súa 
interpretación. .
Audición na aula, valoración por
parte dos seus compañeiros 
como no caso anterior, e 
posteriormente será colgado no 
bloque da asignatura da paisaxe
sonora imaxinaria feito polo 
alumnado (grupos reducidos (3 
persoas)

ESCOITA

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

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

Primeiro trimestre.
Instrumentos da 
orquestra. 
Recoñecemento 
visual e auditivo. 
Características 
principais. 
Instrumentos da 
música tradicional. 
Recoñecemento 
visual e auditivo. 

Recoñecemento auditivo e 
visual dos instrumentos da 
orquestra sinfónica.
Recoñecemento auditivo e 
visual do piano e da guitarra 
Recoñecemento auditivo e 
visual dos instrumentos da 
banda de rock estándar
Recoñecemento auditivo e 
visual de instrumentos 
pertencentes á música 

Probas específicas de 
recoñecemento de audición e 
recoñecemento visual. 
Empregarase reprodutor de 
audio. 
Tamén documentos visuais 
animados ou non que se 
proxectaran co canon desde 
ordenador do profesor. 
Ou ben proporcionaren enlaces 
para que investigue o alumno. 



Características 
principais. 
Colocación e 
disposición da 
orquestra sinfónica. 
Coros. Tipos de 
voces.
Segundo trimestre
Evolución da 
orquestra; orquestra 
barroca, clásica, 
romántica, de cámara 
e sinfónica. 
Terceiro trimestre
Agrupacións de 
cámara
bandas e brass bands
Agrupacións da 
música popular do 
século XX.- Bandas 
de rock e Jazz e Big 
bands

tradicional galega. 
Coñecemento das principais 
tesituras de voces. Coros 
mixtos, coros de voces 
brancas e coros masculinos. 
Características máis 
importantes de produción do 
son dos demais. 
Formación e colocación da 
orquestra sinfónica. 
Modificacións ao longo da 
historia: Orquestra barroca, 
orquestra clásica, orquestra 
romántica, orquestra sinfónica 
do século XX.
Composición das bandas e 
das brass bands.
Agrupacións máis importantes 
da música de cámara. Tríos e 
cuartetos clásicos. 
Agrupacións de música 
popular do século XX. Banda 
de rock e Jazz e Big Band de 
Jazz

Os apuntes serán 
proporcionados online para 
permitir o seu texto enriquecido.
Enlaces a vídeos de YouTube o 
arquivos sonoros que sirvan de 
exemplo. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.
Nas primeiras 
audicións, a profesora
indicará onde está a 
audición coa 
enumeración en voz 
alta dos números dos 
compases.

Interioriza a necesidade do 
silencio para poder escoitar 
unha obra musical. 
A progresividade virá dada por 
facelo para respectar 
preguntas, para seguir 
documentos de apoio, 
partituras ou musicogramas e 
finalmente, facelo pola 
necesidade do silencio para 
escoitar 

Observación da profesora no 
aula de música e apuntamento 
na caderno de observación.

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas. 

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

A progresividade virá 
dada por facelo para respostar
preguntas, para seguir 
documentos de apoio, 
partituras ou musicogramas e 
finalmente, facelo pola 
necesidade do silencio para 
escoitar música. 

Observación da profesora no 
aula de música e apuntamento 
na caderno de observación.

MUB2.4.1. Amosa 
interese por 
coñecer músicas 
doutras épocas e 

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 

Respecto e interese por 
escoitar as músicas propostas 
na aula pola profesora e polos 
compañeiros. 

Proporase ao alumando que 
traia músicas do seu gusto 
analizándoas na aula, 
explicándose a que estilo 



culturas, 
comparando e 
contrastando as 
novas músicas 
coñecidas.

na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.

pertencen e porque a escolle 
para escoitar cos seus 
compañeiros. 
Observación da profesora no 
aula de música e apuntamento 
na caderno de observación.

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

1ª Trimestre
Características da 
música Occidental 
fronte a outras 
tradicións. 
Idade Media
Renacemento
2ª Trimestre
Barroco, 
Clasicismo,
3ª Trimestre
Romanticismo
Música do século XX
Influencias da música 
non Occidental na 
música do século XX

Coñecemento das 
características principais dos 
estilos nos que 
tradicionalmente dividimos a 
música Occidental. Idade 
Media, Renacemento, Barroco,
Clasicismo, Romanticismo 
(Nacionalismos) e música do 
século XX.
Identificación de 
características propias da 
música Occidental respecto 
doutras tradicións. 
Identificar auditivamente dos 
trazos que identifican cada 
unha destas músicas. 

Probas escritas, tanto a modo 
de actividades na aula como 
exame 

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

1ª Trimestre
concepto de melodía
concepto de ritmo, 
tempo e dinámica
2ª Trimestre
harmonía: concepto 
de acorde 
textura
3ª Trimestre
timbre 
forma

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

Emprega tanto por escrito como
de forma oral un vocabulario 
específico de forma correcta. 
Tanto nos comentarios feitos na 
aula como parte das actividades
do curso.
Como nas probas escritas 

MUB2.5.2. Utiliza 
recursos con 
autonomía como 
apoio ao análise 
musical. 

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.

Ser autónomo á hora de 
atopar os parámetros 
indicados nunha partitura.
Manexar diferentes bases de 
datos na procura de audicións.
Uso da biblioteca, sección de 
discos
Uso de Spotify, YouTube e 
Goear como base de datos e 
para facer listas de 
reprodución. 
Ser consciente dos usos de 
cada unha desas plataformas.

Probas escritas, nas que se 
amose o uso das fontes 
proporcionadas de forma 
autónoma. 
Entrega e publicación de listas 
de reprodución cos temas 
pedidos. 
Exposición das características 
de cada plataforma.

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 

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

Tanto nos comentarios feitos na 
aula como parte das actividades
do curso. como nas probas 
escritas 



segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.

CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

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

1ª Trimestre
música e danza.
música incidental no 
teatro. Outros. 
Cabaret, Café 
Cantante…
2ª Trimestre
Música no cine
3ª Trimestre
Música noutras 
disciplinas 
audiovisuais. 
Televisión, radio e 
publicidade
Videoxogos…

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

Fai exposicións orais ou escritas
nas que valore esas 
contribucións. 

MUB3.1.2. 
Recoñece e 
interpreta 
manifestacións da 
danza identificando
e explicando con 
linguaxe técnica 
adecuada a época 
histórica á que 
pertencen.

1ª Trimestre

danzas cortesanas 
medievais e 
renacentistas.

2ª Trimestre

Nacemento do ballet. 
Ballet da court
Ballets románticos

3ª Trimestre

Danza 
contemporánea
bailes populares. 
Street dance.

Identifica diferentes estilos de 
danza ao longo da historia 
Ponnos en relación coa 
música que o acompaña

Corrección dos comentarios en 
relación coas imaxes visionadas
no aula.
Actitudes corporais acordes coa
época das danzas que se 
practiquen no aula. 

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

3ª Trimestre

Modificación do 
achegamento á 
música no século XX. 
O público do século 
XX simple consumidor
de música fronte a 
música como produto 
doméstico 
anteriormente.
A web 2.0 e sistemas 
de gravación en 
dispositivos móbiles. 
O 
espectador/consumido
r/ creador do século 
XXI.

Comprende o cambio que o 
acceso a música sufriu coa 
aparición do sistemas de 
gravación
Interese en crear ademais de 
consumir músico

Comentarios de textos 
propostos ou creación de 
composicións escritas ao 
respecto.
Valoración da súa propia 
relación coa música. 



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

3ª Trimestre

E este un traballo no 
que vai ter que 
integrar todas as 
aprendizaxes 
desenvolvidas até 
este momento, por iso
será interesante 
colocalo cara o final 
de curso.

Manexar diferentes bases de 
datos na procura de audicións.
Uso da biblioteca, sección de 
discos
Uso de Spotify, YouTube e 
Goear como base de datos e 
para facer listas de 
reprodución. 
Ser consciente dos usos de 
cada unha desas plataformas.
Empregar distintas fontes de 
información, bibliográfica e 
dixital. Poderá empregarse 
dispositivos móbiles na aula 
para tal fin. 
Indicación e discriminación das
fontes. 
Fai un guión ben ordenado e 
conforme á investigación 
suxerida.
Emprega distintos formatos na 
exposición.
Expón oralmente empregando 
unha linguaxe e un vocabulario
axeitado
Responsabilizase 
solidariamente de todo o 
traballo presentado polo grupo.
Participa activamente na 
realización do traballo.

Observación por parte da 
profesora da achega de cada un
dos membros do grupo ao 
traballo. 
Exposición oral de traballos de 
investigación pedidos e de 
grupos investigados polo 
alumnado.. 
Valoración a cargo da profesora 
e dos compañeiros segundo os 
seguintes items.
Claridade na exposición.
Claridade e correspondencia do 
guión.
Coherencia contidos e título do 
traballo investigación
Número de fontes empregadas
Número de recursos 
empregados na exposición. 

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

1ª Trimestre
concepto de melodía
concepto de ritmo, 
tempo e dinámica
2ª Trimestre
harmonía: concepto 
de acorde 
textura
3ª Trimestre
timbre 
forma

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

Emprega de forma correcta 
tanto por escrito como de forma 
oral un vocabulario específico 
de forma correcta. 
Tanto nos comentarios feitos na 
aula como parte das actividades
do curso como nas probas 
escritas 

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

1ª Trimestre
Características da 
música Occidental 
fronte a outras 
tradicións. 
Idade Media
Renacemento
Barroco
2ª Trimestre 
Clasicismo
Romanticismo
Nacionalismo
3ª Trimestre
Impresionismo
Música do século XX
Influencias da música 
non Occidental na 
música do século XX

Coñecemento das 
características principais dos 
estilos nos que 
tradicionalmente dividimos a 
música Occidental. Idade 
Media, Renacemento, Barroco,
Clasicismo, Romanticismo 
(Nacionalismos) e música do 
século XX.
Identificación de 
características propias da 
música Occidental respecto 
doutras tradicións. 
Identificar auditivamente dos 
trazos que identifican cada 
unha destas músicas. 

Probas escritas, tanto a modo 
de actividades na aula como 
exames.

MUB3.4.2. 
Examina e explica 
con criterio musical
a relación entre os 
acontecementos 
históricos, o 

3ª Trimestre
Modificación do 
achegamento á 
música no século XX. 
O público do século 
XX simple consumidor

Comprende o cambio que o 
acceso a música sufriu coa 
aparición do sistemas de 
gravación
Interese en crear ademais de 
consumir música

Comentarios de textos 
propostos ou creación de 
composicións escritas ao 
respecto.
Valoración da súa propia 
relación coa música. 



desenvolvemento 
tecnolóxico e a 
música na 
sociedade.

de música fronte a 
música como produto 
doméstico 
anteriormente.
A web 2.0 e sistemas 
de gravación en 
dispositivos móbiles. 
O 
espectador/consumido
r/ creador do século 
XXI

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.

Respecto e interese por 
escoitar as músicas propostas 
na aula pola profesora e polos 
compañeiros. 

Proporase ao alumando que 
traia músicas do seu gusto 
analizándoas na aula, 
explicándose a que estilo 
pertencen e porque a escolle 
para escoitar cos seus 
compañeiros. 
Observación do profesor no 
aula de música e apuntamento 
na caderno de observación.
Valorarase o emprego dunha 
linguaxe técnica correcta. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.

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

Proporase ao alumando que 
traia músicas do seu gusto 
analizándoas na aula, 
explicándose a que estilo 
pertencen e porque a escolle 
para escoitar cos seus 
compañeiros. 
Observación do profesor no 
aula de música e apuntamento 
na caderno de observación.
Valorarase o emprego dunha 
linguaxe técnica correcta. 

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

Todas as avaliacións. 
É este un labor en que
a progresividade ben 
dada pola dificultade 
na súa consecución. 
Hai que procuralo 
desde o inicio de 
curso, e non deixar de
vixiar a súa 
consecución até o 
final. As dificultades 
iranse incrementando 
segundo as 
capacidades 
desenvolvidas.

Respecto e interese por 
escoitar as músicas propostas 
na aula pola profesora e polos 
compañeiros. 
Manexar diferentes bases de 
datos na procura de audicións.
Uso da biblioteca, sección de 
discos
Uso de Spotify, YouTube e 
Goear como base de datos e 
para facer listas de 
reprodución. 
Ser consciente dos usos de 
cada unha desas plataformas.
Empregar distintas fontes de 
información, bibliográfica e 
dixital. Poderá empregarse 
dispositivos móbiles na aula 
para tal fin. 
Indicación e discriminación das
fontes. 
Fai un guión ben ordenado e 

Exposición oral de traballos de 
investigación pedidos e de 
grupos investigados polo 
alumnado.. 
Valoración a cargo da profesora 
e dos compañeiros segundo os 
seguintes items.
Claridade na exposición.
Claridade e correspondencia do 
guión.
Coherencia contidos e título do 
traballo investigación
Número de fontes empregadas
Número de recursos 
empregados na exposición. 



conforme á investigación 
suxerida.
Emprega distintos formatos na 
exposición.
Expón oralmente empregando 
unha linguaxe e un vocabulario
axeitado

MÚSICA E TECNOLOXÍA

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

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

1ª Trimestre
Diferencias e usos 
correctos de YouTube,
Spotify, Goear e novas
plataformas. 
Dereitos de autor, 
copyright, completo, 
creative commons.
Editor de partituras. 
Copia de partituras, e 
introdución ás 
harmonizacións. 
2ª Trimestre 
Uso do editor de 
partituras para crear 
melodías con sentidos
musical.
Audacity. Gravación 
da voz. Sonorización 
de contos. Lectura en 
voz alta. 
3ª Trimestre
MuseScore. Creación 
de obras máis 
complexas.
Noteflight. Exploración
de posibilidades.
Audacity. creación de 
paisaxes sonoros.

Emprega con autonomía un 
editor de partituras 
(MuseScore)
Emprega con autonomía un 
editor de son (Audacity)
Coñece as posibilidades dun 
editor de partituras online 
(Noteflight)
Coñece as posibilidades e 
diferencias entre as diferentes 
plataformas. 
Comprende o concepto de 
música en streaming .

Entrega online de diferentes 
traballos pedidos polo profesor. 
Copia de partituras ou creación 
das mesmas.
Entrega de arquivos sonoros 
creador co editor de son.
Entrega de listas de reprodución
Exposición oral o escrita das 
diferencias entre as diferentes 
aplicacións/programas ou 
plataformas empregados na 
aula. 

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

1ª Trimestre
Diferencias e usos 
correctos de YouTube,
Spotify, Goear e novas
plataformas. 
Dereitos de autor, 
copyright, completo, 
creative commons.
Editor de partituras. 
Copia de partituras, e 
introdución ás 
harmonizacións. 
2ª Trimestre 
Uso do editor de 
partituras para crear 
melodías con sentidos
musical.
Audacity. Gravación 
da voz. Sonorización 

Emprega con autonomía un 
editor de partituras 
(MuseScore)
Emprega con autonomía un 
editor de son (Audacity)
Coñece as posibilidades dun 
editor de partituras online 
(Noteflight)
Coñece as posibilidades e 
diferencias entre as diferentes 
plataformas. 
Comprende o concepto de 
música en streaming .

Entrega online de diferentes 
traballos pedidos polo profesor. 
Copia de partituras ou creación 
das mesmas.
Entrega de arquivos sonoros 
creador co editor de son.
Entrega de listas de reprodución
Exposición oral o escrita das 
diferencias entre as diferentes 
aplicacións/programas ou 
plataformas empregados na 
aula. 



de contos. Lectura en 
voz alta. 
3ª Trimestre
MuseScore. Creación 
de obras máis 
complexas.
Noteflight. Exploración
de posibilidades.
Audacity. creación de 
paisaxes sonoros.

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

1ª Trimestre 
Diferencias e usos 
correctos de YouTube,
Spotify, Goear e novas
plataformas. 
Dereitos de autor, 
copyright, completo, 
creative commons.
Editor de partituras. 
Copia de partituras, e 
introdución ás 
harmonizacións. 
2ª Trimestre 
Uso do editor de 
partituras para crear 
melodías con sentidos
musical.
Audacity. Gravación 
da voz. Sonorización 
de contos. Lectura en 
voz alta. 
3ª Trimestre
MuseScore. Creación 
de obras máis 
complexas.
Noteflight. Exploración
de posibilidades.
Audacity. creación de 
paisaxes sonoros.

Emprega con autonomía un 
editor de partituras 
(MuseScore)
Emprega con autonomía un 
editor de son (Audacity)
Coñece as posibilidades dun 
editor de partituras online 
(Noteflight)
Coñece as posibilidades e 
diferencias entre as diferentes 
plataformas. 
Comprende o concepto de 
música en streaming .

Entrega online de diferentes 
traballos pedidos polo profesor. 
Copia de partituras ou creación 
das mesmas.
Entrega de arquivos sonoros 
creador co editor de son.
Entrega de listas de reprodución
Exposición oral o escrita das 
diferencias entre as diferentes 
aplicacións/programas ou 
plataformas empregados na 
aula. 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
 
Basearémonos na seguinte metodoloxía:
 
Audición
 
Escoitar é o primeiro e  un dos máis importantes contactos coa música a nivel xeral. Ao escoitar
e analizar fragmentos interiorízanse mellor os elementos da linguaxe musical e fomentase o 
desexo tanto de facer música como de coñecela e valorala. Ademais coa audición de 
fragmentos gravados, trabállanse estratexias de atención, audición interior, memoria 
comprensiva e anticipación durante a propia interpretación e creacións musicais. 
 
Antes de calquera actividade de audición, pódense dar as indicacións precisas para que o 
alumnado se centre en aquilo que vai ser obxecto de análise (ritmo, esquema melódico, 
instrumentación, secuencia de acordes, textura). Existen dúas formas básicas de escoitar de 
forma activa: seguir un esquema ou guión aclaratorio do discurso musical, ou expresar o que 
se percibiu auditivamente mediante o uso da linguaxe verbal ou recorrer a debuxos, esquemas,
musicogramas, etc.
 



Todas as obras ou fragmentos obxecto de análise auditivo deberíanse escoitar como mínimo 
dúas veces na mesma sesión. Nun arte como a música no que a comprensión da mensaxe 
está ligado á natureza temporal da música, é necesario escoitar a obra máis dunha vez para 
que a nosa capacidade de memoria se active e sexa capaz de discriminar o que nunha soa 
audición resultaría máis difícil.
 
Os fragmentos que se empregarán para as audicións serán variados e representativos da 
maioría dos estilos musicais, períodos, xéneros, agrupacións e culturas (música culta, pop-
rock, jazz, flamenco, música cinematográfica, música electrónica, música folclórica, etc.).
 
Interpretación
 
A interpretación é xunto á composición, a forma de expresión básica do músico e, polo tanto, 
no que máis debe insistirse no proceso de ensinanza-aprendizaxe da música. O feito de 
dispoñer da súa propia voz, o corpo e un instrumental de fácil execución como a percusión Orff 
fai da interpretación unha das tarefas máis recomendables de dito proceso.
 
A maioría de  veces, a interpretación implica actividades en grupo. En tanto, tamén pódese 
potenciar a práctica individual, sobre todo nas actividades destinadas a desenvolver 
determinadas capacidades como, por exemplo, unha afinación xusta ou unha habilidade 
instrumental, vocal ou corporal determinada, cando sexan necesarios para a consecución dun 
obxectivo dentro da obra.
 
Os criterios de selección do material para as actividades de interpretación poden resumirse na 
idea dun repertorio heteroxéneo, no que teñen cabida moitos xéneros e estilos, mediante uns 
arranxos que facilitan a práctica interpretativa.
 
             Pautas xerais para a interpretación.
 
Insistir nas normas de interpretación en grupo traballadas anteriormente.

Basearse en recursos escritos ou gráficos. É chegado o momento de independizarse de a 
aprendizaxe de "oído".
O desenvolvemento das capacidades interpretativas ten como marco tres áreas diferenciadas 
aínda que estreitamente relacionadas entre si: a expresión instrumental, a expresión vocal e a 
expresión corporal ou movemento.

Expresión instrumental

Neste nivel non se expoñen actividades específicas para o desenvolvemento da técnica 
instrumental, aínda que si aparecen formando parte de actividades de interpretación y creación 
musical.
Expresión vocal
Realizaremos as actividades de técnica vocal (resonancia, articulación, vocalización, 
impostación) periodicamente desde principio de curso e, sobre todo, antes de abordar a 
interpretación dalgunha  canción.
 Expresión corporal, movemento e danza
A música é o soporte da danza, polo que o movemento corporal é un obxectivo que se ha de 
alcanzar e un recurso didáctico para a expresión de contidos musicais como a pulsación, o 
deseño melódico, a textura e a forma.
 



Improvisación
 
A improvisación reúne en si mesma as dúas facetas musicais máis importantes: a composición 
e a interpretación. Dito procedemento permite explorar posibilidades sonoras.
 
A improvisación pódese expoñer dentro dun abano de posibilidades que van desde a liberdade 
total até a suxeición a unhas pautas predeterminadas. Está presente ao longo de todo o 
proceso de aprendizaxe, constituíndo en moitas ocasións non só un punto de partida para as 
actividades baseadas na interpretación e na creación, se non tamén o eixo central de partes 
específicas da aprendizaxe, como poden ser as actividades rítmicas ou a entoación de sons e 
a exploración tímbrica e formal. Pódese insistir en que, para improvisar, hai que partir das 
pautas dadas e manter unha actitude desinhibida e participativa, despreocupándose dos 
posibles erros e adoptando unha actitude construtiva ante os mesmos. 
 
Creación
 
Parte da experimentación e a combinación de sons ou elementos corporais a través da 
improvisación para chegar, posteriormente, a un traballo máis planificado que se plasme na 
composición, e que permita ao alumnado interiorizar os elementos que permiten construír a 
música.
 
Composición
 
Seguimos neste nivel a facer exercicios de composición en base a estruturas sinxelas dadas, 
como a secuencia I-IV-V-I, nas que a repetición de motivos é a ferramenta fundamental. 
Comeza a ser o momento de actuar con máis autonomía e creatividade, partindo da 
experimentación, da improvisación e chegando a interiorización de pautas e métodos.
 
Creación e montaxe de coreografías
 
A  faceta creativa do alumnado non debe quedar exclusivamente na composición de 
fragmentos vocais e instrumentais. A creación de coreografías é o complemento ideal ás 
actividades de expresión corporal e danza.
 
Lectoescritura musical
 
A música é unha linguaxe e constrúese, da mesma forma que a linguaxe verbal, a partir dunhas
unidades de significación que se combinan de múltiples formas e que hai que aprender a 
manexar con soltura. Isto non significa que haxa que aprendelo como unha actividade 
mecánica. Ao contrario, as actividades baseadas na lectura e a escritura musicais deben ser un
medio para a consecución doutros obxectivos, constituíndo a base para outros procedementos 
como a audición, a improvisación, a interpretación ou a composición de fragmentos.
 
A lectoescritura musical non debe ser entendida desde un punto de vista restritivo no que só 
tería cabida a forma tradicional de representar a música con notas nun pentagrama. Outros 
sistemas de representación, esquemas ou musicogramas,  utilizaranse habitualmente na clase.
 
Investigación e alfabetización informacional
 
Pódense agrupar aquí, os contidos curriculares encamiñadas a fomentar hábitos de búsqueda 
de información, posta en común e debate. Este tipo de contidos cobran toda a súa importancia 
xa que o alumnado a estas idades va adquirindo a madureza necesaria que lle permite abordar
as tarefas de investigación de forma máis autónoma e con maior criterio.
 



Insistirase en que buscar información a partir dun tema ou cuestionario non é ir directamente 
ao lugar concreto da fonte (bibliografía, partitura, material de audio o vídeo, Internet) onde 
agardase atopar unha resposta determinada para copiala literalmente. Máis ao contrario, hai 
que planificar a búsqueda, elixir máis dunha fonte, ler e escoitar con tranquilidade, extraer as 
ideas máis importantes. Analizalas, desenvolvelas e realizar unha síntese a partir de todo o 
material traballado.

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. Procederase a recomendar que retome ou volva a repetir
o cuaderniño do curso pasado, que se lle corrixirá na aula.

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. Reprodutor de Cds conectado a altavoces.
5. Ordenador en el aula con conexión a Internet. 
6. Teclado midi.
7. Canon proxector.
8. Lousa pautada.
9. Lousa normal.

Ordenadores para alumnos con acceso a Internet e coas aplicacións e programas indicados en
contidos  instalados, especialmente MuseScore, Spotify, e Audacity.

CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN

CRITERIOS   DE AVALIACIÓN 

1. Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical a que pertencen distintas 
pezas escoitadas con anterioridade na aula
            Con este criterio preténdese comprobar en que medida o alumnado é capaz
            situar axeitadamente unha obra musical no contexto que lle é propio.

2. Identificar e analizar os compoñentes básicos dunha obra musical,  



            empregando    a linguaxe musical   coñecida a través do traballo  na aula
            Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado de expresar coa
            linguaxe propia do ámbito musical, os elementos básicos que configuran unha  
            obra  musical 

 3.- Ser quen de comunicar axeitadamente e con rigor valoracións persoais sobre 
            as distintas manifestacións musicais coñecidas con anterioridade na aula.
            Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado de valorar
            positivamente e con respecto distintas manifestacións musicais facéndoo co 
            rigor e con criterios de profundidade, indo máis aló dunha simple opinión
            non sustentada no coñecemento

       4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou
           escoitar unha peza musical.
           Con este recurso trátase de avaliar a disposición de apertura e a capacidade
           de acción do alumnado á hora de utilizar as tecnoloxías do coñecemento no 
           eido musical. 
      5. Coñecer como se desenvolve a interpretación en grupo, ben sexa instrumental, 
          vocal ou de movemento.
          Con este criterio trátase de comprobar a capacidade do alumnado para levar a 
          cabo interpretacións conxuntas conforme as normas que emanan da disciplina
.         musical e do respecto polo quefacer dos demais.
     
      6. Elaborar axeitadamente un pequeno arranxo musical.
          Con este criterio trátase de avaliar a aplicación por parte do alumnado dos 
          coñecementos adquiridos na aula no ámbito da creación.

      7. Ler axeitadamente as grafías musicais con que se escribe unha obra musical.
          Con este criterio preténdese comprobar o grao de coñecemento das grafías
          básicas que lle permitan ao alumnado a lectura axeitada dunha peza musical.

CRITERIOS   DE  CUALIFICACIÓN

É preciso valorar no día a día a evolución de alumno á hora de desenvolverse nas 
distintas actividades. Pero, por outra banda , é preciso crear un apoio documental que permita 
ao alumnado ter un soporte material mais aló do traballo diario no aula. 

Son os examines escritos un método de diagnóstico do proceso de ensinanza-
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 ao exame ou exames que se fagan coincidindo coa evolución
30% será determinada pólo traballo na aula do alumno, interpretación e creacións. 

Atendendo moi especialmente á participación e musicalidade das propostas do alumnado
Valorándose primordialmente a participación, a disciplina fronte as indicacións dadas, e 

o progreso na afinación e na medida.
Será sancionada a non participación de alumnado nestas actividades, xa  que impedirá 

a avaliación positiva na asignatura, independentemente da nota matemática conseguida nos 
outros procedementos avaliadores.

20% por traballos e exercicios que se fagan na casa, presentacións que se propoñan 



para o aula, e demais traballos  que se fagan na asignatura.

De forma extraordinaria e a criterio do profesor, arbitrarase unha proba final que só 
computará un 50% da nota final e o outro 50% será determinado polo traballo realizado polos 
alumnos ao longo do curso.

Considerarase a tal fin tanto os traballos de exercicios, como os proxectos baseados en 
lecturas, podcasts, buscas en Internet, presentacións ou creacións informáticas que se sexan 
prantexados na clase.

O profesor pode, se o considera pertinente, poñerlle notas distintas aos integrantes dun 
grupo valorando a súa achega. 

Os exames constarán de tres partes diferenciadas e para a superación do mesmo, será 
necesario que o alumno puntúe como mínimo un punto en cada unha das partes.

A primeira parte, terá un contido máis teórico, daqueles elementos que se traballen na 
avaliación, como poden ser o son, as voces, os instrumentos ou similares.

A segunda parte, terá contido de linguaxe musical, e obrigará ao alumno a 
desenvolverse minimamente coa linguaxe musical. 

A terceira parte, terá carácter auditivo, e permitirá á profesora comprobar a capacidade 
do/a alumno/a para discriminar auditivamente os elementos sonoros.

Indicadores de logro 

Lectura con soltura no pentagrama en clave de sol até a segunda liña adicional por 
encima e por abaixo empregando compases de 2/4, ¾ e C, con figuracións de redonda, 
branca, negra, corchea e semicorchea, silencios correspondentes.  Uso do tresillo de corcheas 
en pulso de negra. Uso do puntiño de prolongación en brancas, negras e corcheas. 

Medir seguindo as indicacións de compases binarios, ternarios, cuaternario de 
subdivisión binaria. 

Facer ditados sinxelos usando as figuracións coñecidas e as notas da escala natural de 
do.  (Até un Máximo oito erros en oito compases )

 Recoñece auditivamente as texturas monódicas, homofónicas e polifónicas.

 Comprensión dos conceptos de repetición, imitación e contraste.

Enumeración das características das formas binarias e ternarias.

Respostar a cuestionarios e recoñecemento de diferentes procedementos compositivos 
de forma auditiva e sobre a partitura. 

 Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non entorpece o labor dos 
compañeiros. 

Canta de pe, recto e cunha correcta emisión da voz. 

Fai ostinatos 

Participación de forma construtiva en todas as actividades propostas ao longo do curso.



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. 

Asúmese de forma solidaria o resultado musical do conxunto.

Comprensión e valoración do concepto da Paisaxe Sonora.

Creación de paisaxes sonoras imaxinarias empregando bancos de son de carácter 
gratuíto. 

Recoñece auditivo e visual dos instrumentos da orquestra sinfónica.

Coñece as principais tesituras de voces. Coros mixtos, coros de voces brancas e coros 
masculinos. 

Formación e colocación da orquestra sinfónica. 

É capaz de seguir unha partitura proporcionada para seguir unha audición, implica 
recoñecer os elementos gráficos. 

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

Respecto e interese por escoitar as músicas propostas na aula pola profesora e polos 
compañeiros. 

Coñecemento das características principais dos estilos nos que tradicionalmente 
dividimos a música Occidental. Idade Media, Renacemento, Barroco, Clasicismo, 
Romanticismo (Nacionalismos) e música do século XX.

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

Ser autónomo á hora de atopar os parámetros indicados nunha partitura. 

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

Comprende que a música está como base de moitísimas das linguaxes que nos rodean, 
especialmente no ámbito audiovisual

Identifica diferentes estilos de danza ao longo da historia 
 
Empregar distintas fontes de información, bibliográfica e dixital. Poderá empregarse 

dispositivos móbiles na aula para tal fin. 
Participa activamente  na realización do traballo colaborativo.-

Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado

 Responsabilizase solidariamente de todo o traballo presentado polo grupo. 

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

Emprega con autonomía un editor de partituras (MuseScore)

Emprega con autonomía un editor de son (Audacity)



ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DOS ALUMNOS COA  MATERIA 
PENDENTE

Para o alumnado de 4º ESO avaliado negativamente en 3º curso:

Os contidos esixibles son os mesmos que figuran na programación de 3º ESO neste 
curso.

As actividades de avaliación serán como segue:

-Realización de actividades proporcionadas polo departamento, titorados regularmente. A
súa correcta realización e seguimento contará un 20% na cualificación final, ademais de 
permitir a realización dos controis trimestrais.

-Levando ao día as actividades do libro e do caderno, farase un control trimestral do 
contido de cada avaliación, que contará un 80% na nota final.

-En caso de non superar a materia deste xeito, ben por non acadar o mínimo esixido ou 
ben por non facer as actividades de recuperación, caberá a posibilidade de presentarse a un 
exame final.

Nas horas de titoría de alumnos estará accesible para calquera dúbidas que se lle poda 
presentar. 



4° ESO

CONTIDOS

BLOQUE 1. AUDICIÓN E REFERENTES MUSICAIS.

- A música como un elemento cunha presenza constante na vida das persoas: a audición de 
música na vida cotiá, nos espectáculos e nos medios audiovisuais. Reflexión sobre esa 
presenza incesante nas nosas vidas e a necesidade do silencio.
- Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas.
- Utilización de distintas fontes de información para obter referencias sobre músicas de 
diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e outras 
manifestacións musicais tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de comunicación.
- A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e as modas 
musicais.
- A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas musicais
e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a música 
escoitada.
- A edición, a comercialización e a difusión da música. Novas modalidades de distribución da 
música e as súas consecuencias para os profesionais da música e a industria musical.
- Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas.
- Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música.

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN E CREACIÓN.

- Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación coas outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental e no 
movemento e a danza.
- Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 
partituras con diversos tipos de notación.
- Utilización de diferentes técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, 
a elaboración de arranxos e a creación de pezas musicais.
- Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula 
e neutros espazos e contextos.
- Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das distintas facetas e 
especialidades no traballo dos músicos.
- Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 
individual e en grupo e a creación musical.
- Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional.

BLOQUE 3. MÚSICA E TECNOLOXÍAS.

- O papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a 
posibilidade de gravar o son e a aparición dos ordenadores.
- Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos das últimas décadas.
- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da Internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación
e a creación musical.



- Aplicación de diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para rexistrar as creacións 
propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.
- Análise das funcións da música en distintas producións audiovisuais: publicidade, televisión, 
cine, videoxogos, etc.
- Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes ou a
creación de bandas sonoras orixinais.
- Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e a 
comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de 
producións sonoras e audiovisuais.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Non se empregará libro de texto, funcionaremos en tódolos casos con materiais desenvoltos 
polo departamento. Os alumnos ben poden acudir á conserxería do centro a obter una copia 
impresa dos mesmos, ou ben facelo a través do aula virtual do centro.

Segue a ser necesaria a compra dunha frauta doce para aqueles que non dispoñan dela, e un 
soporte físico (caderno, carpeta clasificadora, etc...) para tomar os apuntes que se consideren 
necesarios para apoiar os materiais entregados ao longo de curso. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación son referentes dos niveis máis imprescindibles. Sobre eses 
aprendizaxes básicos se poden esixir niveis máis altos segundo as posibilidades de cada 
alumno.
Cada criterio está relacionado cos obxectivos xerais de área e de etapa e por iso deben indicar 
as capacidades que se deben desenvolver no proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Así mesmo, relaciónanse cos contidos, xa sexan conceptuais, procedimentais ou actitudinais.

4.1.Criterios de avaliación do currículo oficial da comunidade autónoma de Galicia.

Segundo 133/2007 , do 5 de Xullo (DOGA 13 Xullo 2007), polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, na área de música, 
o cursos de 4º de ESO, seguirá estes criterios de avaliación:

1. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na sociedade.
Con este criterio preténdese avaliar o coñecemento do alumnado acerca do papel da música 
en situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación,
etcétera.

2. Analizar diferentes pezas musicais apoiándose na audición e no uso de documentos 
impresos como partituras, comentarios ou musicogramas e describir as súas principais 
características.
Este criterio intenta avaliar a capacidade do alumnado para identificar algúns dos trazos 
distintivos dunha obra musical e para describir, utilizando unha terminoloxía adecuada, 
aspectos relacionados co ritmo, a melodía, a textura ou a forma. A análise realizarase sempre 
en situacións contextualizadas e a partir da audición de obras previamente traballadas na aula 
ou con características similares a estas.



3. Expoñer de forma crítica a opinión persoal respecto a distintas músicas e eventos musicais, 
argumentándoa en relación á información obtida en distintas fontes: libros, publicidade, 
programas de concertos, críticas, etcétera.
Este criterio pretende avaliar a capacidade para expresar unha opinión fundamentada respecto 
dunha obra ou dun espectáculo musical, así como a habilidade para comunicar, de forma oral 
ou escrita, e argumentar correctamente as propias ideas apoiándose na utilización de 
diferentes fontes documentais.

4. Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza vocal ou instrumental ou unha 
coreografía aprendidas de memoria a través da audición ou observación de gravacións de 
audio e vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros recursos gráficos.
Con este criterio trátase de comprobar a autonomía do alumnado e a súa disposición e 
colaboración con outros membros do grupo, seguindo os pasos necesarios e introducindo as 
medidas correctivas adecuadas para lograr un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades.

5. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de actividades 
musicais no centro: planificación, ensaio, interpretación, difusión, etcétera.
A través deste criterio preténdese valorar o coñecemento do alumnado dos pasos a seguir na 
organización e posta en marcha dun proxecto musical, a súa iniciativa e o seu interese pola 
procura de solucións ante os problemas que poidan xurdir.

6. Explicar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical considerando a 
intervención de distintos profesionais.
Este criterio pretende avaliar o coñecemento do alumnado sobre o proceso seguido en distintas
producións musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, etcétera) e o papel xogado 
en cada unha das fases do proceso polos diferentes profesionais que interveñen.

7. Elaborar un arranxo para unha peza musical a partir da transformación de distintos 
parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) nun ficheiro MIDI, utilizando un 
secuenciador ou un editor de partituras.
Con este criterio inténtase avaliar a capacidade do alumnado para utilizar diferentes recursos 
informáticos ao servizo da creación musical. Trátase de valorar a aplicación das técnicas 
básicas necesarias para utilizar algúns dos recursos tecnolóxicos ao servizo da música e a 
autonomía do alumnado para tomar decisións no proceso de creación. 

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

A temporalización dos contidos realízase de xeito gradual, de forma que o alumnado vaia 
incorporando os novos coñecementos sobre o xa adquirido. Ao tratarse dunha linguaxe cómpre
aprendela paso a paso e asentar o novo sobre o previamente adquirido. Deste xeito tamén se 
busca garantir a continuidade da avaliación. Unha vez aprendidos os termos básicos, 
traballarase a linguaxe con diferentes procedementos para acadar fluidez na lectura e na 
interpretación.



Obxectivos mínimos:

 Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical que permitan a súa análise e interpretación.
 Adquirir as capacidades necesarias para poder elaborar e recrear ideas musicais mediante o uso 
da voz e dos instrumentos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de expresión.
 Desenvolver as capacidades de análise de obras musicais como exemplo da creación artística e 
do patrimonio cultural, comprendendo o seu uso social e as súas intencións expresivas.
 Aprender a utilizar diversas fontes de información para o coñecemento, goce e apreciación 
musical.
 Adquirir o vocabulario que permita explicar de forma oral e escrita os procesos musicais e 
establecer valoracións propias.
 Fomentar a audición activa e consciente de obras musicais como fonte de enriquecemento cultural
e de pracer persoal, con vistas a favorecer a ampliación e diversificación dos seus gustos musicais.
 Participar en actividades musicais, tanto dentro como fóra da aula, individual e grupalmente, con 
actitude aberta, interesada e respectuosa.
 Coñecer as diferentes manifestacións musicais a través da historia e a súa significación no ámbito 
artístico e sociocultural.
 Introducirse na utilización das novas tecnoloxías para a reprodución, transmisión e gravación do 
fenómeno musical

Contidos mínimos:

 Lectura e recoñecemento dos elementos xa vistos, engadindo:
- Ritmo: Combinación de corcheas e semicorcheas nun mesmo pulso de subdivisión binaria, 
sincopas diversas e subdivisións ternarias.
- Harmonía: Modalidade, tonalidade, armadura das diversas tonalidades, acordes tríadas maiores e 
menores, cadencias simples e concepto de modulación.
- Forma: A frase como elemento formal, as formas estruturadas por imitación, as formas compostas 
e as libres. Procedementos compositivos.
 Interpretación de cancións, coordinando as voces e logrando, a máxima precisión na afinación e 
no aspecto rítmico.
 Interpretación en grupo: Conxuntos Orff, frauta, teclado, guitarra, con emprego de harmonizacións 
máis complexas e utilizando músicas de diferentes culturas, épocas e procedencias xeográficas.
 Utilización de instrumentos polifónicos como a guitarra e o teclado e uso de  maior variedade de 
instrumentos melódicos para enriquece-las posibilidades tímbricas.
 Gravación e comentario crítico oral ou escrito sobre as actividades vocais realizadas na aula.
 Interpretación en grupo: Conxuntos Orff, frauta, teclado, guitarra, con emprego de harmonizacións 
máis complexas e utilizando músicas de diferentes culturas, épocas e procedencias xeográficas.
 Utilización de instrumentos polifónicos como a guitarra e o teclado e uso de  maior variedade de 
instrumentos melódicos para enriquece-las posibilidades tímbricas.
 A música española a través da historia.
 A profesión de músico: Compositor, solistas, agrupacións, titulacións musicais, pedagoxía da 
musica, director, luthiers, novas tecnoloxías, relación con outras ciencias (medicina, psicoloxía…) e 
outras profesións no mundo da musica.
 Coñecemento da evolución dos diferentes sistemas de gravación ao longo da historia, analóxicos 
e dixitais
 Coñecemento dos diferentes sistemas de reprodución (mono – estéreo…).
 Os diferentes instrumentos electrónicos. Tipos, usos.
 Sistema MIDI. Definición, usos e aplicacións.

Avaliación: Criterios e medios:

 Farase polo menos un exame ou traballo trimestral acerca dos contidos teóricos antes descritos. 
(30% da nota)
 Control habitual e mediante exame dos contidos prácticos. Polo menos, deberanse tocar dúas 
melodías por trimestre, das tres que normalmente se piden. (30% da nota cada unha)



 Actitude cara a asignatura e comportamento global dentro das clases (10% da nota)

Para aprobar a asignatura, a cualificación mínima dos exames teóricos terá que ser un 4.
Se redondearán ao alza as cualificacións superiores a 65 centésimas de punto.
Ao ser un curso de avaliación continua, non se contemplan as recuperacións, agás no caso de contidos 

teóricos non acumulativos que requirirán a confección de traballos.

4° E.S.O. (diversificación curricular)

Neste curso atopámonos cunha serie de alumnos que en moitos casos accederon a este
programa sen ter cursado a materia en 3º da E.S.O., ou ben repetiron para integrarse no 
mesmo, co cal o seu último contacto coa materia foi no mellor dos casos hai dous anos. 
(Lembremos que en 3º por D.C., non se imparte música)

Deste xeito, os obxectivos referenciais para este grupo han de ser tomados en conta de 
xeito distinto ós de o 4º curso convencional.

En calquera caso, a materia non é adaptada, de xeito que os obxectivos mínimos do 
segundo ciclo da ESO son os de referencia para a avaliación destes alumnos, e polo tanto os 
mesmos que se detallaron con anterioridade.



BACHARELATO

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MÚSICA  AO LOGRO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE

s. Comunicación lingüística (CCL)

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

t. 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.) se expresa en forma de propor-
cións matemáticas e fraccións ). Igualmente ocorre con outros conceptos musicais como o in-
tervalo, a distribución en tons e semitóns da escala, o acorde ou as indicacións metronómicas, 
por enumerar algúns.

Por outra parte, trátanse tamén contidos de carácter científico e tecnolóxico, como o es-
tudio do fenómeno físico do son e os seus diferentes parámetros, a produción do son nas dife-
rentes familias instrumentais e os factores que determinan o timbre propio de cada instrumento,
os procesos biolóxicos da audición e a voz e o coñecemento das partes do corpo implicadas no
mesmo, etc.

u. Competencia dixital (CD). 

A ensinanza de a Música contribúe tamén ó desenrolo 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.).

v. Aprender a aprender (CAA). 

O estudio da Música fomenta o desenrolo de capacidades e destrezas fundamentais 
para a aprendizaxe do alumno, como a atención, a concentración, a memoria, o esforzo e a 
constancia.

w. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

As actividades de interpretación e práctica musical requiren por parte dos 
alumnos dun traballo cooperativo baseado na tolerancia, o respecto e a solidariedade. 
Desenrolo de habilidades sociais (autocontrol, autoestima e empatía, entre outras).

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

Ca interpretación musical se potencia 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.



y. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A Música está relacionada de forma directa con dita competencia en todos os 
aspectos que a configuran, e a capacidade de comprender e valorar criticamente 
manifestacións musicais de diferentes culturas, épocas e estilos, a partir da audición e a 
análise musical e sociolóxico das mesmos, así como a adquisición de habilidades para 
expresar ideas, experiencias o sentimentos de forma creativa, especialmente ca interpretación, 
a improvisación e a composición.

OBXETIVOS 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.

PRIMEIRO CURSO

OBXETIVOS DO CURSO
- Valoralas múltiples manifestacións musicais que se producen na nosa sociedade desde distintos puntos de 
vista.
Utilizar un método de análise musical baseado na audición e na investigación, para coñecer aspectos 
estilísticos e formais da obra.

- Comprende-lo proceso de creación e de difusión das obras musicais, considerando o papel do compositor, 
dos intérpretes e dos medios utilizados en cada momento histórico.

- Coñecer e valora-la utilización que se fai da música nos medios audiovisuais, deseñando actividades e 
experiencias para afondar nas posibilidades expresivas que a música ten nestes medios.

- Percibir a música como unha manifestación artística inmersa na súa propia historia e, á vez, aberta á 
innovación, considerando outros factores extramusicais con influencia no proceso creativo.

- Contribuír coas súas ideas e experiencias na organización e no desenvolvemento das actividades musicais 
que se realicen no centro.

- Expresarse por medio da voz, dos instrumentos e da danza, tanto en obras do repertorio como nas 
improvisacións.
Coñecer e utilizar con actitude critica os principias recursos musicais que ofrece a comunidade , como 
concertos , bailes... como medios para o lecer durante o tempo de ocio.

CONTIDOS DO CURSO 1º DE BACHARELATO RELACIONADOS COS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.

Bloque 1. Destrezas musicais

B1.1. Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do coñecemento do aparello 
fonador, o seu funcionamento, a respiración, a emisión, a articulación, a relaxación e a 
afinación.
B1.2. Interpretación vocal atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á 
agóxica, á articulación dos sons e os seus ataques, e á ornamentación musical.

LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador.
LPMB1.1.2. Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo, etc., e valóraos como 
elementos imprescindibles para a adquisición da técnica vocal.
LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente, aplicando as indicacións 
expresivas e dinámicas presentes na partitura

B1.3. Entoación individual e colectiva de escalas, intervalos melódicos, harmónicos, arpexos ou
acordes.

LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir de diferentes alturas, 
utilizando unha correcta emisión da voz.



B1.4. Interiorización do pulso.
B1.5. Interpretación instrumental atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á 
agóxica, á ornamentación musical, e á articulación dos sons e dos seus ataques.

LPMB1.3.1. Interpreta instrumental ou vocalmente, con total precisión dentro dun tempo establecido,
estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha obra ou un fragmento, sentindo internamente o 
pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de compás.

B1.6. Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica como harmónica nas claves 
de sol e fa en cuarta, e da escritura tanto melódica como harmónica.
B1.7. Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo interválico.
B1.8. Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras.

LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando e 
desenvolvendo a disociación auditiva e motriz.
LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar
na aprendizaxe da linguaxe musical.

Bloque 2. A audición comprensiva

B2.1. Percepción e identificación do pulso, dos acentos e dos compases binarios, ternarios e 
cuaternarios.
B2.2. Percepción, identificación e transcrición de fórmulas rítmicas básicas orixinadas polo 
pulso binario ou ternario.
B2.3. Percepción, identificación e transcrición de signos que modifican a duración, síncopes, 
anacruses, notas a contratempo, cambios de compás, grupos de valoración especial, 
equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción, etc.

LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a 
identificación do acento periódico base do compás, e logra unha correcta interiorización do pulso
que lle permite posteriormente unha axeitada execución individual ou colectiva.

B2.4. Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras musicais, tanto 
as que teñen como fundamento a linguaxe da música culta como as que teñen como 
fundamento as linguaxes musicais contemporáneas, o jazz, a música tradicional, o rock, o 
flamenco e as músicas do mundo.
B2.5. Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas, funcións tonais-acordes 
maiores e menores, acordes de sétima dominante e de sétima diminuída, cadencias e os 
modos e intervalos fóra do concepto tonal.
B2.6. Recoñecemento comprensivo das texturas musicais e dos timbres instrumentais nas 
obras escoitadas ou interpretadas.
B2.7. Recoñecemento auditivo e transcrición dos esquemas rítmicos, das melodías, dos 
intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos elementos.
B2.8. Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e 
dos fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos elementos.
B2.9. Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento escrito e un fragmento 
escoitado.
B2.10. Transcrición de esquemas harmónicos das obras escoitadas.

LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, cadenciais, formais, tímbricos 
etc., das obras escoitadas ou interpretadas. 
LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición. 
LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura.
LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, 
jazz, rock e flamenco, así como os máis importantes da linguaxe musical contemporánea. 



LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada.

Bloque 3. A teoría musical

B3.1. Coñecemento das grafías das fórmulas rítmicas, simultaneidade de ritmos, signos que 
modifican a duración, síncope, anacruse, notas a contratempo, os grupos de valoración 
especial contidos en un e varios pulsos, etc.
B3.2. Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión musical, á dinámica, ao 
tempo, á agóxica, á articulación musical e ao ataque dos sons.
B3.3. Aproximación ás grafías contemporáneas.

LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo e coa expresión 
musical.
LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe musical 
contemporánea.

B3.4. Coñecemento das normas de escritura melódica.
B3.5. Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das danzas e das obras 
musicais.
B3.6. Coñecemento e comprensión de escalas, funcións tonais, intervalos, cadencias, acordes 
básicos e complementarios, tonalidade, modalidade e modulación.
B3.7. Coñecemento dos principais sistemas de cifraxe harmónica.
B3.8. Coñecemento da ornamentación musical.
B3.9. Comprensión do efecto que producen na música os sons da ornamentación e 
intensificación expresiva.
B3.10. Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si.

LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes
LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais.
LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.

Bloque 4. A creación e a interpretación

B4.1. Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas orixinadas polo pulso binario ou 
ternario e as súas variantes.

LPMB.4.1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas e improvísaas libremente, 
acordándoas co pulso e o compás do fragmento escoitado.

B4.2. Improvisación, tanto individual como colectiva, de breves melodías.
B4.3. Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema modal e tonal.

LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a creatividade e a 
capacidade de seleccionar e usar libremente os elementos da linguaxe musical de acordo cunha 
idea e estruturados nunha forma musical.

B4.4. Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais vocais adecuados ao nivel, 
con ou sen acompañamento.

LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, sensibilidade 
musical e capacidade expresiva.
LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros.
LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.
LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas actividades de
interpretación.
LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo.



B4.5. Achegamento aos procesos compositivos máis habituais.
B4.6. Utilización da expresión corporal e o movemento corporal como complemento ao feito 
musical.
B4.7. Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultánea de diferentes ritmos 
básicos.

LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.
LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica adecuando a súa 
concepción ao carácter expresivo da obra.

B4.8. Participación activa na organización e na realización de actividades musicais 
desenvolvidas en diferentes contextos. 
B4.9. Participación na organización e na realización de actividades con respecto e disposición 
para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como parte dun grupo, do 
enriquecemento que se produce coas achegas das demais persoas.

LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como intérprete na 
realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.
LPMB.4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico.

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son

B5.1. Fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de Fourier.
B5.2. Características acústicas dos instrumentos: instrumentos transpositores e electrónicos; 
manipulación artificial do son.
B5.3. Fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións asociadas aos intervalos: 
consonancia e disonancia. Serie harmónica. Índices acústicos. Diapasón.
B5.4. Transmisión e amortecemento do son.
B5.5. Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do son analóxico.
B5.6. Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de frecuencias e multipistas.
B5.7. Hardware musical: computadores, tarxetas de son e conexións.
B5.8. Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas xeradores 
de acompañamentos e mesas de mesturas.

LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e 
software para aplicacións audiovisuais.

B5.9. Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou dixital, de procesamento de sons de 
comunicación MIDI en interpretacións ou creacións propias.
B5.10. Uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou audiovisuais.
B5.11. Realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición ou a selección 
musical de textos ou de imaxes.

LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para
a audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a investigación e a 
aprendizaxe do feito musical.



CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES

DESTREZAS MUSICAIS

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos de 
avaliación

LPMB1.1. 1. Coñece 
os órganos e as 
funcións do aparello 
fonador. 

Dado o seu carácter 
introdutorio, será 
introducido no 1º 
trimestre, seguramente 
en dúas sesións iniciais 
que adiquemos á voz.

Nomea e describe cada 
órgano e as súas 
funcións. Hixiene vocal e 
principais patoloxías.

Proba obxectiva ou traballo
académico.

LPMB1.1.2. Realiza 
exercicios de 
respiración, 
relaxación, 
articulación, fraseo, 
etc., e valóraos como 
elementos 
imprescindibles para a
adquisición da técnica
vocal

1º Trimestre
Realiza exercicios 
básicos sobre todo 
empregando técnicas de
respiración e relaxación 
aplicados a melodías 
sinxelas de ámbito 
pequeno.
2º Trimestre
Inicia a articulación e o 
fraseo noutras melodías 
propostas.
3º Trimestre
Integra en pezas de 
maior dificultade as 
diversas técnicas 
aprendidas.

Canta de pe, recto e 
cunha correcta emisión da
voz. 
En pezas vocais, respira 
correctamente nos puntos
indicados e dosifica á voz 
para que sexa uniforme 
en toda a frase. 

Observación nos ensaios e 
actuacións. Proba practica 
individual e en grupo.

LPMB1.1.3. Aplica a 
técnica vocal para 
cantar entoada e 
afinadamente, 
aplicando as 
indicacións expresivas
e dinámicas presentes
na partitura

1º trimestre
Comezaremos con 
entoacións monódicas e 
de fraseoloxía sinxela e 
intelixible.
2º trimestre
Introduciremos obras a 
dúas voces e con 
alternancia de coro e 
solista.
O alumnado iranse 
tornando no posto de 
director/a  do coro.
3º trimestre
Obras de maior 
complexidade a varias 
voces, polifónicas
Todo o alumnado pasará
polo posto da dirección 
do coro.

Canta de pe, recto e 
cunha correcta emisión da
voz. 
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. 
Dirixe aos seus 
compañeiros nunha 
interpretación vocal 
seguindo as indicacións 
da partitura e dando as 
súas en aras da 
musicalidade.
Adáptase a diferentes 
posicións. solista, canto 
individual, voz de coro. 
distintas voces en coros 
polifónicos. 

Observación nos ensaios e 
actuacións. Proba practica 
individual e en grupo.

LPMB1.2.1. 
Reproduce e identifica
intervalos, escalas ou 
acordes a partir de 
diferentes alturas, 

1º trimestre.
Reproduce e identifica 
intervalos de 8º, 5ª e 3ª. 
Escala pentatónica e 
escala maior (DoM, Sol 

Reproduce e identifica 
todos os intervalos no seo
da 8ª, os acordes e 
arpexos. 
Identificar sonoridades 

Observación nos ensaios 
na aula e probas 
individuais e colectivas.
Ditados musicais axeitados
á dificultade temporalizada



utilizando unha 
correcta emisión da 
voz.

M e Fa M) e os arpexios 
maiores ou menores. 
2º trimestre.
Reproduce e identifica 
intervalos de 2ª maior e 
menor e de 4ª e 6ª. 
Escala maior e menor e 
arpexo. 
Acordes maiores e 
menores.
3º trimestre
Reproduce e identifica 
todos os intervalos no 
seo da 8ª, os acordes e 
arpexos. 
Identificar sonoridades 
modais.

modais.
Canta de pe, recto e 
cunha correcta emisión da
voz. 
Corrixe e busca unha 
correcta afinación

Uso de programas e 
páxinas online que 
permiten practicar ditados e
recoñecemento de 
intervalos.

LPMB1.3.1. Interpreta 
instrumentalmente ou 
vogalmente, con total 
precisión dentro dun 
tempo establecido, 
estruturas rítmicas 
adecuadas a este 
nivel dunha obra ou 
un fragmento, 
sentindo internamente
o pulso e aplicando, 
se procede, as 
equivalencias nos 
cambios de compás.

1ºTrimestre
 Interpreta  deseños 
rítmicos en compás 
binario, ternario e 
cuaternario de 
subdivisión binaria e 
ternaria levando un 
pulso estable.
2º Trimestre
Interpreta pezas mais 
avanzadas e con 
fórmulas rítmicas mais 
complexas a dúas voces
rítmicas (dúas mans) e 
atendendo con maior 
rigor ás indicacións de 
dinámica (F, p, mf, mp, 
pp, crescendo, 
decrescendo) e agóxica 
(accelerando, ritardando
etc)
3º Trimestre.
Interpreta  pezas cas 
dificultades xa 
abordadas pero con 
maior fluidez.

Interpretación 
instrumental atendendo 
ás indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á 
agóxica, á ornamentación 
musical, e á articulación 
dos sons e dos seus 
ataques, interioriza o 
pulso e a obra, de tal xeito
que é capaz de 
incorporarse a 
interpretación no caso de 
erro. 
Respectanse os silencios 
tanto ao inicio da peza, 
como no medio e ao final. 
Interpreta fórmulas 
rítmicas a dúas voces con
indicacións dinámicas e 
agóxicas con fluidez.

Observación nos ensaios 
na aula e probas 
individuais e colectivas.

LPMB1.3.2. Executa 
con independencia 
estruturas rítmicas 
simultáneas, 
utilizando e 
desenvolvendo a 
disociación auditiva e 
motriz.

1ºTrimestre
Interpreta estruturas 
rítmicas simultáneas en 
compás binario, ternario 
e cuaternario de 
subdivisión binaria e 
ternaria levando un 
pulso estable utilizando 
a percusión corporal e a 
instrumental.
2º Trimestre
Pezas mais avanzadas 
e con fórmulas rítmicas 
mais complexas a dúas 
voces rítmicas (dúas 
mans) .
3º Trimestre
 executa pezas cas 
dificultades xa 
abordadas pero con 
maior fluidez.

Interpretación 
instrumental atendendo 
ás indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á 
agóxica, á ornamentación 
musical, e á articulación 
dos sons e dos seus 
ataques, interioriza o 
pulso e a obra, de tal xeito
que é capaz de 
incorporarse a 
interpretación no caso de 
erro. 
Respectanse os silencios 
tanto ao inicio da peza, como
no medio e ao final. 
Interpreta fórmulas rítmicas a
dúas voces con indicacións 
dinámicas e agóxicas con 
fluidez.

Observación nos ensaios 
na aula e probas 
individuais e colectivas.



LPMB1.3.3. Practica a
lectura e a escritura 
musical, recoñecendo 
a súa importancia 
para afondar na 
aprendizaxe da 
linguaxe musical.

1º avaliación 
Lectura en clave de sol 
ata 2ª liña adicional
Uso de redondas, 
brancas, negras 
,corcheas e 
semicorcheas e e os 
respectivos silencios.
matices , mf, f, p, ff e pp.
Recoñecemento e uso 
de compases binarios, 
ternarios ou cuaternarios
de subdivisión binaria e 
compases binarios de 
subdivisión ternaria.
Lectura en compases 
binarios e cuaternario
Uso de indicadores 
lento, Adagio e Allegro.
Ditados rítmicos en 2/4 e
C, usando brancas, 
negras, e corcheas e 
semicorcheas
Ditados melódicos 
usando do3, a sol3 
Creación e uso de 
grafías non 
convencionais.
2º avaliación 
Lectura en clave de sol 
e en clave de fa desde o
do2 ata o sol do3
Uso de brancas, negras 
e corcheas, 
semicorcheas e 
silencios. Uso do 
puntiño de prolongación.
Figuras de medida 
irregular, contramétricas.
Basicamente tresillos e 
dosillos.
Matices.  Uso de 
matices e efecto eco.
Recoñecemento e uso 
de compases regulares 
de subdivisión binaria e 
ternaria.
Lectura en compases 
binarios, ternarios e 
cuaternarios de 
subdivisión binaria.
Uso de indicadores 
LARGO, ADAGIO, 
ANDANTE, 
MODERATO, ALLEGRO
E PRESTO
Ditados rítmicos en 2/4,  
¾, 4/4  usando brancas, 
negras, corcheas, 
semicorcheas, e grupos 
de combinación dos 
mesmo. puntiño en 
brancas e negras. 
Comezos téticos e 
anacrúsicos. sincopas 

Lectura con soltura no 
pentagrama en clave de 
sol até a segunda liña 
adicional por encima e por
abaixo empregando 
compases de 2/4, ¾ e C , 
6/8 e ⅜ con figuracións de
redonda, branca, negra, 
corchea e semicorchea, 
silencios 
correspondentes. Uso do 
tresillo de corcheas en 
pulso de negra. Uso do 
puntiño de prolongación 
en brancas, negras e 
corcheas. 
Lectura con soltura no 
pentagrama en clave de 
fa ata a primeira liña 
adicional , empregando 
figuras de redonda, 
brancas, negras e 
corcheas e silencios 
correspondentes, puntiño 
de prolongación en 
brancas e negras. 
Uso e lectura da clave de 
Do en 3ª liña dentro do 
pentagrama
Interpretar segundo 
indicacións de matices, p, 
f e mf. 
Uso das indicacións de 
compases binarios, 
ternarios, cuaternario de 
subdivisión binaria e 
ternaria, Outros 
compases regulares, 
compases de amalgama e
asimétricos. 
Uso dos indicadores de 
tempo seguintes. lento, 
largo, adagio, andante, 
moderato, allegro, presto 
e vivace e diminutivos.
Uso dos indicadores de 
agóxica rit. (ritardando) e 
accel. (accelerando), rall.
(rallentizando) e string 
(Stringendo)
Ditados rítmicos en 2/4, 
¾, 4/4 e 6/8 usando 
brancas, negras, 
corcheas, semicorcheas, 
e grupos de combinación 
dos mesmo. Puntiño en 
brancas, negras e 
corcheas.. Comezos 
téticos e anacrúsicos. 
sincopas de negra entre 
corcheas. ♪ ♪ e de ♩
corcheas entre 
semicorcheas. Tresillos e 
dosillos, notas a 
contratempo. en pulso de 

Lecturas sinxelas que 
respecten os elementos 
dados, con previa 
preparación por parte do 
alumnado, se tomará notas
por parte da profesora no 
caderno. 

Observación da 
Interpretación ante o 
instrumental Orff de 
partituras onde aparezan 
os elementos indicados 
anteriormente.

Ditados feitos na clase 
onde aparezan os 
elementos indicados. 



de negra entre 
corcheas. ♪ ♪♩
Ditados melódicos 
empregando as notas de
do3, a do4.  en Do 
Maior.
3º avaliación 
Lectura con soltura no 
pentagrama en clave de 
sol até a segunda liña 
adicional por encima e 
por abaixo empregando 
compases de 2/4, ¾ e C
, 6/8 e ⅜  con 
figuracións de redonda, 
branca, negra, corchea 
e semicorchea, silencios
correspondentes.  Uso 
do tresillo de corcheas 
en pulso de negra. Uso 
do puntiño de 
prolongación en 
brancas, negras e 
corcheas. 
Lectura con soltura no 
pentagrama en clave de 
fa ata a primeira liña 
adicional , empregando 
figuras de redonda, 
brancas, negras e 
corcheas e silencios 
correspondentes, 
puntiño de prolongación 
en brancas e negras. 
Uso e lectura da clave 
de Do en 3ª liña dentro 
do pentagrama
Interpretar segundo 
indicacións de matices, 
p, f  e  mf. 
Uso das indicacións de 
compases binarios, 
ternarios, cuaternario de
subdivisión binaria e 
ternaria, Outros 
compases regulares, 
compases de amalgama
e asimétricos. 
Uso dos indicadores de 
tempo seguintes. lento, 
largo, adagio, andante, 
moderato, allegro, 
presto e vivace e 
diminutivos.
Uso dos indicadores de 
agóxica rit. (ritardando)  
e accel. (accelerando), 
rall.(rallentando) e string 
(Stringendo)
Ditados rítmicos en 2/4,  
¾, 4/4 e 6/8  usando 
brancas, negras, 
corcheas, semicorcheas,
e grupos de 
combinación dos 

negras. (Até un Máximo 
oito erros en oito 
compases )
Facer ditados en Do M e 
La m, notas desde o si2 
ata o re4. coas 
indicacións rítmicas arriba
indicadas. (Até un 
Máximo oito erros en oito 
compases )
Recoñecemento de 
acordes en Do M, II, , IV, 
V, VI e VII. en la m . I, IV 
eV (Até un Máximo oito 
erros en oito compases )



mesmo. Puntiño en 
brancas, negras e 
corcheas.. Comezos 
téticos e anacrúsicos. 
sincopas de negra entre 
corcheas. ♪ ♪ e de ♩
corcheas entre 
semicorcheas.
Facer ditados en Do M e
lam, notas desde o si2 
ata o re4.  coas 
indicacións rítmicas 
arriba indicadas. 
Recoñecemento de 
acordes en Do M, II, , IV,
V, VI e VII. en la m . I, IV
eV

AUDICIÓN COMPRENSIVA

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos de 
avaliación

LPMB2.1.1. Percibe o 
pulso como referencia 
básica para a 
execución rítmica, así 
como a identificación 
do acento periódico 
base do compás, e 
logra unha correcta 
interiorización do pulso
que lle permite 
posteriormente unha 
axeitada execución 
individual ou colectiva

1º trimestre
Percibe e identifica o 
pulso, e os acentos de 
compases binarios, 
ternarios e cuaternarios 
de subdivisión binaria e 
ternaria. 
Ditados rítmicos en 2/4 
e C, usando brancas, 
negras, e corcheas e 
semicorcheas
2º trimestre
Identificación de 
brancas, negras e 
corcheas, semicorcheas
e silencios. Uso do 
puntiño de 
prolongación. figuras de
medida irregular, 
contramétricas. 
Bbasicamente tresillos e
dosillos.
Ditados rítmicos en 2/4, 
¾, 4/4  usando brancas,
negras, corcheas, 
semicorcheas, e grupos 
de combinación dos 
mesmo. Puntiño en 
brancas e negras. 
Comezos téticos e 
anacrúsicos. sincopas 
de negra entre 
corcheas. ♪ ♪♩
3º trimestre
Identificación das 
indicacións de 

Percibe e identifica o 
pulso, e os acentos de 
compases binarios, 
ternarios e cuaternarios 
de subdivisión binaria e 
ternaria. 
Identifica o pulso en 
compases irregulares e 
os identifica como tales. 
Ditados rítmicos en 2/4, 
¾, 4/4 e 6/8 usando 
brancas, negras, 
corcheas, semicorcheas, 
e grupos de combinación 
dos mesmo. Puntiño en 
brancas, negras e 
corcheas.. Comezos 
téticos e anacrúsicos. 
sincopas de negra entre 
corcheas. ♪ ♪ e de ♩
corcheas entre 
semicorcheas. tresillos e 
dosillos, notas a 
contratempo en pulso de 
negras. Identificación de 
cambios de compás. 

Lecturas sinxelas que 
respecten os elementos 
dados, con previa 
preparación por parte do 
alumnado, se tomará notas
por parte da profesora no 
caderno. 
Observación da 
Interpretación ante o 
instrumental Orff de 
partituras onde aparezan 
os elementos indicados a 
continuación.
Ditados feitos na clase 
onde aparezan os 
elementos indicados na 
temporalización, tamén nas
probas escritas.



compases binarios, 
ternarios, cuaternario de
subdivisión binaria e 
ternaria, Outros 
compases regulares, 
compases de amalgama
e asimétricos. 
Ditados rítmicos en 2/4, 
¾, 4/4 e 6/8  usando 
brancas, negras, 
corcheas, 
semicorcheas, e grupos 
de combinación dos 
mesmo. Puntiño en 
brancas, negras e 
corcheas.. Comezos 
téticos e anacrúsicos. 
sincopas de negra entre
corcheas. ♪ ♪ e de ♩
corcheas entre 
semicorcheas. Tresillos 
e dosillos, notas a 
contratempo. en pulso 
de negras. 

LPMB2.2.1. Percibe 
aspectos rítmicos, 
melódicos, tonais, 
modais, cadenciais, 
formais, tímbricos etc.,
das obras escoitadas 
ou interpretadas. 

1º trimestre
 Identifica auditivamente
as  características
morfolóxicas  básicas
das  obras  musicais,
tanto  as  que  teñen
como  fundamento  a
linguaxe  da  música
culta como as que teñen
como  fundamento  as
linguaxes  musicais
contemporáneas, o jazz,
a  música  tradicional,  o
rock,  o  flamenco  e  as
músicas do mundo.
Percibe  e  identifica
auditivamente  as
escalas  maiores  e
menores,  escalas  non
tonais,
Ditados  melódicos
usando do3, a sol3  (Até
un Máximo oito erros en
oito compases )
Recoñecemento 
auditivo dos 
instrumentos da 
orquestra sinfónica, 
piano e guitarra.
Recoñecemento de 
acordes en Do M,I, IV e 
V7 (Até un Máximo oito 
erros en oito 
compases )
Reproduce de forma 
afinada, ritmos, 
melodías, harmonías e 
texturas desde a súa 
audición, co apoio ou 
non da partitura. 

Identifica auditivamente 
as características 
morfolóxicas básicas das 
obras musicais, tanto as 
que teñen como 
fundamento a linguaxe da
música culta como as que
teñen como fundamento 
as linguaxes musicais 
contemporáneas, o jazz, 
a música tradicional, o 
rock, o flamenco e as 
músicas do mundo.
Percibe e identifica 
auditivamente as escalas 
maiores e menores, 
escalas non tonais, 
funcións tonais-acordes 
maiores e menores, 
acordes de sétima 
dominante e de sétima 
diminuída, cadencias 
(Cadencia Perfecta, 
Semicadencia, Cadencia 
Plagal e Cadencia 
Interrumpida) e modos e 
intervalos fóra do 
concepto tonal.
Transcribe mediante 
ditados, obras tonais. Do 
M, la m e Sol M, Acordes 
en tonalidades maiores. I,
II, IV, V7, VI e VII7. Nas 
tonalidades menores I, V, 
V7, VII7.
Recoñecemento auditivo 
dos instrumentos da 
orquestra sinfónica, 
piano, guitarra, 
instrumentos da banda de
rock standar, da música 

Probas escritas tipo exame 
Observación na aula
Recollida de traballos 
efectuados na aula.
Ditados coas 
características indicadas en
cada trimestre. 



2º trimestre
 Identifica auditivamente
as  características
morfolóxicas  básicas
das  obras  musicais,
tanto  as  que  teñen
como  fundamento  a
linguaxe  da  música
culta como as que teñen
como  fundamento  as
linguaxes  musicais
contemporáneas, o jazz,
a  música  tradicional,  o
rock,  o  flamenco  e  as
músicas do mundo.
Percibe  e  identifica
auditivamente  as
escalas  maiores  e
menores,  escalas  non
tonais,  funcións  tonais-
acordes  maiores  e
menores,  acordes  de
sétima  dominante  e  de
sétima  diminuída,
cadencias  (Cadencia
Perfecta, Semicadencia,
Cadencia  Plagal  e
Cadencia Interrumpida).
Transcribe  mediante
ditados,  obras  tonais.
Do  M,  la  m   e  Sol  M,
Acordes  en  tonalidades
maiores.  I,  IV,  V7,  VI  e
VII7. 
Recoñecemento 
auditivo de instrumentos
da banda de rock 
standar, da música 
tradicional galega, e das
principais agrupacións 
vocais. 
Modificacións ao longo 
da historia: Orquestra 
barroca, orquestra 
clásica, orquestra 
romántica, orquestra 
sinfónica do século XX 
e recoñecemento 
auditivo das mesmas.
Agrupacións máis 
importantes da música 
de cámara. Tríos e 
cuartetos clásicos e 
recoñecemento auditivo
Identifica texturas en 
audicións. Monodia, 
Polifonía (texturas 
contrapuntísticas), 
Homofonía (Melodía 
acompañada) e 
Heterofonía. 
Facer ditados en Do M 
e lam, notas dentro da 
octava central do.  coas 
indicacións rítmicas 

tradicional galega, e das 
principais agrupacións 
vocais.
Modificacións ao longo da
historia: Orquestra 
barroca, orquestra 
clásica, orquestra 
romántica, orquestra 
sinfónica do século XX e 
recoñecemento auditivo 
das mesmas.
Composición das bandas 
e das brass bands e 
recoñecemento auditivo 
das mesmas.
Agrupacións máis 
importantes da música de
cámara. Tríos e cuartetos 
clásicos e recoñecemento
auditivo.
Agrupacións de música 
popular do século XX. 
Banda de rock e Jazz e 
Big Band de Jazz e 
recoñecemento auditivo.
Identifica texturas en 
audicións. Monodia, 
Polifonía (texturas 
contrapuntísticas), 
Homofonía (Melodía 
acompañada) e 
Heterofonía. 
Facer ditados en Do M e 
lam, notas desde o si2 
ata o re4. coas 
indicacións rítmicas arriba
indicadas. (Até un 
Máximo oito erros en oito 
compases )
Recoñecemento de 
acordes en Do M, II, , IV, 
V, VI e VII. en la m . I, IV 
eV (Até un Máximo oito 
erros en oito compases)
Reproduce de forma 
afinada, ritmos, melodías,
harmonías e texturas 
desde a súa audición, co 
apoio ou non da partitura.
Identificación de erros ou 
as diferenzas entre un 
fragmento escrito e un 
fragmento escoitado



arriba indicadas.  (Até 
un Máximo oito erros en
oito compases )
Recoñecemento  de
acordes en Do M,  I, IV,
V7, VI  e VII7.   (Até  un
Máximo  oito  erros  en
oito compases )
Reproduce de forma 
afinada, ritmos, 
melodías, harmonías e 
texturas desde a súa 
audición, co apoio ou 
non da partitura. 
 Identificación de erros 
ou as diferenzas entre 
un fragmento escrito e 
un fragmento escoitado
3º trimestre
 Identifica auditivamente
as  características
morfolóxicas  básicas
das  obras  musicais,
tanto  as  que  teñen
como  fundamento  a
linguaxe  da  música
culta como as que teñen
como  fundamento  as
linguaxes  musicais
contemporáneas, o jazz,
a  música  tradicional,  o
rock,  o  flamenco  e  as
músicas do mundo.
Percibe  e  identifica
auditivamente  as
escalas  maiores  e
menores,  escalas  non
tonais,  funcións  tonais-
acordes  maiores  e
menores,  acordes  de
sétima  dominante  e  de
sétima  diminuída,
cadencias  (Cadencia
Perfecta, Semicadencia,
Cadencia  Plagal  e
Cadencia  Interrumpida)
e  modos  e  intervalos
fóra do concepto tonal.
Transcribe  mediante
ditados,  obras  tonais.
Do  M,  la  m   e  Sol  M,
Acordes  en  tonalidades
maiores. I, II, IV, V7, VI
e VII7.  Nas tonalidades
menores I, V, V7, VII7.
Recoñecemento 
auditivo dos 
instrumentos da 
orquestra sinfónica, 
piano, guitarra, 
instrumentos da banda 
de rock standar, da 
música tradicional 
galega, e das principais 
agrupacións vocais. 



Modificacións ao longo 
da historia: Orquestra 
barroca, orquestra 
clásica, orquestra 
romántica, orquestra 
sinfónica do século XX 
e recoñecemento 
auditivo das mesmas.
Composición das 
bandas e das brass 
bands e recoñecemento
auditivo das mesmas.
Agrupacións máis 
importantes da música 
de cámara. Tríos e 
cuartetos clásicos e 
recoñecemento auditivo
Agrupacións de música 
popular do século XX. 
Banda de rock e Jazz e 
Big Band de Jazz e 
recoñecemento auditivo.
Identifica texturas en 
audicións. Monodia, 
Polifonía (texturas 
contrapuntísticas), 
Homofonía (Melodía 
acompañada) e 
Heterofonía. 
Facer ditados en Do M 
e lam, notas desde o si2
ata o re4.  coas 
indicacións rítmicas 
arriba indicadas.  (Até 
un Máximo oito erros en
oito compases )
Recoñecemento  de
acordes  en  Do  M,  II,  ,
IV, V, VI e VII. en la m .
I, IV eV  (Até un Máximo
oito  erros  en  oito
compases )
Reproduce de forma 
afinada, ritmos, 
melodías, harmonías e 
texturas desde a súa 
audición, co apoio ou 
non da partitura. 
 Identificación de erros 
ou as diferenzas entre 
un fragmento escrito e 
un fragmento escoitado

LPMB2.2.2. Utiliza a 
lectura e a escritura 
musical como apoio á 
audición

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 
As dificultades iranse 
incrementando segundo
as capacidades 
desenvolvidas.

Ser capaz de seguir unha
partitura proporcionada 
para seguir unha 
audición, implica 
recoñecer os elementos 
gráficos. 
Recoñecemento das 
indicacións de repetición. 
Dobre barras, da Capo, 
fine, e similares.
Coñecemento dos 
convencionalismos das 
partituras. Sistemas, 

Na aula por observación do
profesor, durante calquera 
audición poderá preguntar 
a un alumno onde vai. 
Nos exercicios escritos, 
actividades de clase e 
exame, con preguntas 
referidas a algo que sucede
na audición e que o alumno
deberá localizar na 
partitura. 



Nas primeiras 
audicións, o profesor 
indicará onde está a 
audición coa 
enumeración en voz alta
dos números dos 
compases.

lectura de abaixo-arriba, 
disposición dunha 
partitura orquestral ou 
coral.

LPMB2.2.3. Escoita 
obras musicais 
seguindo a partitura. 

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 
As dificultades iranse 
incrementando segundo
as capacidades 
desenvolvidas.
Nas primeiras 
audicións, o profesor 
indicará onde está a 
audición coa 
enumeración en voz alta
dos números dos 
compases.

Ser capaz de seguir unha
partitura proporcionada 
para seguir unha 
audición, implica 
recoñecer os elementos 
gráficos. 
Recoñecemento das 
indicacións de repetición. 
Dobre barras, da Capo, 
fine, e similares.
Coñecemento dos 
convencionalismos das 
partituras. Sistemas, 
lectura de abaixo arriba, 
disposición dunha 
partitura orquestral ou 
coral.

Na aula por observación do
profesor, durante calquera 
audición poderá preguntar 
a un alumno onde vai. 
Nos exercicios escritos, 
actividades de clase e 
exame, con preguntas 
referidas a algo que sucede
na audición e que o alumno
deberá localizar na 
partitura. 

PMB2.2.4. Escoita e 
recoñece os 
elementos básicos das
linguaxes propias da 
música culta, jazz, 
rock e flamenco, así 
como os máis 
importantes da 
linguaxe musical 
contemporánea.

1º trimestre
Nomenclatura de Jazz e
de rock, forma de 
indicar os acordes.
2º trimestre
Acordes de substitución.
Coros no Jazz
3º trimestre
Aseguraremos a 
capacidade do 
alumnado para 
interpretar e seguir unha
partitura convencional 
da música occidental 
nas dúas primeiras 
avaliacións e 
deixaremos que sexa 
nesta última avaliación 
onde abordaremos 
outro tipos de linguaxes 
escritas.

É capaz de seguir 
partituras de distintos 
estilos cos seus propios 
convencionalismos . 
É capaz de comprender a
nomenclatura de acordes 
de Jazz-rock, e de 
recoñecer as 
irregularidades do ritmo 
propias da interpretación 
deses estilos.
Identifica e trata de seguir
partituras de música 
contemporánea.

Na aula por observación do
profesor, durante calquera 
audición poderá preguntar 
a un alumno onde vai. 
Nos exercicios escritos, 
actividades de clase e 
exame, con preguntas 
referidas a algo que sucede
na audición e que o alumno
deberá localizar na 
partitura. 
Escritura e interpretación 
ante instrumentos e 
editores de partituras das 
grafías de acordes do Jazz 
e do rock.

LPMB2.2.5. Describe 
as características das 
obras escoitadas, 
utilizando a 
terminoloxía axeitada.

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

Tanto nos comentarios 
feitos na aula como parte 
das actividades do curso.
Como nas probas escritas 



A TEORÍA MUSICAL

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos de 
avaliación

LPMB.3.1.1. Identifica 
e interpreta os termos 
e signos relacionados 
co ritmo e coa 
expresión musical.

1º trimestre
Indicadores de compás:
2/2, 3/2, 4/2, 3/8 e 
agrupamentos de notas
e silencios en ditos 
compases.
Grupos de valoración 
especial: Tresillos. 
Agrupamentos de notas
e silencios nos tresillos.
Agrupamentos de notas
e silencios nos tresillos
Indicacións de 
interpretación. 
Indicacións de 
expresividade....vincula
das ao romanticismo. 
Ampliación do glosario.
Acentuacións, 
semistaccato, 
staccatissimo.
Lectura de ritmos 
empregando os 
compases de 2/2, 3/2, 
4/2 e 3/8, e ritmos  nos 
compases xa 
coñecidos pero con 
grupos de valoración 
especial.
Audición de obras coa 
partitura diante que 
empreguen eses 
grupos de valoración 
especial.
Composición de ritmos 
de catro compases 
simples, comezando 
polo primeiro tempo do 
compás e con un inicio 
dado.
Interpretacións de 
pezas empregando e 
respectando as 
indicacións de 
interpretación
2º trimestre
Fusa e silencio de fusa.
Indicadores de compás 
compostos de 6/8, 9/8 e 
12/8. 
Agrupamentos de notas 
e silencios en tempos 
compostos.
Máis indicacións de 
interpretación. 
(ampliación dos 
términos italianos 

Percibe e identifica o 
pulso, e os acentos de 
compases binarios, 
ternarios e cuaternarios 
de subdivisión binaria e 
ternaria. 
Identifica o pulso en 
compases irregulares e 
os identifica como tales. 
Ditados rítmicos en 2/4,  
¾, 4/4 e 6/8  usando 
brancas, negras, 
corcheas, semicorcheas, 
e grupos de combinación 
dos mesmo. Puntiño en 
brancas, negras e 
corcheas. Comezos 
téticos e anacrúsicos. 
sincopas de negra entre 
corcheas. ♪ ♪ e de ♩
corcheas entre 
semicorcheas. tresillos e 
dosillos, notas a 
contratempo. en pulso de 
negras. 
Identificación de cambios 
de compás. 
Identificación de 
irregularidades rítmicas. 
notas a contratempo, 
síncopes, anacruses, 
grupos de valoración 
especial nun pulso ou en 
varios. 
Indicadores da expresión 
musical,  de tempo, de 
dinámica, de articulación 
e ataque. 

Proba escrita e obxectiva
Ditados na aula
Traballos a entregar online 
feitos cos editores de 
partituras



coñecidos). Ampliación 
do glosario.
Emprego das novas 
figuras en fragmentos 
melódicos.
Lectura e ditados 
rítmicos incluíndo os 
novos indicadores de 
compás, 6/8, 9/8 e 12/8.
Construción de ritmos 
de catro compases 
simples, comezando en 
anacruse
Interpretacións de pezas
empregando e 
respectando as 
indicacións de 
interpretación. 
3º trimestre
Todos os indicadores 
de compás binario, 
ternario e cuaternario, 
tanto simples como 
compostos, e 
agrupamentos de notas
e silencios en ditos 
compases.
A Cadrada
Dobre puntiño e dosillo.
Ritmos de catro 
compases.
Algunhas indicacións en 
francés.
Recoñecemento auditivo
dos compases binarios, 
ternarios, cuaternarios 
tanto simple como 
compostos.
Compor un ritmo para 
un texto dado.
Recoñecemento de 
trinos, grupetos, 
mordentes inferior e 
superior, apoiaturas.

LPMB.3.1.2. Identifica 
e interpreta os signos 
gráficos propios da 
linguaxe musical 
contemporánea.

Deixaremos para o 3º 
trimestre, calquera 
achegamento a grafías 
contemporáneas, pola 
dificultade que entrañan,
e pola necesidade 
previas de afianzar o 
coñecemento da 
lectoescritura musical 
convencional. 

Identifica como tales as 
grafías contemporáneas.

Identifica como tales 
partituras contemporáneas
Comprende as razóns 
polas que os compositores 
contemporáneos buscan 
novas formas de escritura. 
Limitacións da grafía 
convencional. 

LPMB.3.2.1. Identifica 
os elementos básicos 
da linguaxe musical, 
utilizando diferentes 
soportes.

1ª trimestre
Extensión do 
pentagrama que 
incluirá dúas liñas 
adicionais por encima e
por debaixo.
Tonalidades de La M, 
Si b M y Mi b M.
Lectura de melodías 
que empreguen dúas 

Ler con soltura na clave 
de sol e de fa.
É capaz de seguir a 
lectura na clave de do en 
3ª.
Comprende a relación 
entre as tres claves e as 
tesituras.
Escalas tonais maiores e 
menores até cinco 

Proba escrita e obxectiva
Ditados na aula
Traballos a entregar online 
feitos cos editores de 
partituras



liñas adicionais por 
encima e por debaixo 
do pentagrama.
lectura e escritura no 
editor de partituras de 
obras escritas nas 
tonalidades xa 
coñecidas.
Construción da escala 
menor (harmónica ou 
melódica). Tonalidades 
de la menor, mi menor 
y re menor.
Recoñecemento 
auditivo dos modos 
maiores e menores. 
Utilización dos novos 
elementos coñecidos 
nos editores de 
partituras.
2º trimestre
Escalas e armaduras de 
clave das Tonalidades 
maiores de catro 
sostidos ou bemois.
Extensión do 
pentagrama para incluír 
máis de dúas liñas 
adicionais por enriba e 
por debaixo...
Tonalidades menores de
catro sostenidos ou 
bemois  (escalas 
melódicas e 
harmónicas).
Escalas e armaduras de 
clave (máis exercicios 
prácticas).
Especies de Intervalos. 
Transporte dunha 
melodía simple da clave 
de sol á de fa e 
viceversa, a unha octava
Recoñecemento das 
especies de intervalos.
Exercicios prácticas de 
construción e 
recoñecemento de 
escalas e armaduras de 
clave.
3º trimestre
Clave de do en 3ª (de 
contralto).Identificación 
das notas en clave de 
do.
Signos de dobre sostido 
e dobre bemol. e as 
súas cancelacións.
Escalas de cinco 
sostenidos e cinco 
bemois. 
Equivalentes 
enharmónicos
Todos os intervalos, que 
non superen a octava, 

alteracións
equivalente 
enharmónicos
Especies de intervalos 
simples.
escalas cromáticas
ornamentos. trinos, 
grupetos, mordentes e 
apoiaturas.
Transcrición nas tres 
claves coñecidas.



entre dúas notas 
diatónicas de calquera 
das escalas estudadas.
Construción dunha 
escala cromática.
Ornamentos.
Escritura para 
instrumentos.- 
Indicacións con sordina, 
senza sordina, arco, 
pizzicato, arco, arco 
arriba e abaixo, sul G 
Sul ponticello, unha 
corda, tre corda, 
ped...mano...arpexiado.
claves que empregan 
algúns dos instrumentos
estudados.
Nomes de trinos, 
grupetos, mordentes 
inferior e superior, 
apoiaturas.
Recoñecemento das 
notas dentro do 
pentagrama na clave de 
do en terceira.
Transcrición ao unísono 
dunha melodía simple 
da clave de sol ou de fa 
á de do en 3ª, e 
viceversa

LPM3.2.2. Recoñece 
elementos básicos 
harmónicos e formais.

1º trimestre
Acordes de tónica das 
tonalidades coñecidas, 
grados (numeración) e 
intervalos respecto da 
tónica.
2º trimestre
Escalas e armaduras de 
clave das Tonalidades 
maiores de catro 
sostenidos ou bemois. 
Cos seus acordes de 
tónica, grados 
(numeración) e 
intervalos con respecto 
a tónica (numeración e 
especie).
Tonalidades menores de
catro sostenidos ou 
bemois.  (escalas 
melódicas e 
harmónicas).
Estrutura de frase 
simple.
3º trimestre
Nomes técnicos das 
notas das escalas 
diatónicas.
Tríadas e acordes sobre 
os acordes tonais, (I, IV 
e V).
Recoñecemento dos 
acordes de tónica en 
posición fundamental e 

Recoñece os acordes 
triadas en estado 
fundamental e en 
inversión
Recoñece os acordes 
cuatríadas de dominante 
e de sensible.
Recoñece auditivamente 
e funcionalmente as 
cadencias. 
Recoñece e sabe cifrar 
os acordes tanto no 
cifrado barroco e no de 
Jazz

Proba escrita e obxectiva
Ditados na aula
Traballos a entregar online 
feitos cos editores de 
partituras



inversións das 
tonalidades estudadas, 
no modo menor 
empregarase a forma 
harmónica da escala.
cifrado barroco e cifrado 
de Jazz, triadas e 
cuatríadas

LPM3.2.3. Aplica 
correctamente a 
terminoloxía propia da 
teoría musical.

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben dada
pola dificultade na súa 
consecución. Hai que 
procuralo desde o inicio 
de curso, e non deixar 
de vixiar a súa 
consecución até o final. 
As dificultades iranse 
incrementando segundo 
as capacidades 
desenvolvidas.

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

Tanto nos comentarios 
feitos na aula como parte 
das actividades do curso.
Como nas probas escritas 

A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos de 
avaliación

LPMB.4.1.1. Practica 
variantes de fórmulas 
rítmicas coñecidas e 
improvísaas 
libremente, 
acordándoas co pulso 
e o compás do 
fragmento escoitado

1ºTrimestre
Interpreta deseños 
rítmicos en compás 
binario, ternario e 
cuaternario de 
subdivisión binaria e 
ternaria levando un 
pulso estable. Modifica 
os deseños rítmicos.
2º Trimestre
Interpreta pezas mais 
avanzadas e con 
fórmulas rítmicas mais 
complexas a dúas 
voces rítmicas (dúas 
mans) e atendendo con 
maior rigor ás 
indicacións de dinámica 
(F, p, mf, mp, pp, 
crescendo, 
decrescendo) e agóxica 
(accelerando, ritardando
etc)
Modifica os deseños 
rítmicos e os transcribe 
3º Trimestre.
Interpreta pezas cas 
dificultades xa 
abordadas pero con 
maior fluidez.
Crean e interpretan 
polirritmias en grupos.

Interpretación 
instrumental atendendo 
ás indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á 
agóxica, á ornamentación
musical, e á articulación 
dos sons e dos seus 
ataques.
Interioriza o pulso da 
obra, de tal xeito que é 
capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de 
erro. 
Respectase os silencios 
tanto ao inicio da peza, 
como no medio e ao final.
Interpreta fórmulas 
rítmicas a dúas voces con
indicacións dinámicas e 
agóxicas con fluidez.

Observación nos ensaios 
na aula e probas 
individuais e colectivas.



LPMB.4.2.1. Asimila 
os conceptos tonais e 
modais básicos, 
desenvolvendo a 
creatividade e a 
capacidade de 
seleccionar e usar 
libremente os 
elementos da linguaxe
musical de acordo 
cunha idea e 
estruturados nunha 
forma musical. 

1º trimestre
Improvisa melodías cos 
instrumentos en escalas
pentatónicas.. 
Improvisa vogalmente 
melodías a partir de 
textos dados. 
2º trimestre
Improvisa melodías cos 
instrumentos con 
indicación da escala 
que se debe empregar
Crea melodías con 
sentido musical 
atendendo a unha serie 
de instrucións no editor 
de partituras
3º trimestre
Improvisa e crea ritmos 
sobre textos dados. 
Crea harmonizacións 
sinxelas a partir de 
melodías dadas ou 
orixinais. 

Improvisa melodías cos 
instrumentos con 
indicación da escala que 
se debe empregar. 
Crea melodías con 
sentido musical 
atendendo a unha serie 
de instrucións no editor 
de partituras
Improvisa vogalmente 
melodías a partir de 
textos dados. 
Improvisa e crea ritmos 
sobre textos dados. 
Crea harmonizacións 
sinxelas a partir de 
melodías dadas ou 
orixinais. 

Observación nos ensaios 
na aula e probas 
individuais e colectivas.
Probas escritas
Entrega de exercicios 
online creados co editor de 
partituras

LPMB.4.3.1. Coñece o
repertorio traballado e 
ten capacidade de 
memorización, 
sensibilidade musical 
e capacidade 
expresiva. 

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 
As dificultades iranse 
incrementando segundo
as capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores. 
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais corporais 
que fóronse 
desenvolvendo ao longo
do curso.

Interpreta correctamente 
a súa voz nas 
interpretacións propostas 
pola profesora
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. 
Respectase os silencios 
tanto ao inicio da peza, 
como no medio e ao final.
Non se culpabiliza os 
erros dos compañeiros. 
Asúmese de forma 
solidaria o resultado 
musical do conxunto.

Empregarase como medio 
de avaliación, a 
observación da profesora e
as notas que tome sobre o 
conxunto e sobre a actitude
individual. 
Empregarase tamén 
medios electrónicos como 
gravadoras, tablets ou 
móbiles para poder amosar
e comentar co alumnado o 
resultado da súa 
interpretación. 

LPMB.4.3.2. Mantén 
unha actitude positiva 
ante a música e os 
compañeiros

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 
As dificultades iranse 
incrementando segundo
as capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores. 
Tanto referido a súa 

Interpreta correctamente 
a súa voz nas 
interpretacións propostas 
pola profesora
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 

Empregarase como medio 
de avaliación, a 
observación da profesora e
as notas que tome sobre o 
conxunto e sobre a actitude
individual. 
Empregarase tamén 
medios electrónicos como 
gravadoras, tablets ou 
móbiles para poder amosar
e comentar co alumnado o 
resultado da súa 
interpretación. 



capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais corporais 
que fóronse 
desenvolvendo ao longo
do curso.

capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de 
erro. 
Respectase os silencios 
tanto ao inicio da peza, 
como no medio e ao final.
Non se culpabiliza os 
erros dos compañeiros. 
Asúmese de forma 
solidaria o resultado 
musical do conxunto.

LPMB.4.3.3. Utiliza os 
instrumentos da aula 
cunha técnica 
correcta.

Todas as avaliacións. E 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 

Amosa interese pola co-
rrecta técnica de execu-
ción do instrumento que 
lle corresponde.

Valora a mellora sonora 
que supón a técnica co-
rrecta. (En xeral para to-
dos os instrumentos a fle-
xibilidade nas monecas, 
coller os instrumentos 
permitindo o máximo de 
vibracións e ombreiros re-
laxados)

Responsabilízase do coi-
dado do instrumento que 
emprega e non entorpece
o labor dos compañeiros. 

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos. 

LPMB.4.3.4. Aplica a 
técnica vocal para 
cantar entoadamente 
e afinadamente nas 
actividades de 
interpretación.

1º trimestre
Comezaremos con 
entoacións monódicas e
de fraseoloxía sinxela e 
intelixible.
2º trimestre
Introduciremos obras a 
dúas voces e con 
alternancia de coro e 
solista.
O alumnado iranse 
tornando no posto de 
director/a do coro.
3º trimestre
Obras de maior 
complexidade a varias 
voces, polifónicas
Todo o alumnado 
pasará polo posto da 
dirección do coro.

Canta de pe, recto e 
cunha correcta emisión 
da voz. 
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. 
Dirixe aos seus 
compañeiros nunha 
interpretación vocal 
seguindo as indicacións 
da partitura e dando as 
súas en aras da 
musicalidade.
Adáptase a diferentes 
posicións. solista, canto 
individual, voz de coro. 
distintas voces en coros 
polifónicos. 
Coida a afinación.

Observación nos ensaios e 
actuacións. Proba practica 
individual e en grupo.

LPMB.4.3.5. Mantén 
unha actitude positiva 
para integrarse como 
un membro máis no 
grupo.

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 

Interpreta correctamente 
a súa voz nas 
interpretacións propostas 
pola profesora
Memoriza a súa parte 

Empregarase como medio 
de avaliación, a 
observación da profesora e
as notas que tome sobre o 
conxunto e sobre a actitude



que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 
As dificultades iranse 
incrementando segundo
as capacidades 
desenvolvidas nos 
estándares anteriores. 
Tanto referido a súa 
capacidade de lectura 
musical como as 
técnicas vocais-
instrumentais corporais 
que fóronse 
desenvolvendo ao longo
do curso.

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. 
Respectase os silencios 
tanto ao inicio da peza, 
como no medio e ao final.
Non se culpabiliza os 
erros dos compañeiros. 
Asúmese de forma 
solidaria o resultado 
musical do conxunto.

individual. 
Empregarase tamén 
medios electrónicos como 
gravadoras, tablets ou 
móbiles para poder amosar
e comentar co alumnado o 
resultado da súa 
interpretación. 

LPMB.4.4.1. Crea 
unha pequena obra 
musical utilizando os 
coñecementos 
musicais adquiridos.

3º trimestre
Evidentemente tratase 
dun proxecto de final de
curso, onde o alumnado
sexa quen de integrar 
os coñecementos 
adquiridos ao longo do 
curso. 

Crea unha obra con 
sentido musical 
empregando algún dos 
medios traballados ao 
longo do curso. Vocal, 
instrumental ou 
dixitalmente. 

Será valorada polo resto 
dos alumnos tendo en 
conta os seguintes items.
musicalidade conseguida
orixinalidade tímbrica e 
sonora
complexidade sen erros 
apreciábeis polo 
espectador
A obra será dixitalizada, 
ben creada por medio de 
editores de son ou de 
partituras ou ben gravadas 
por dispositivos móbiles. 

LPMB.4.4.2. Constrúe 
a través do 
movemento unha 
creación coreográfica 
adecuando a súa 
concepción ao 
carácter expresivo da 
obra.

3º trimestre
Evidentemente tratase 
dun proxecto de final de
curso, onde o alumnado
sexa quen de integrar 
os coñecementos 
adquiridos ao longo do 
curso. 

Crea unha coreografía 
expresiva

Traballo por equipos 
Será valorada polo resto 
dos alumnos tendo en 
conta os seguintes items.
musicalidade conseguida
orixinalidade tímbrica e 
sonora
complexidade sen erros 
apreciábeis polo 
espectador
Intervención de todos os 
participantes. 
A obra será dixitalizada, 
ben creada por medio de 
editores de son ou de 
partituras ou ben gravadas 
por dispositivos móbiles. 

LPMB.4.5.1. 
Compórtase de 
maneira correcta como
espectador/a e como 
intérprete na 
realización de 
actividades musicais 
desenvolvidas en 
diferentes contextos.

Todas as avaliacións. É 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final.

Interpreta correctamente 
a súa voz nas 
interpretacións propostas 
pola profesora
Memoriza a súa parte 
para unha mellor 
interpretación
Está atento a todas as 
indicacións que se faga 
polo director da 
interpretación, sexa a 

Empregarase como medio 
de avaliación, a 
observación da profesora e
as notas que tome sobre o 
conxunto e sobre a actitude
individual. 
Empregarase tamén 
medios electrónicos como 
gravadoras, tablets ou 
móbiles para poder amosar
e comentar co alumnado o 



profesora, sexa un 
compañeiro.
Interioriza o pulso e a 
obra, de tal xeito que é 
capaz de incorporarse a 
interpretación no caso de 
erro. 
Respectase os silencios 
tanto ao inicio da peza, 
como no medio e ao final.
Non se culpabiliza os 
erros dos compañeiros. 
Asúmese de forma 
solidaria o resultado 
musical do conxunto.
Amosa respecto polo 
traballo dos seus 
compañeiros 
As súas críticas son 
construtivas.
Comportase con 
corrección nas 
actividades educativas 
extraescolares propostas.

resultado da súa 
interpretación. 

LPMB.4.5.2. Practica 
as técnicas necesarias
para controlar o medo 
escénico.

Todas as avaliacións. E 
este un labor en que a 
progresividade ben 
dada pola dificultade na 
súa consecución. Hai 
que procuralo desde o 
inicio de curso, e non 
deixar de vixiar a súa 
consecución até o final. 

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

Ensaio e participación en 
audicións públicas onde se 
apliquen estes contidos

AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON

Estándar de 
Aprendizaxe 
avaliable

Temporalización Grao mínimo de 
consecución para 
superar la materia

Procedementos de 
avaliación

LPMB.5.1.1. Utiliza 
correctamente editores
de partituras, 
secuenciadores, MIDI 
e software para 
aplicacións 
audiovisuais

1º trimestre
Dado que a maioría dos
contidos que o Decreto 
do 25 de xuño vincula 
con este estándar son 
de carácter bastante 
teórico e non práctico 
como o resto dos que 
ata agora nos 
atopamos. Decidimos 
que xunto co tema do 
aparello fonador 

Comprende o fenómeno 
físico-harmónico; 
movemento ondulatorio; 
serie de Fourier.
Características acústicas 
dos instrumentos: 
instrumentos 
transpositores e 
electrónicos; 
manipulación artificial do 
son.
Fundamentos dos 

Proba obxectiva escrita. 



integren unha serie de 
contidos de tipo 
introdutorio que se 
colocarán ao inicio do 
curso como introdución 
ao uso de varios tipos 
de aplicacións 
informáticas. 

sistemas de afinación. 
Proporcións asociadas 
aos intervalos: 
consonancia e 
disonancia. Serie 
harmónica. Índices 
acústicos. Diapasón
Transmisión e 
amortecemento do son.
Sinal analóxico e sinal 
dixital. Dixitalización do 
son analóxico.
Hardware musical: 
computadores, tarxetas 
de son e conexións
Tipos de software 
musical: editores de 
partituras, 
secuenciadores, 
programas xeradores de 
acompañamentos e 
mesas de mesturas

PMB.5.2.2. Utiliza de 
forma autónoma os 
recursos tecnolóxicos 
como ferramentas 
para a audición, a 
interpretación, a 
creación, a edición, a 
gravación, a 
investigación e a 
aprendizaxe do feito 
musical.

1º trimestre
Coñecemento do 
concepto de paisaxe 
sonora
Diferencias e usos 
correctos de YouTube, 
Spotify, Goear e novas 
plataformas. 
Dereitos de autor, 
copyright, completo, 
creative commons.
Editor de partituras. 
Copia de partituras, e 
introdución ás 
harmonizacións. 
Segundo trimestre
Gravacións de entornos 
sonoros e manipulación 
dos mesmos.
Uso do editor de 
partituras para crear 
melodías con sentidos 
musical.
Audacity. Gravación da 
voz. Sonorización de 
contos. Lectura en voz 
alta.
Diferencias e usos 
correctos de YouTube, 
Spotify, Goear e novas 
plataformas. 
Dereitos de autor, 
copyright, completo, 
creative commons.
Editor de partituras. 
Copia de partituras, e 
introdución ás 
harmonizacións. 
Terceiro  trimestre
MuseScore. Creación 
de obras máis 
complexas.

Práctica dos sistemas de 
gravación analóxica ou 
dixital, de procesamento 
de sons de comunicación 
MIDI en interpretacións 
ou creacións propias.
Uso da música con 
soporte electrónico en 
producións escénicas ou 
audiovisuais.
Realización de 
sonorizacións a través da 
improvisación, a 
composición ou a 
selección musical de 
textos ou de imaxes
Emprega con autonomía 
un editor de partituras 
(MuseScore)
Emprega con autonomía 
un editor de son 
(Audacity)
Coñece as posibilidades 
dun editor de partituras 
online (Noteflight)
Coñece as posibilidades 
e diferencias entre as 
diferentes plataformas. 
Comprende o concepto 
de música en streaming 

Entrega de cuestionarios 
online. 
Creación sonora en grupos 
non numerosos (5-6 
alumnos) empregando 
materiais musicais ou non 
musicais. 
Será valorada polo resto 
dos alumnos tendo en 
conta os seguintes items.
musicalidade conseguida
orixinalidade tímbrica e 
sonora
complexidade sen erros 
apreciábeis polo 
espectador
participación de todos os 
membros do equipo
Empregarase como medio 
de avaliación, a 
observación da profesora e
as notas que tome sobre o 
conxunto e sobre a actitude
individual. 
Empregarase tamén 
medios electrónicos como 
gravadoras, tablets ou 
móbiles para poder amosar
e comentar co alumnado o 
resultado da súa 
interpretación. 
Audición na aula, 
valoración por parte dos 
seus compañeiros como no
caso anterior, e 
posteriormente será 
colgado no bloque da 
asignatura da paisaxe 
sonora imaxinaria feito polo
alumnado (grupos 
reducidos (3 persoas)
Entrega online de 



Noteflight. Exploración 
de posibilidades.
Audacity. creación de 
paisaxes sonoros 
imaxinarias 
.empregando bancos de
son de carácter gratuíto.

diferentes traballos pedidos
polo profesor. 
Copia de partituras ou 
creación das mesmas.
Entrega de arquivos 
sonoros creador co editor 
de son.
Entrega de listas de 
reprodución 
Exposición oral o escrita 
das diferencias entre as 
diferentes 
aplicacións/programas ou 
plataformas empregados 
na aula. 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Centraremos a nosa atención na vertente da expresión, polo que a aprendizaxe basearase nos 
procedementos musicais básicos: A interpretación e a creación. Non obstante apoiarémonos no
resto dos procedementos baseados na percepción e que están orientados ao desenvolvemento
das capacidades de discriminación auditiva. E por fin, partiremos do apoio da partitura escrita 
para ir conseguindo por parte do alumnado unha certa identificación da linguaxe musical 
empregada para facer música coa escrita.
 
Basearémonos na seguinte metodoloxía:
 
Audición
 
Escoitar é o primeiro e  un dos máis importantes contactos coa música a nivel xeral. Ao escoitar
e analizar fragmentos interiorízanse mellor os elementos da linguaxe musical e fomentase o 
desexo tanto de facer música como de coñecela e valorala. Ademais coa audición de 
fragmentos gravados, trabállanse estratexias de atención, audición interior, memoria 
comprensiva e anticipación durante a propia interpretación e creacións musicais. 
 
Antes de calquera actividade de audición, pódense dar as indicacións precisas para que o 
alumnado se centre en aquilo que vai ser obxecto de análise (ritmo, esquema melódico, 
instrumentación, secuencia de acordes, textura). Existen dúas formas básicas de escoitar de 
forma activa: seguir un esquema ou guión aclaratorio do discurso musical, ou expresar o que 
se percibiu auditivamente mediante o uso da linguaxe verbal ou recorrer a debuxos, esquemas,
musicogramas, etc.
 
Todas as obras ou fragmentos obxecto de análise auditivo deberíanse escoitar como mínimo 
dúas veces na mesma sesión. Nun arte como a música no que a comprensión da mensaxe 
está ligado á natureza temporal da música, é necesario escoitar a obra máis dunha vez para 
que a nosa capacidade de memoria se active e sexa capaz de discriminar o que nunha soa 
audición resultaría máis difícil.
 
Os fragmentos que se empregarán para as audicións serán variados e representativos da 
maioría dos estilos musicais, períodos, xéneros, agrupacións e culturas (música culta, pop-
rock, jazz, flamenco, música cinematográfica, música electrónica, música folclórica, etc.).
 
Interpretación
 



A interpretación é xunto á composición, a forma de expresión básica do músico e, polo tanto, 
no que máis debe insistirse no proceso de ensinanza-aprendizaxe da música. O feito de 
dispoñer da súa propia voz, o corpo e un instrumental de fácil execución como a percusión Orff 
fai da interpretación unha das tarefas máis recomendables de dito proceso.
 
A maioría de  veces, a interpretación implica actividades en grupo. En tanto, tamén pódese 
potenciar a práctica individual, sobre todo nas actividades destinadas a desenvolver 
determinadas capacidades como, por exemplo, unha afinación xusta ou unha habilidade 
instrumental, vocal ou corporal determinada, cando sexan necesarios para a consecución dun 
obxectivo dentro da obra.
 
Os criterios de selección do material para as actividades de interpretación poden resumirse na 
idea dun repertorio heteroxéneo, no que teñen cabida moitos xéneros e estilos, mediante uns 
arranxos que facilitan a práctica interpretativa.
 
             Pautas xerais para a interpretación.
 
Insistir nas normas de interpretación en grupo traballadas anteriormente.

Basearse en recursos escritos ou gráficos. Neste nivel de primeiro de bacharelato, e tendo en 
conta que o titulo da asignatura é linguaxe musical e práctica, este aspecto é fundamental. É 
chegado o momento de independizarse de a aprendizaxe de "oído".
O desenvolvemento das capacidades interpretativas ten como marco tres áreas diferenciadas 
aínda que estreitamente relacionadas entre si: a expresión instrumental, a expresión vocal e a 
expresión corporal ou movemento.

Expresión instrumental

Neste nivel non se expoñen actividades específicas para o desenvolvemento da técnica 
instrumental, aínda que si aparecen formando parte de actividades de interpretación y creación 
musical.
Expresión vocal
Realizaremos as actividades de técnica vocal (resoancia, articulación, vocalización, 
impostación) periodicamente desde principio de curso e, sobre todo, antes de abordar a 
interpretación dalgunha  canción.
 Expresión corporal, movemento e danza
A música é o soporte da danza, polo que o movemento corporal é un obxectivo que se ha de 
alcanzar e un recurso didáctico para a expresión de contidos musicais como a pulsación, o 
deseño melódico, a textura e a forma.
 
Improvisación
 
A improvisación reúne en si mesma as dúas facetas musicais máis importantes: a composición 
e a interpretación. Dito procedemento permite explorar posibilidades sonoras.
 
A improvisación pódese expoñer dentro dun abano de posibilidades que van desde a liberdade 
total até a suxeición a unhas pautas predeterminadas. Está presente ao longo de todo o 
proceso de aprendizaxe, constituíndo en moitas ocasións non só un punto de partida para as 
actividades baseadas na interpretación e na creación, se non tamén o eixo central de partes 
específicas da aprendizaxe, como poden ser as actividades rítmicas ou a entoación de sons e 
a exploración tímbrica e formal. Pódese insistir en que, para improvisar, hai que partir das 
pautas dadas e manter unha actitude desinhibida e participativa, despreocupándose dos 
posibles erros e adoptando unha actitude construtiva ante os mesmos. 
 



Creación
 
Parte da experimentación e a combinación de sons ou elementos corporais a través da 
improvisación para chegar, posteriormente, a un traballo máis planificado que se plasme na 
composición, e que permita ao alumnado interiorizar os elementos que permiten construír a 
música.
 
Composición
 
No relativo a estes contidos, o alumnado de Bacharelato conta xa con unha certa experiencia 
desenvolvida na etapa anterior que permitiulle compoñer pequenos fragmentos de música 
seguindo unhas pautas básicas como a repetición de motivos ou o emprego dunha secuencia 
harmónica fundamental, por exemplo a sucesión de acordes I-IV-V-I. Agora é o momento de 
actuar con máis autonomía e creatividade, partindo da experimentación, da improvisación e 
chegando a interiorización de pautas e métodos.
 
Creación e montaxe de coreografías
 
A  faceta creativa do alumnado non debe quedar exclusivamente na composición de 
fragmentos vocais e instrumentais. A creación de coreografías é o complemento ideal ás 
actividades de expresión corporal e danza.
 
Lectoescritura musical
 
A música é unha linguaxe e constrúese, da mesma forma que a linguaxe verbal, a partir dunhas
unidades de significación que se combinan de múltiples formas e que hai que aprender a 
manexar con soltura. Isto non significa que haxa que aprendelo como unha actividade 
mecánica. Ao contrario, as actividades baseadas na lectura e a escritura musicais deben ser un
medio para a consecución doutros obxectivos, constituíndo a base para outros procedementos 
como a audición, a improvisación, a interpretación ou a composición de fragmentos.
 
A lectoescritura musical non debe ser entendida desde un punto de vista restritivo no que só 
tería cabida a forma tradicional de representar a música con notas nun pentagrama. Outros 
sistemas de representación, esquemas ou musicogramas,  utilizaranse habitualmente na clase.
 
Investigación e alfabetización informacional
 
Pódense agrupar aquí, os contidos curriculares encamiñadas a fomentar hábitos de búsqueda 
de información, posta en común e debate. Este tipo de contidos cobran toda a súa importancia 
xa que o alumnado a estas idades va adquirindo a madureza necesaria que lle permite abordar
as tarefas de investigación de forma máis autónoma e con maior criterio.
 
Insistirase en que buscar información a partir dun tema ou cuestionario non é ir directamente 
ao lugar concreto da fonte (bibliografía, partitura, material de audio o vídeo, Internet) onde 
agardase atopar unha resposta determinada para copiala literalmente. Máis ao contrario, hai 
que planificar a búsqueda, elixir máis dunha fonte, ler e escoitar con tranquilidade, extraer as 
ideas máis importantes. Analizalas, desenvolvelas e realizar unha síntese a partir de todo o 
material traballado.

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. Procederase a recomendar que retome ou volva a repetir
o cuaderniño do curso pasado, que se lle corrixirá na aula.

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, al-
tos e sopranos e carillóns contraltos e sopranos e pequena percusión variada.
3. piano electrónico Casio Celviano.
4. Reprodutor 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 programas indi-
cados en contidos  instalados, especialmente MuseScore, Spotify, Audacity y cdex.
12. Batería eléctrica
13. Baixo eléctrico
14. Guitarra eléctrica

CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN

CRITERIOS   DE AVALIACIÓN 

1. 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.

- Entoar correctamente unha melodía previamente escoitada colectivamente.
- Será considerado máis negativamente o negarse a cantar que o feito de afinar. 

2. Recoñecer auditivamente o pulso dunha obra ou fragmento, así como o acento periódico, e 
interiorizalo para mantelo durante breves períodos de silencio.



Este criterio trata de contrastar a percepción do pulso como referencia básica para a execución
rítmica, así como a identificación do acento periódico base do compás, e lograr unha correcta 
interiorización do pulso que permita posteriormente unha axeitada execución individual ou 
colectiva.

- Ser quen de seguir o pulso.
- Ser quen de retomalo tras un tempo en silencio.
- Ser quen de seguir as indicacións métricas nunha interpretación musical.
- Recoñecer auditivamente os compases nuns fragmentos.
- Ser quen de facer ditados rítmicos, cun máximo de oito compases es compases simples ou 

compostos.
- Ser quen de manter o pulso en obras con pulsos irregulares.

3. Identificar e interpretar estruturas e desenvolvementos rítmicos ou melódicos simultáneos 
dunha obra breve ou fragmento, instrumental ou vogalmente, con e sen cambio de compás, 
nun tempo establecido.

Con este criterio de avaliación búscase constatar a capacidade do alumnado de interpretar –
vocal e instrumentalmente-, de sentir internamente o pulso e encadear diversas fórmulas 
rítmicas axeitadas a este nivel con exactitude, nun tempo establecido, utilizando a disociación 
auditiva e motora e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de compás.

- Ser quen de distinguir diferentes voces nunha obra polifónica.
- Ser quen de cantar nunha obra polifónica seguindo a súa propia melodía.
- Ser quen de participar en experiencias polirrítmicas.
- Ser quen de interpretar pezas con cambios de compás. 

4. Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas rítmicas sobre un fragmento 
escoitado individual ou conxuntamente.

Este criterio de avaliación persegue desenvolver a relación afectiva do alumnado coa música, 
estimular a súa capacidade creativa e expresiva a través da práctica de variantes das fórmulas 
rítmicas coñecidas ou improvisando libremente estas,  acordándoas co pulso e o compás do 
fragmento escoitado.

- Ser quen de improvisar ritmos mantendo un pulso.
- Será considerado máis negativamente o negarse a improvisar que o feito de manter o 

pulso.

5. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos, escalas ou acordes arpexados a partir
de diferentes alturas.

Con este criterio trátase de comprobar a destreza para reproducir un mesmo feito melódico 
desde calquera altura, mantendo correctamente a interválica do modelo e entendendo a 
tonalidade como unha realidade que responde a unhas regras determinadas.

- Reproducir modelos musicais coa voz da forma máis precisa posible.
- Reproducir modelos musicais cos instrumentos da forma máis precisa posible. 
Ser quen de transcribir melodías diatónicas dentro da octava central coa utilización de 
intervalos de 2ª, 3ª, 5ª e 8ª. 
Recoñecer acordes tonais dunha determinada tonalidade dada e Estado Fundamental ou 
inversións. 



6. Improvisar, individual ou colectivamente, breves melodías tonais ou modais, pequenas 
formas musicais partindo de premisas relativas a diferentes aspectos da linguaxe musical.

Este criterio pretende comprobar a asimilación dos conceptos tonais e modais básicos, o 
desenvolvemento da creatividade e a capacidade de selección e usar libremente os elementos 
da linguaxe musical de acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical. Tamén avaliará 
a actitude para integrarse como un membro máis no grupo.

- Ser quen de improvisar seguindo as reglas compositivas occidentais. 
- Ser quen de desfacerse das reglas compositivas para adentrarse nas fronteiras musicais do

século XX. 
- Ser consciente dos elementos musicais empregados na improvisación como paso previo á 

creación. 

7. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade os trazos característicos das obras 
escoitadas ou interpretadas.

Coa aplicación deste criterio preténdese comprobar a capacidade do alumnado para percibir os
aspectos básicos dunha obra musical: rítmicos, melódicos, tonais, modais, cadenciais, formais, 
tímbricos,modos de ataque, articulacións, etc., seleccionando previamente os aspectos que 
deban ser identificados ou ben deixando libremente que identifique os aspectos que lle resulten
máis salientables.

- Ser quen de identificar a linguaxe dunha obra.- tonal ou non tonal.
- Ser quen de identificar o ritmo.
- Ser quen de identificar texturas.
- Ser quen de recoñecer timbres. 
- Ser quen de definir os instrumentos que forman parte da orquestra.
- Ser quen de recoñecer orquestras que se correspondan con diferentes épocas.
- Ser quen de recoñecer a tipoloxía  das voces por tesitura e timbre. 

8. Interpretar de memoria, individual ou conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio, 
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.

- Ser quen de lembrar nunha peza musical todos os elementos expresivos,  non limitarse a 
lembrar as notas senón tamén os elementos rítmicos, dinámicos e expresivos.

- Ser quen de traballar en grupo, sendo consciente de que o produto final correcto só se 
consigue co traballo correcto de cada un dos músicos. 

- Saber seguir a interpretación musical, a pesar dos erros. Incorporándose a descorrer 
musical dos compañeiros.

9. Improvisar ou compoñer e interpretar unha breve obra musical para unha melodía dada que 
precise da participación de varios intérpretes e incorporar movemento coreográfico, utilizando 
os coñecementos musicais adquiridos.

Con este criterio preténdese comprobar o grao de asimilación dos conceptos teóricos da 
linguaxe musical e da capacidade do alumnado para usalos e combinalos na creación dunha 
pequena obra musical, a súa capacidade para construír a través do movemento unha creación 



coreográfica, axeitando o seu concepto ao carácter expresivo da obra, así como a súa 
disposición para realizar un traballo de maneira cooperativa, integrándose nun grupo.

- Ser quen de realizar unha obra que teña valor artístico completo dentro da súa sinxeleza.
- Ser quen de sobrepasar na creación musical e coreográfica o concepto de exercicio de 

clase.

10. Realizar traballos ou exercicios aplicando as ferramentas das tecnoloxías da comunicación 
aplicadas á música.

Con este criterio preténdese comprobar o desenvolvemento alcanzado no uso dos editores de 
partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais.
Creacións musicais completas que serán colgadas como exercicios de clase en lugares 
virtualmente accesibles para todos os compañeiros, empregando calquera dos software 
traballado no curso

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 asignatura na que os alumnos carecen de libro de texto.

Os exames escritos son un método máis de diagnóstico do proceso de ensinanza-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:

25 % da nota atribuíble ao exame ou exames que se fagan coincidindo coa evolución
60% será determinada polo traballo na aula do alumno, interpretacións e creacións. Atendendo 
moi especialmente á participación e musicalidade das propostas do alumnado.
 valorándose primordialmente 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 asignatura  independentemente da nota matemática conseguida nos 
outros procedementos avaliadores.
15 % por traballos e exercicios que se fagan na casa, presentacións que se propoñan para o 
aula,  e demais traballos que se fagan na asignatura. 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 prantexados na clase.

  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

 Do apartado anterior dedúcese que os procedementos para a avaliación dos alumnos serán 
basicamente de tres tipos.

As actividades musicais que se fagan na clase, e que serán consideradas diaria e 
individualmente polo profesor para cada alumno. Incluiríamos dentro delas as seguintes. 
Exercicios e xogos rítmicos.



Lecto-escritura de fragmentos sinxelos.
Interpretación ante un instrumento dunha partitura proposta.
Interpretacións de cancións individual e colectivamente, a unha voz ou a dúas.
Creación de coreografías.
Creación de proxectos musicais que permitan a investigación sonora e da construción musical.
Traballos con Midi.
Ditados rítmicos, melódicos e harmónicos de dificultade gradual e axeitada. 
 Dentro dos traballos musicais que o alumno terá que preparar ao longo do curso 
consideraremos dúas categorías de exercicios.
 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. Entre eles serán de especial importancia os caderniños
Aqueles que sexan doutro carácter como presentacións, debates, traballos coa informática 
musical ou as Tics ou outras actividades de contido oral ou virtual, serán valorados de forma 
diaria e individual polo profesor no momento de realizar actividade. 
Na caderno que o alumno presentará en cada trimestre, ademais da recompilación dos 
exercicios executados na asignatura, haberá dous apartados diferenciados, onde o alumnado 
creará un pequeno glosario de termos musicais e de audicións escoitadas na clase, co fin de 
crear un pequeno vocabulario de palabras técnicas, e de crear un repertorio de audicións, que 
non queden en meros exemplos de clase.
Os exames constarán de tres partes diferenciadas e para a superación do mesmo, será 
necesario que o alumno puntúe como mínimo un punto en cada unha das partes.
A primeira parte, terá un contido máis teórico, daqueles elementos que se traballen na 
avaliación, como poden ser o son, as voces, os instrumentos ou similares.
A segunda parte, terá contido de linguaxe musical, e obrigará ao alumno a desenvolverse 
minimamente coa linguaxe musical. 
A terceira parte, terá carácter auditivo, e permitirá á profesora comprobar a capacidade do/a 
alumno/a para discriminar auditivamente os elementos sonoros.

Indicadores de logro 

1. Canta de pe, recto e cunha correcta emisión da voz. 
2. 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. 
3. Reproduce e identifica todos os intervalos no seo da 8ª, os acordes e arpexos. 
4. Corrixe e busca unha correcta afinación
5. Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a interpretación no caso de erro. 
6. Respectase os silencios tanto ao inicio da peza, como no medio e ao final.
7. Lectura con soltura no pentagrama en clave de sol até a segunda liña adicional por encima e por abaixo empre-

gando compases de 2/4, ¾ e C , 6/8 e ⅜  con figuracións de redonda, branca, negra, corchea e semicorchea, si -
lencios correspondentes.  Uso do tresillo de corcheas en pulso de negra. Uso do puntiño de prolongación en bran -
cas, negras e corcheas. 

8. Lectura con soltura no pentagrama en clave de fa ata a primeira liña adicional , empregando figuras de redonda,
brancas, negras e corcheas e silencios correspondentes, puntiño de prolongación en brancas e negras. 

9. Ditados rítmicos en 2/4,  ¾, 4/4 e 6/8  usando brancas, negras, corcheas, semicorcheas, e grupos de combinación
dos mesmo. Puntiño en brancas, negras e corcheas.. Comezos téticos e anacrúsicos. sincopas de negra entre
corcheas. ♪♩♪ e de corcheas entre semicorcheas. Tresillos e dosillos, notas a contratempo. en pulso de negras.
(Até un Máximo oito erros en oito compases )

10. Facer ditados en Do M e lam, notas desde o si2 ata o re4.  coas indicacións rítmicas arriba indicadas.  (Até un Máxi-
mo oito erros en oito compases )

11. Recoñecemento de acordes en Do M, II, , IV, V, VI e VII. en la m . I, IV eV  (Até un Máximo oito erros en oito com-
pases )

12. Recoñecemento auditivo dos instrumentos da orquestra sinfónica, piano, guitarra, instrumentos da banda de rock
standar, da música tradicional galega, e das principais agrupacións vocais. 

13. Modificacións ao longo da historia: Orquestra barroca, orquestra clásica, orquestra romántica, orquestra sinfónica



do século XX e recoñecemento auditivo das mesmas.
14. Identifica texturas en audicións. Monodia, Polifonía (texturas contrapuntísticas), Homofonía (Melodía acompañada)

e Heterofonía. 
15. Ser capaz de seguir unha partitura proporcionada para seguir unha audición, implica recoñecer os elementos gráfi-

cos. 
16. Recoñecemento das indicacións de repetición. Dobre barras, da Capo, fine, e similares.
17. Coñecemento dos convencionalismos das partituras. Sistemas, lectura de abaixo-arriba, disposición dunha partitu-

ra orquestral ou coral.
18. É capaz de comprender a nomenclatura de acordes de Jazz-rock, e de recoñecer as irregularidades do ritmo pro-

pias da interpretación deses estilos.
19. Identifica e trata de seguir partituras de música contemporánea.
20. Le con soltura na clave de sol e de fa.
21. É capaz de seguir a lectura na clave de do en 3ª.
22. Comprende a relación entre as tres claves e as tesituras.
23. Escalas tonais maiores e menores até cinco alteracións
24. equivalente enharmónicos
25. Especies de intervalos simples.
26. escalas cromáticas
27. Transcrición nas tres claves coñecidas.
28. Recoñece os acordes triadas en estado fundamental e en inversión
29. Recoñece os acordes cuatríadas de dominante e de sensible.
30. Recoñece auditivamente e funcionalmente as cadencias. 
31. Recoñece e sabe cifrar os acordes tanto no cifrado barroco e no de Jazz
32. Emprega tanto por escrito como de forma oral un vocabulario específico de forma correcta. 
33. Crea melodías con sentido musical atendendo a unha serie de instrucións no editor de partituras
34. Improvisa vogalmente melodías a partir de textos dados. 
35. Improvisa e crea ritmos sobre textos dados. 
36. Crea harmonizacións sinxelas a partir de melodías dadas ou orixinais.
37. Interpreta correctamente a súa voz nas interpretacións propostas pola profesora
38. Memoriza a súa parte para unha mellor interpretación
39. Está atento a todas as indicacións que se faga polo director da interpretación, sexa a profesora, sexa un com-

pañeiro.
40. Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a interpretación no caso de erro. 
41. Respectase os silencios tanto ao inicio da peza, como no medio e ao final.
42. Non se culpabiliza os erros dos compañeiros. 
43. Asúmese de forma solidaria o resultado musical do conxunto.
44. Comprende o fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de Fourier.
45. Fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións asociadas aos intervalos: consonancia e disonancia. Serie

harmónica. Índices acústicos. Diapasón
46. Transmisión e amortecemento do son.
47. Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas xeradores de acompañamentos e

mesas de mesturas
48. Emprega con autonomía un editor de partituras (MuseScore)
49. Emprega con autonomía un editor de son (Audacity)
50. Coñece as posibilidades dun editor de partituras online (Noteflight)
51. Coñece as posibilidades e diferencias entre as diferentes plataformas. 
52. Comprende o concepto de música en streaming 

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DOS ALUMNOS COA  MATERIA 
PENDENTE

Para o alumnado de 2º Bacharelato avaliado negativamente en 1º curso:

Os contidos esixibles son os mesmos que figuran na programación de 1º de Bacharelato  neste
curso.

As actividades de avaliación serán como segue:



- Os alumnos deberán acordar cos profesores un repertorio instrumental ou vogal de catro 
pezas dentro do que aprenderan o ano anterior.
- A interpretación deste repertorio contará un 70% da nota, e será titorado e avaliado en horario
a convir polo alumno e o profesor.
-Exame trimestral dos contidos teóricos, que contará un 30% da nota.

-En caso de non superar a materia deste xeito, ben por non acadar o mínimo esixido ou ben 
por non facer as actividades de recuperación, caberá a posibilidade de presentarse a un exame
final, que constará de dúas partes: O exame escrito dos contidos teóricos (30% da nota) e a 
interpretación da selección acordada de pezas (70% da nota)



PLAN LECTOR

Nas clases de música a linguaxe utilízase como instrumento de representación, comprensión e 
interpretación da realidade, de construción 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 
estranxeira.

2º de ESO

Durante as clases adícanse polo menos dez minutos á lectura comprensiva de textos que 
expoñen polo xeral os contidos propios da materia.

Trala lectura, os alumnos responden oralmente ou por escrito a cuestións sinxelas, a través das
que relacionan e explican o fragmento de texto lido na clase.

Todas as actividades propostas na clase, constan dun enunciado que eles teñen que ler e 
entender para poder solventar axeitadamente.

Da meirande parte das cancións rock e pop propostas adxuntamos as letras, que os alumnos 
seguen para comprender o significado e o sentido da música, polo que trabállase tamén unha 
lingua estranxeira., en concreto, o inglés.

3º de ESO

Durante as clases adícanse polo menos dez minutos á lectura comprensiva de textos que 
expoñen polo xeral os contidos propios da materia.

Trala lectura, os alumnos responden oralmente ou por escrito a cuestións sinxelas, a través das
que relacionan e explican o fragmento de texto lido na clase.

Todas as actividades propostas na clase, constan dun enunciado que eles teñen que ler e 
entender para poder solventar axeitadamente.

Da meirande parte das cancións rock e pop propostas adxuntamos as letras, que os alumnos 
seguen para comprender o significado e o sentido da música, polo que trabállase tamén unha 
lingua estranxeira., en concreto, o inglés.

Nas actividades de dramatización,  través da lectura e representación escénica de libretos 
operísticos ou zarzuelísticos ( na lingua orixinal e traducidas ao castelán ou ao galego), se 
desenvolve esta competencia básica, ao tempo que se acercan a outras linguas, como o 
italiano, o francés ou o alemán.



4º de ESO

Durante as clases adícanse polo menos dez minutos á lectura comprensiva de textos que 
expoñen polo xeral os contidos propios da materia.

Trala lectura, os alumnos responden oralmente ou por escrito a cuestións sinxelas, a través das
que relacionan e explican o fragmento de texto lido na clase.

Todas as actividades propostas na clase, constan dun enunciado que eles teñen que ler e 
entender para poder solventar axeitadamente.

Da meirande parte das cancións rock e pop propostas adxuntamos as letras, que os alumnos 
seguen para comprender o significado e o sentido da música, polo que trabállase tamén unha 
lingua estranxeira., en concreto, o inglés.

Nas actividades de dramatización,  través da lectura e representación escénica de libretos 
operísticos ou zarzuelísticos ( na lingua orixinal e traducidas ao castelán ou ao galego), se 
desenvolve esta competencia básica, ao tempo que se acercan a outras linguas, como o 
italiano, o francés ou o alemán.

Amplíanse contidos visualizando películas e documentais con materiais escritos, e,  dado que 
moitas destas producións audiovisuais están en inglés subtitulado, se traballa  tamén o uso 
funcional dunha lingua estranxeira.

ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DO 
PROXECTO LECTOR

Nas clases de música a linguaxe verbal utilízase como instrumento de representación, 
comprensión e interpretación da realidade, de construción 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 como 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 
estranxeira.

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 TIC

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)

2º de ESO

Os alumnos  deste nivel contan con miniportátiles do proxecto ABALAR con software de 
notación musical e de edición de audio (MuseScore, Audacity). Estes empregaranse para 
modificar partituras dadas ou xerar arranxos propios.

Ademais, os  alumnos utilizarán Internet para ampliar/ actualizar información sobre grupos 
musicais, compositores, intérpretes, eventos musicais e organoloxía. 

Mediante a realización de traballos de investigación sobre un tema determinado, os alumnos 
farán uso da rede e mesmo de programas de edición de partituras, imaxes e textos, gravación 
sonora e audiovisual, etc.



3º de ESO

Os alumnos utilizarán Internet para ampliar/ actualizar información sobre grupos musicais, 
compositores, intérpretes, eventos musicais e organoloxía. 

Mediante a realización de traballos de investigación sobre un tema determinado, os alumnos 
farán uso da rede e mesmo de programas de edición de partituras, imaxes e textos, gravación 
sonora e audiovisual, etc.

4º de ESO

 Os alumnos utilizarán Internet para ampliar/ actualizar información sobre grupos musicais, 
compositores, intérpretes, eventos musicais e organoloxía. 

 Mediante a realización de traballos de investigación sobre un tema determinado, os alumnos 
farán uso da rede e mesmo de programas de edición de partituras, imaxes e textos, gravación 
sonora e audiovisual, etc.

Os alumnos aprenderán o manexo de sinxelos programas informáticos de composición, edición
e gravación e montase musical, para poder crear arquivos audio de modo autónomo e eficaz.

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 incluídos nos contidos da materia.

 Creación de pezas musicais utilizando programas de edición de partituras ou de 
edición de audio, primando a utilización de Software libre que os propios ordenadores 
do centro xa teñen instalados.

 Recadar 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 misturas e tarxeta de son instalada no PC do aula.



 Visualización de fragmentos 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 interese 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 conflitos.

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 produción
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 (grazas aos reforzos) de incorporar ao alumnado de 2º 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.

Tentaremos voltar a colaborar do departamento de Normalización Lingüística na 
organización dun concerto de cancións populares cos grupos de 2º e 3º da ESO. 
Normalmente faríase na terceira avaliación, coma unha actividade de fin de curso.

Actividades fora do centro:

Asístese normalmente en tódolos cursos ó programa “Descubrir a música” proposto 
polo Concello de A Coruña, tanto nos seus concertos didácticos coma ós ensaios da 
Orquestra Sinfónica de Galicia enmarcados no mesmo programa. Esta actividade é proposta 
polo departamento, pero a súa realización ven dada en función da dispoñibilidade da oferta 
cada ano. No momento da realización desta programación non temos confirmación por parte 
do Concello de A Coruña da posibilidade de asistencia, pero tendo en conta que levamos tres 
anos sen poder participar, a ver se podemos facer que os alumnos desfruten desta actividade
que nos parece fundamental coma parte do programa.

Grazas a xestión por  parte do concello da Casa da Xuventude de Cecebre, 
pretendemos realizar un concerto para pais o alumnos neste recinto incluíndo aos grupos de 
1º de Bacharelato e de 4ºESO (polo menos) ao final de curso.

Prevese realizar un intercambio – concerto cos alumnos do IES Francisco Aguiar de 
Betanzos, en data a concretar, (nun principio no segundo trimestre) nun formato similar ao 
mencionado anteriormente.



Prevese a posibilidade da participación dos grupos de 4º da ESO e de 1º de 
Bacharelato nos encontros de alumnos de música de Secundaria e Bacharelato organizado 
pola asociación Asomúsica.

Proponse unha visita didáctica ao obradoiro do luthier Seivane, recoñecido artesán de 
gaitas que ten o seu taller no propio concello para segundo da ESO no mes de abril. Esta 
actividade realizarase en colaboración co departamento de Educación Física, buscando 
completar de paso unha ruta de sendeirismo.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Faranse Adaptación Curriculares nos casos nos necesarios, tendo en conta os informes
do departamento de orientación.

Prestarase Reforzo Educativo a todo o alumnado repetidor, ou coa materia pendente.

Considerarase que un alumno abandona a materia cando non fai ningunha das tarefas 
propostas na clase e non fai as probas de avaliación (negarse a tocar ou cantar, e deixar os 
exames en branco). Esta actitude conleva a perda da avaliación continua, e a realización 
dunha proba extraordinaria en Xuño.

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.

Así mesmo, 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, David Ferrnández Sánchez.
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