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1. INTRODUCIÓN 

 

 

A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe un elemento con gran valor na vida 
das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento integral, intervén na súa formación emocional e intelectual, a través do 
coñecemento do feito musical como manifestación cultural e histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura aberta, reflexiva 
e crítica no alumnado. 

Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da mocidade. Co desenvolvemento tecnolóxico 
multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos xeitos 
de creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como internet, os dispositivos móbiles, os 
reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta o desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión 
creativa e a reflexión crítica. 

A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a toma de decisións, a 
autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico, que contribúen ao 
desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical mellora a memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o 
control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. 

A música potencia o desenvolvemento de capacidades como a comunicación oral e escrita, o pensamento matemático ou o 
coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á adquisición das competencias, ademais de procurar un ensino integral e 
axudar na maduración do alumnado novo. 

Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e expresións culturais, o alumnado aprenderá 
actitudes de cooperación e traballo en equipo ao formar parte de diversas agrupacións nas que cadaquén asumirá diferentes 
papeis para poder interpretar música en conxunto. Por outra parte, é interesante fomentar actitudes emprendedoras que acheguen 
o alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e non musical. 

Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun grupo, fomentando o intercambio de ideas, o 
respecto entre iguais, a integración, a creatividade, o coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento da intelixencia 
emocional. 



6 

O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na educación primaria e do seu 
desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, dado o seu nivel de abstracción, deben abordarse neste momento de 
desenvolvemento do alumnado. 

Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun vocabulario que permita a descrición de fenómenos 
musicais, unha comprensión da linguaxe musical como medio de expresión artística, unha sensibilidade cara á expresión musical 
e o entendemento da música como un fenómeno imbricado na historia e na sociedade. Tamén se lle outorga un papel importante 
á análise das obras musicais, entendendo que se pode levar a cabo en distintos niveis de profundidade. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O IES A Sangriña atópase na Guarda, vila mariñeira do sur de Pontevedra. É o único instituto existente na vila e esta circunstancia, 

tendo en conta que é unha vila duns 11.000 habitantes e que, ademais, o noso centro acolle alumnado da zona do concello do 

Rosal e de Oia, fai que teña unhas dimensións e unha complexidade moito maiores do habitual en institutos situados fóra das 

cidades. 

 

O centro conta coas seguintes opcións formativas: 

 

• Educación Secundaria Obrigatoria. 

• Bacharelato. 

• Ciclos Medios: Electromecánica do Automóbil, Carrozaría, Informática e Xestión Administrativa. 

• Ciclos Superiores: Administración de Sistemas Informáticos, Administración e Finanzas. 

• Programas de Formación profesional Inicial. 

• Educación para adultos. 

• Bacharelato de adultos. 

• Programa Erasmus +. 

• Intercambios (Madeira, Francia, Polonia,...). 
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En canto á relación do alumnado deste Instituto coa materia de Música débese dicir que, en xeral, os rapaces da zona do Baixo 

Miño amosan unha disposición e interese especiais cara a materia así como uns coñecementos previos importantes. Isto é debido 

á súa presenza nas diferentes agrupacións instrumentais, vocais e tradicionais da vila e/ou da súa contorna. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN DA RELACIÓN DOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS  COMPETENCIAIS. 

 

As competencias clave defínense como un conxunto de coñecementos, destrezas e actitudes que son necesarias para o 

desenvolvemento e a realización persoal, escolar e social, a través tanto do currículo formal como do non formal (ou currículo 

oculto) e a través das distintas situacións nas que o alumnado se enfronta día a día tanto na escola como na casa ou na vida 

social. Estas competencias débense considerar na organización e no funcionamento do centro, as actividades docentes, as formas 

de relación que se establezan entre os integrantes da comunidade educativa e as actividades complementarias extracurriculares. 

Mentres que os obxectivos educativos indican que pode facer o noso alumnado, as competencias fan referencia ao que saben 

facer: 

A consecución das competencias é o fin primordial cara o que se orientou o noso traballo, fundamentalmente participativo e 

motivador das aprendizaxes. 

 

 

3.1. Conciencia e expresión cultural. 

 

A materia de Música contribúe de forma directa á adquisición da competencia cultural e artística en todos os aspectos 

que a configuran. Fomenta a capacidade de apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e 

musicais, a través de experiencias perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
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Pode potenciar así, actitudes abertas e respectuosas e ofrecer elementos para a elaboración de xuízos fundamentados respecto 

das distintas manifestacións musicais, establecendo conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico 

ós que se circunscribe cada obra. 

 
1 Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diferentes, os 

coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. As competencias teñen tres compoñentes: un saber (un 

contido), un saber facer (un procedemento, unha habilidade, unha destreza,...) e un saber ser ou saber estar (unha actitude 

determinada). 

 

3.2. Autonomía e iniciativa persoal. 

 

Colabora ao desenvolvemento de autonomía e iniciativa persoal, mediante  traballo colaborativo e a habilidade para 

planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha 

planificación previa e de toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades 

relacionadas coa interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades tales como a perseveranza, a 

responsabilidade, a autocrítica, e a autoestima, sendo estes factores clave para a adquisición desta competencia. 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 do outro, valorar as ideas 

dos demais, dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un ben común. 
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3.3. A competencia social e cívicas 

 

A música contribúe tamén á competencia social e cívica A participación en experiencias colectivas, musicais e de 

movemento dá a oportunidade de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as súas propias accións coas doutros 

integrantes do grupo responsabilizándose da consecución dun resultado. 

 

A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do presente, favorece a comprensión de 

diferentes culturas e da súa contribución á sociedade en que vivimos. A reflexión sobre a presenza incesante da música nas nosas 

vidas, sobre o uso que dela se fai na publicidade e noutros medios como elemento de manipulación emotiva, e sobre o seu papel 

na economía e na creación de novas profesións, desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade. 

 

3.4. Tratamento da información e competencia dixital. 

 

A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento do tratamento da información e da competencia dixital, 

máis se cabe agora mesmo pola situación actual. 

 

AS COMPETENCIAS DIXITAIS CHEGAN PARA QUEDARSE DEFINITIVAMENTE.. O uso dos recursos tecnolóxicos no 

campo da música posibilita o coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os distintos formatos de son e de 

audio  dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son relacionados coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e 

multimedia. Favorece, así mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de autoaprendizaxe e a súa 

posible integración nas actividades de lecer. 
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Ademais a obtención de información musical require de destrezas relacionadas co tratamento da información aínda que 

desde esta materia, merece especial consideración o uso de produtos musicais e a súa relación coa distribución e os 

dereitos de autor. 

 

3.5. A competencia para aprender a aprender. 

 

A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender, potenciando capacidades e 

destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma como a atención, a concentración e a memoria, á vez que 

desenvolve o sentido da orde e da análise. 

3.6. A competencia en comunicación lingüística. 

 

Respecto á competencia en comunicación lingüística, contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos e á 

adquisición e uso dun vocabulario musical básico. 

 

3.8. A competencia matemática e básica en ciencia e tecnoloxía. 

 

A música contribúe á poñendo en evidencia a necesidade do manexo de principios matemáticos para a comprensión dos 

elementos básicos da linguaxe musical: a relación entre as distintas figuras, o compás, o timbre ou as agrupacións dos sons en 

distintos tipos de escalas. Por outra parte non podemos esquecer a relación que teñen coas matemáticas e a física correntes 

musicais como a música aleatoria, algorítmica, estocástica e a fractal. 

 

Desde o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico a música realiza a súa achega 

á mellora da calidade do ambiente identificando e reflexionando sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso 

indiscriminado da música, co fin de xerar hábitos saudables. Ao mesmo tempo os contidos relacionados co uso terapéutico da 
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música ou co uso directo da voz e do aparello respiratorio, non só para conseguir resultados musicais óptimos, senón tamén para 

previr problemas de saúde, inciden no desenvolvemento desta competencia. 

 

4. OBXECTIVOS E CONCRECIÓN POR BLOQUES  PARA O CURSO. 

 

 

A materia de música na educación secundaria obrigatoria ten como obxecto guiar e afianzar os coñecementos musicais 

e a actitude ante a música que o alumnado alcanzou na educación primaria, situándoos nun marco de competencias que lle 

posibilite gozar da creación e da escoita musical: así mesmo, ten o obxecto de establecer puntos de contacto entre a música de 

carácter masivo e a gran tradición musical, xa que é un medio habitual de diversión e entretemento entre os mozos e mozas; por 

isto, cómpre afondar nesta etapa nas raíces culturais da música galega e a europea, recoñecéndoa como  parte fundamental do 

noso patrimonio cultural, xa que, soamente a través do coñecemento profundo da nosa realidade cultural será posible desenvolver 

un achegamento ás culturas musicais doutros pobos. 

 

Por estes motivos, a educación neste ámbito na etapa secundaria obrigatoria quere ser unha canle que permita por en 

funcionamento a iniciativa, a sensibilidade e a creatividade do alumnado, estimular a creación dunha conciencia artística propia, 

ao mesmo tempo que desenvolver actitudes de valoración da liberdade de expresión, ao achegarse ás expresións musicais 

doutros pobos, o que contribúe ao fomento da sensibilidade e á ampliación do propio horizonte estético. 

 

 A vía de consecución destes obxectivos é a través da audición, da interpretación e da creación propia e allea. 

Alcanzar estes obxectivos esixe do noso alumnado o afianzamento da súa iniciativa propia e do sentido crítico sobre as 

manifestacións musicais que a sociedade da comunicación 

pon ao seu alcance. Tomar conciencia do gusto estético propio esixe así mesmo, o desenvolvemento de valores persoais como 

os da dignidade, a liberdade, a autoestima e a 
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seguridade en un mesmo, entre outros valores, especialmente no desenvolvemento artístico da práctica musical e do 

movemento en grupo, que require respecto e coordinación cos demais. 

 

Da organización dos contidos en bloques e eixos non se deriva unha priorización na súa secuencia. É dicir, na práctica, o profesorado combinará  

os aspectos do xeito que lle resulte máis coherente e que fomente a comprensión dos contidos e conceptos musicais por parte do seu alumnado. 

 

4.1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 

Segundo a LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006, do 3 DE MAIO e o DECRETO da XUNTA de GALICIA, 133/2007, DO 

5 DE XULLO, a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan alcanzar 

os seguintes obxectivos: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás outras persoas, practicar 

a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

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 de aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos 

que supoñan a discriminación entre homes e mulleres. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas outras persoas, 

así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos 

coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das novas tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

 

f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado que se estructura 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 sí mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e 

a capacidade para 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 

complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

 

i)Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das outras persoas, así como o patrimonio 

artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á  sociedade galega ou a outras do 

mundo. 

 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras persoas, aprender a coidalo, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos do 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 ambiente, contribuíndo 

á súa conservación e mellora. 

 



14 

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, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa 

identidade.    

 

 

4.2. OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

A ensinanza da música nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

• Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar ideas e sentimentos, enriquecendo 

as propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas distintas de expresión. 

• Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a interpretación vocal e a instrumental, o 

movemento e a danza, tanto de forma individual como en grupo. 

• Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, apreciando o seu 

valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural e gozo persoal, interesándose por ampliar e diversificar as 

preferencias musicais propias. 

• Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística e do patrimonio cultural, 

recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía apropiada para describilas e valoralas criticamente. 
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• Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información –medios audiovisuais, internet, textos, partituras e outros 

recursos gráficos- para o coñecemento e gozo da música. 

• Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da comunicación como recursos para a 

produción musical, valorando a súa contribución ás distintas actividades musicais e a aprendizaxe autónoma da música. 

Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos diferentes contextos, con respecto e 

disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que 

se produce coas contribución dos demais. 

• Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de coñecemento, así como a 

función e o significado da música en diferentes producións artísticas e audiovisuais e nos medios de comunicación. 

• Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais da música, sexa cal sexa a 

súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e valorando a contribución que a música pode facer á 

vida persoal e a da comunidade. 

• Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando conciencia da súa función como 

parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de 

diferentes épocas e espazos para combater a polución sonora. 

 

 

 

4.3. OBXECTIVOS POR CURSO NA ESO. 

 

A concreción dos obxectivos para 2ºe 3º  da ESO desenvolta pola programación deste departamento tomou en consideración os 

seguintes principios: 

 

• Adecuación ao desenvolvemento evolutivo do alumnado de cada un dos cursos,sobre todo por a situación actual. 

• Consideración dos obxectivos da etapa e das materias e a súa relación coas competencias básicas. 
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• Aprendizaxes previas que ten o alumnado como consecuencia da súa historia educativa. 

• Selección de contidos de acordo cos bloques do currículo oficial. 

• Equilibrio entre os contidos específicos e tratamento dos máis significativos. 

• Enfoque global parcial. 

• Relevancia e consideración das competencias claves e os contidos transversais en función das características das áreas 

en que se integran. 

 

Os elementos do currículo básico organizaronse en bloques, moi relacionados entre si, que comparten múltiples elementos: 

 "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental, vocal e corporal coa improvisación e a composición musical, o que permitirá 
ao alumnado participar da música dunha forma activa; 

 "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a 
través da audición e a comprensión do feito musical; 

 "Contextos musicais e culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do patrimonio musical español e ga-
lego, e ensina a identificar o estilo e as características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; e finalmente, 

 "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos 
teñen especial importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha 
vinculación entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula. 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS DE 2º ESO POR BLOQUES 

 

Os novos obxectivos da LOMCE fan referencia os estándares de aprendizaxe. Tamén encontramos os contidos e criterios. 

 2º de ESO 
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 Música. 2º de ESO  

 CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / OBXECTIVOS Competencias clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ CCEC 

▪ CCL 

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

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

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

▪ CCEC 

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Música. 2º de ESO  

 CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / OBXECTIVOS Competencias clave 

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

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

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ Practica a relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

 ▪ B1.13. Improvisación, elaboración de arranxos 
e composición como recursos para a creación 
musical en todas as súas vertentes; 
elaboración de arranxos de cancións e pezas 
instrumentais, con acompañamentos sinxelos 
e selección de distintos tipos de organización 
musical. 

▪ B1.14. Composición individual ou en grupo de 
cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións, a partir da combinación de 
elementos e recursos presentados no contexto 
das actividades que se realizan na aula. 

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

▪ Realiza improvisacións e composicións 
partindo de pautas previamente establecidas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CSIEE 

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

▪ B1.16. Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión corporal, 

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa 
persoal nas actividades de interpretación, 
asumindo diferentes papeis, intentando 
concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, achegando ideas musicais e 

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

▪ CCEC 
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 Música. 2º de ESO  

 CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / OBXECTIVOS Competencias clave 

e danza e imaxes fixas e en movemento na 
realización de producións audiovisuais. 

contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en 
común. 

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

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Escoita  

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

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

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

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

▪ Diferencia as sonoridades dos instrumentos da 
orquestra, así como a súa forma e os diferentes 
tipos de voces. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

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

▪ Sigue partituras como apoio á audición. ▪ CCEC 

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

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

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

▪ CSC 
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 Música. 2º de ESO  

 CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / OBXECTIVOS Competencias clave 

▪  ▪ B2.6. Audición, análise elemental e apreciación 
crítica de obras vocais e instrumentais de 
distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. Investigación 
de músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais. 

▪ B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de 
distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
elementos e formas de organización e 
estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) dunha 
obra musical interpretada en vivo ou gravada. 

▪ Describe os elementos das obras musicais 
propostas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á 
análise musical. 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

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

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

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

▪ CSC 

▪ Elabora traballos de indagación sobre a 
contaminación acústica. 

▪ CSIEE 

▪ CD 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

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

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

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

▪ Recoñece, crea e interpreta distintas 
manifestacións da danza. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

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

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

▪ CCEC 

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

▪ B3.5. Utilización de diversas fontes de 
información para indagar sobre instrumentos, 

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

▪  Valora e respecta a importancia do patrimonio 
musical español e galego 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 



21 

 Música. 2º de ESO  

 CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / OBXECTIVOS Competencias clave 

compositores/as, concertos e producións 
musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música occidental 
en xeral e doutras culturas. 

▪ Coñece e describe os instrumentos tradicionais 
españois e galegos. 

▪ CCEC 

▪ Contribúe á conservación, a recuperación e a 
transmisión do patrimonio musical galego, 
colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

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

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

▪ Emprega un vocabulario adecuado para 
describir percepcións e coñecementos 
musicais 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola 
música actual, os musicais, os concertos en 
vivo e as novas propostas musicais, valorando 
os seus elementos creativos e innovadores. 

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

▪ CD 

▪  Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 

▪ CAA 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

▪  ▪ B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, 
recursos da internet e software musical de 
distintas características para o adestramento 

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

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

▪ CD 
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 Música. 2º de ESO  

 CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / OBXECTIVOS Competencias clave 

auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical. 

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

▪ B4.3. Utilización das tecnoloxías da 
información nos procesos de creación musical. 

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

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

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

▪ CD 

▪ CSIEE 

 ▪ B4.6. O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da información 
e da comunicación. Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como instrumentos para o 
coñecemento da música e a satisfacción con 
ela. 

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

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

▪ CD 

  

 

 

 

 

 

 BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN e CREACIÓN. 

 (Nota:Pendente da posibilidade de retomarla pola situación actual) 
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- Entoar fragmentos rítmico-melódicos coa voz. 

- Entoar cancións populares galegas e 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 e doutras comunidades e culturas con instrumentos escolares, mediante 

unha partitura. 

- Dramatizar unha música. 

- Aprender normas e actividades básicas da interpretación grupal: silencio, atención ao 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 ao seu nivel con certa soltura. 

- Interpretar escrituras non convencionais. 

- Explorar e practicar as posibilidades da voz e do seu corpo na interpretación musical. 

- 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. 
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- Experimentar escrituras non 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 escoitan. 

 

 

BLOQUE 2.- 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 auditivamente intervalos básicos. 

- Recoñecer auditivamente o efecto das alteracións. 

- Diferenciar unha escala diatónica dunha pentátónica 

- 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. 
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- Identicar polo seu timbre os instrumentos percusivos 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, música 

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 repertorio de cancións populares da nosa comunidade e doutras comunidades e culturas. 

- Ser capaces de seguir unha partitura mentre escoitan 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 ao longo da historia da sociedade coma o jazz, rock, folk… 

 

 

 

BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
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- Coñecer as  diferentes épocas artísticas que se desenvolveron ao 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 escoitar 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 ao longo do curso entendéndoas no seu contexto histórico 

 

 

OBXECTIVOS DE 3º ESO POR BLOQUES 

 

Os novos obxectivos da LOMCE fan referencia os estándares de aprendizaxe. Tamén encontramos os contidos e criterios. 

3º de ESO 

 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

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

▪ B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da 
representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; notas adicionais, 
clave de sol e de fa en cuarta; duración das 

▪ 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 

▪ CCEC 
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 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

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

▪ Recoñece, comprende e analiza tipos de 
textura. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

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

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

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

▪ CCEC 

 ▪ 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. 

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

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ Practica a relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ CAA 

 ▪ B1.10. Composición individual ou en grupo de 
cancións e pezas instrumentais para distintas 

▪ B1.5. Amosar interese polas actividades de 
composición, e improvisación e amosar 

▪ Realiza improvisacións e composicións 
partindo de pautas previamente establecidas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

agrupacións a partir da combinación de 
elementos e recursos presentados no contexto 
das actividades que se realizan na aula 

respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ 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. 

▪ CSIEE 

 ▪ 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. 

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

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

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

▪ CCEC 

▪ Amosa apertura e respecto cara ás propostas 
do profesor/a e dos compañeiros/as. 

▪ CSC 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CSIEE 

▪ CAA 

 ▪ 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. 

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

▪ CCEC 

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

▪ CD 

▪ CAA 

 Bloque 2. Escoita  
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 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

 ▪ B2.1. Clasificación e discriminación auditiva 
dos tipos de voces e instrumentos e das 
agrupacións vocais e instrumentais. 

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

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

▪ CCEC 

▪ CAA 

 ▪ 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. 

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

▪  Le e analiza partituras como apoio á audición. ▪ CCEC 

 ▪ B2.4. Aplicación de estratexias de atención, 
audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e a 
creación musical. 

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

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

▪ CSC 

 ▪ 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. 

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

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

▪ CAA 

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

▪ CCEC 

▪ CSC 

 ▪ 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. 

▪ B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de 
distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e 
estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha 
obra musical interpretada en vivo ou gravada. 

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

▪ CCEC 

▪ Utiliza recursos con autonomía como apoio ao 
análise musical. 

▪ CAA 

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

▪ CCL 
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 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

 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. 

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

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

▪ CCEC 

▪ CCL 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ CCL 

 ▪ 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. 

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

▪ 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 

▪ CCEC 

▪ CAA 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ CAA 

 ▪ B3.8. Épocas da historia da música: 
características principais, autores/as 

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

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

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

significativos/as, audicións con apoio de 
partitura e interpretación de pezas ou 
fragmentos das distintas épocas. 

▪ Examina e explica con criterio musical a 
relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na 
sociedade. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

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

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

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

▪ CD 

▪ Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 

▪ CAA 

 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. 

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

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

▪ CD 

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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 Música. 3º de ESO  

 Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe / obxectivos Competencias clave 

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

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

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

▪ CD 

▪ CAA 

 

5.  SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS  (MATERIAIS) 

5.1. Contidos e temporalización de 2º ESO. 

5.1.1. Contidos de 2º ESO 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 

- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 

- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, 

dinámica, etc. 

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

      - Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e instrumentos e das distintas agrupacións vocais 

e instrumentais. 

 

      - Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de distintos estilos, xéneros, 

tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e composicións realizadas na aula. Interese por coñecer 

músicas de distintas características e por ampliar as propias preferencias musicais. 
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      - A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura musical e doutras. Interese por 

desenvolver hábitos positivos   e de respecto aos demais durante a escoita. 

      - Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e anticipación durante a interpretación e 

creación musical. 

- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento e enriquecemento intercultural. 

  

 

 

BLOQUE 2.-INTERPRETACIÓN 

(Suspendida temporalmente e pendente de aplicar por mor da situación actual) 

 

• As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. Habilidades técnicas e interpretativas, 

exploración e descubrimento das posibilidades da voz como medio de expresión musical. 

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

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

grupo. 

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

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

• Experimentación e práctica das distintas técnicas do movemento e da danza, expresión dos contidos musicais a través 

do corpo e do movemento e a interpretación dun repertorio variado de danzas. 
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• Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e gravación de pezas musicais. 

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

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

• Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a e aos/ás e outros/as intérpretes, audición 

interior, memoria e adecuación ao conxunto. 

• Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a aportación das ideas musicais que 

contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

• Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas propias e respecto ante outras 

formas de expresión. 

 

BLOQUE 3. CREACIÓN 

 

• A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos para a creación musical en todas as súas 

vertentes; elaboración de arranxos de cancións e pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e a selección de 

distintos tipos de organización musical. 

• Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas agrupacións a partir da 

combinación de elementos e recursos presentados no contexto das diferentes actividades que se realizan na aula. 

• Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e danza e imaxes fixas e en movemento 

na realización de producións audiovisuais. 

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

• Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión das creacións musicais propias e 

alleas. 
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• Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical. 

 

BLOQUE 4. CONTEXTOS MUSICAIS 

 

• Recoñecemento e localización nas coordenadas espacio-temporais das manifestacións musicais máis significativas do 

patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas. 

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

• A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. Análise da música 

empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 

• Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, compositores e compositoras, concertos 

e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras 

culturas. 

• O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a comunicación. Valoración dos recursos 

tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento e gozo da música. 

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

 

5.1.2. Temporalización e materiais. 

 

Utilizaranse os libros dixitais da editorial Teide correspondentes a cada curso e opción (Bilingüe ou non Bilingüe) . O 

alumnado que non adquira a devandita licencia, deberá de adquirir as fotocopias, previo pago das mesmas en 

conserxería  . 
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Os materiais empregados neste nivel estrutúranse en unidades didácticas nas que se mesturan os diferentes contidos 

especificados anteriormente. Dedicaremos os trimestres a abordar unidades didácticas de cada bloque  intercalando o traballo 

coa práctica musical dependendo dos grupos e a situación actual..As posibles modificacións realizaranse en función do axuste ao 

tempo, e cando sexan pertinentes. 

A secuenciación en unidades didácticas son froito do material empregado e a composición dos agrupamentos para conseguir un 

resultado positivo. Hai que ter en conta, primeiro, a situación actual e, en segundo lugar,  que as programacións son flexibles e 

abertas, e isto implica que esta temporalización pode ser modificada polo propio docente que imparte dita materia en función do 

alumnado ou de diversas circunstancias, e que estas modificacións serán recollidas na memoria final de curso. 

Da organización dos contidos en bloques non se deriva unha priorización na súa secuencia. É dicir, na práctica, o profesorado 

combinará  os aspectos do xeito que lle resulte máis coherente e que fomente a comprensión dos contidos e conceptos musicais 

por parte do seu alumnado. 

Para a parte práctica da materia (si a situación o permitira), empregaranse os instrumentos da aula (láminas, pequena percusión, 

piano eléctrico,...) tanto para acompaña-las cancións vocais como para as interpretacións instrumentais, así como as frautas 

doces aportadas polos alumnos. A frauta doce é pois material obrigatorio para todo o alumnado, e o feito de non traela á aula será 

motivo de sanción. 

 

 

 

5.2. Contidos e temporalización de 3º ESO. 

 

 Os contidos aparecen no apartado anterior “ OBXECTIVOS POR BLOQUES para 3ºESO “ da nova lei LOMCE.. O material que 

impartirá o profesorado estructúrase en unidades didácticas nas que se mesturan os diferentes contidos especificados 
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anteriormente. O profesorado decidirá, en función dos grupos e niveis, as mesmas, coas modificacións que, sobre a marcha e 

en función do axuste ao tempo, sexan pertinentes. 

A secuenciación en unidades didácticas son froito dos materiais empregados para conseguir un resultado positivo. Hai que ter en 

conta que as programacións son flexibles e abertas, e isto implica que esta temporalización pode ser modificada polo propio 

docente que imparte dita materia en función do alumnado, e que estas modificacións serán recollidas na memoria final de curso. 

Da organización dos contidos en bloques non se deriva unha priorización na súa secuencia. É dicir, na práctica, o profesorado 

combinará  os aspectos do xeito que lle resulte máis coherente e que fomente a comprensión dos contidos e conceptos musicais 

por parte do seu alumnado. 

Para a parte práctica da materia empregaranse os instrumentos da aula (láminas, pequena percusión, piano eléctrico,...) tanto 

para acompaña-las cancións vocais como para as interpretacións instrumentais, así como as frautas doces aportadas polos 

alumnos. A frauta doce é pois material obrigatorio para tódolos alumnos, e o feito de non traela á aula será motivo de sanción 

 

·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... 

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. 
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5.3.2. Temporalización e materiais. 

  

Utilizaremos material aportado polo profesorado dividido en apartados, nos que se presentan os contidos indicados 

anteriormente. Traballaremos parte dese material escollido polo profesorado. Deste xeito, traballaríamos contidos tendo 

sempre en conta o ritmo da aula, así como o nivel do alumnado. 

 

 

A temporalización dos diferentes niveis de ensinanza que imparte este departamento foi incluída no apartado anterior desta 

programación. A secuenciación en unidades didácticas son froito dos materiais empregados para conseguir un resultado positivo. 

Hai que ter en conta que as programacións son flexibles e abertas, e isto implica que esta temporalización pode ser modificada 

polo propio docente que imparte dita materia en función do alumnado, e que estas modificacións serán recollidas na memoria final 

de curso. 

 

 

 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Os criterios de avaliación establecen o tipo e o grao de aprendizaxe que se espera que o alumnado vaia acadando ao 

longo da educación secundaria con respecto ás competencias básicas e ás capacidades indicadas nos obxectivos xerais. 

O nivel de cumprimento destes obxectivos en relación cos criterios de avaliación fixados ha de ser medido con flexibilidade, e 

tendo en conta a situación do alumno, ademais das súas propias características e posibilidades. Á súa vez, a avaliación, cumpre 
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fundamentalmente unha función formativa, xa que lle ofrece ao profesorado uns indicadores da evolución dos sucesivos niveis de 

aprendizaxe dos seus alumnos, coa conseguinte posibilidade de aplicar mecanismos correctores das insuficiencias advertidas. 

Para que os criterios de avaliación poidan cumprir esta función formativa cómpre que se utilicen desde o comezo do proceso de 

aprendizaxe; así pois é fundamental contar cos criterios para cada curso, xa que canto antes se identifiquen posibles dificultades 

de aprendizaxe, antes se poderá corrixir a intervención pedagóxica. 

 

A materia de Música mantén unha vinculación especial coa 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 goce e consideralas como parte do patrimonio dos 

pobos. 

Por unha banda, durante a escoita, desenvolven a habilidade para apreciar e gozar 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. 

 

7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR CURSO. 

 

7.1.1 Criterios de avaliación de 2º ESO 

 

1. Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que pertencen distintas pezas escoitadas con 

anterioridade na aula. 
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Con este criterio preténdese comprobar en qué medida o alumnado é capaz de situar axeitadamente unha obra musical no 

contexto que lle é propio. Competencias 1, 2, 3, 5, 6, 8. 

 

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. Competencias 1, 

2, 3, 5, 6, 8. 

 

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 con rigor e con criterios de profundidade, indo máis alá dunha simple opinión non sustentada no 

coñecemento. Competencias 1, 2, 3, 5, 6, 8. 

 

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. Competencias 1, 2, 4, 5, 6, 8. 

 

5. Coñecer cómo 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 ás 
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normas que emanan da disciplina musical e do respecto polo quefacer dos demais. Competencias 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

 

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. Competencias 1, 2, 4, 5, 8. 

 

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. Competencias 1, 2, 3, 5, 6, 8. 

 

7.1.2 Criterios de avaliación de 3º ESO 

 

*Especificados anteriormente no apartado Obxectivos de 3ºESO por bloques da LOMCE. 

 

 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

8.1. Os principios didácticos. 

Analizando as orientacións xerais da etapa e as específicas para a área de Música extráense un conxunto de principios marco 

que describimos a continuación: 

a) Promover o desenvolvemento de competencias claves 
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Nunha sociedade na que os coñecementos se atopan en permanente transformación, o mellor legado que podemos darlles 

aos alumnos é o da transmisión dos mecanismos necesarios que lles permitan integrarse dun xeito eficaz na sociedade en que 

viven. 

Os currículos actuais subliñan nos obxectivos xerais da etapa, nos obxectivos das áreas e nos criterios de avaliación, a 

importancia da adquisición de ferramentas de traballo (análise, esquemas, procura e selección de información significativa etc.) 

que vaian articulando estratexias de aprendizaxe autónoma. 

 

A LOMCE xa identifica, nos compoñentes do currículo, as competencias claves. As competencias van constituír un referente de 

capacidade nos alumnos para saber facer, para obrar; serán concretadas na área de música, que é a que nos ocupa e configurarán 

un dos eixes esenciais para guiar o proceso de ensinanza aprendizaxe e o proceso avaliador. 

b) Considerar o nivel de capacidade do alumnado 

Este principio esixe considerar os trazos psicolóxicos xerais característicos dun grupo de idade e, tamén, os coñecementos que 

os alumnos construíron con anterioridade e que condicionan a asimilación dos novos contidos.c) Estimular a transferencia e as 

conexións entre os contidos por medio do enfoque globalizador 

A materia é a forma básica de estruturación dos contidos en Educación Secundaria Obrigatoria. Esta forma de organización 

curricular facilita o seu tratamento rigoroso e contribúe ao desenvolvemento da capacidade de análise dos alumnos. Isto pode 

facerse tomando como referente o desenvolvemento das competencias  que comentamos; tamén e máis concretamente, por 

medio dos contidos común–transversais que permitan solucións conxuntas a certos problemas de coñecemento que se nos 

presenten. 

d) Contribuír ao establecemento dun clima de aceptación mutua e de cooperación 
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Diversas investigacións sobre a aprendizaxe subliñan o papel do medio socio natural, cultural e escolar no desenvolvemento do 

alumnado. Neste proceso, o labor do docente como mediador entre os contidos e a actividade do alumno é esencial. 

Os obxectivos da etapa, os obxectivos das áreas e os criterios de avaliación insisten neste aspecto. Será necesario deseñar 

experiencias de ensinanza - aprendizaxe orientadas a crear e manter un clima de aceptación mutua e de cooperación, promovendo 

a organización de equipos de traballo e a distribución de tarefas e responsabilidades entre eles. 

8.2. A metodoloxía educativa 

Todo traballo precisa dunha aprendizaxe das técnicas, métodos e estratexias que nel se van empregar. Pensamos que o mellor 

método no proceso de ensinanza – aprendizaxe non é o que conduce a dar coñecementos, senón o que ensina ao alumnado a 

aprender, pois asimila o que transmitimos e constrúe o seu coñecemento cando dispón de instrumentos intelectuais para asimilar, 

transformar e proxectar os seus contidos. 

Desde un punto de vista xenérico, o noso proxecto baséase nos principios de intervención educativa que concretamos do seguinte 

xeito: 

• Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, para construír outras aprendizaxes que o favorezan e melloren. 

• Destácase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de competencias básicas e 

específicas no traballo da área que nos ocupa. 

• Dáselle prioridade á comprensión dos contidos que se traballan. 

• Facilítanse as oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos para que o alumno poida comprobar o 

interese e a utilidade do aprendido. 

• Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se aprendeu. 

 

Estes principios teñen como finalidade que o alumnado sexa quen de aprender de forma autónoma. 
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9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

*Addenda informativa pola covid-19 

 

O departamento de música, en previsión á actual situación de pandemia global, decidiu que a maior parte do alumnado que cursa 

a materia (agás 2º ESO BILINGÜE), adquirira no comenzo do curso a correspondente LICENCIA DIXITAL da editorial Teide, 

incluida na programación, e que tan bos resultados ven dando nos últimos cursos. 

 

Esta Licencia, ubicada na PLATAFORMA WEERAS, permitirá ao alumnado acceder, traballar e ter dispoñible en todo momento 

os materiais, contidos, recursos, ferramentas...da materia vía ONLINE e OFFLINE, é dicir, que tamén lles permitirá traballar sin 

conexión ao ter a posibilidade de descargar a aplicación en diferentes dispositivos. 

 

Se creará tamén un enlace de acceso directo do libro dixital na plataforma  MOODLE da Xunta, na cal o alumnado está incluido 

e matrículado nos seus cursos correspondentes. 

 

O resto do alumnado que non adquiriu a Licencia Dixital,deberá utilizar material fotocopiado e entregado polo profesorado da 

materia, previo pago do mesmo no centro. 

 

Por último, os criterios de avaliación, así como os criterios de calificación, serán os que figuran na programación, véndose estes 

adaptados a un entorno de uso DIXITAL e de control telemático por parte do profesorado, que avaliará as tarefas, actividades etc, 

dos diferentes bloques de aprendizaxe como ferramenta PROPIAMENTE de avaliación . 

 

No apartado Secuenciación e temporalización dos contidos desta programación xa se fixo referencia  ao feito de que será o 

profesorado o que aportará  materiais e recursos virtuais ou físicos diversos para a materia. 
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Aínda que os materiais sexan unha boa ferramenta, non é a única posibilidade de traballo, nin sequera a máis importante. É útil 

como material de consulta, guía de traballo de todas as dúbidas e contidos novos, pero o proceso de aprendizaxe debe partir de 

moitas fontes de información e supoñer unha asimilación clara e individualizada por parte de cada membro da aula. 

Así mesmo, o profesorado aportará actividades de traballo que completen e axuden a afianzar os conceptos teóricos e musicais 

aprendidos, mediante exercicios de linguaxe musical, actividades sobre audicións, ... 

 

A parte práctica (suspendida polo momento pero presente aquí no caso de que as circunstancias o permitiran),constitúe un bloque 

fundamental no total da materia. Para levar a cabo esta parte práctica empregaranse os instrumentos da aula (láminas, pequena percusión, 

piano eléctrico,...) tanto para acompaña-las cancións vocais como para as interpretacións instrumentais, así como as frautas doces aportadas 

polos alumnos. A frauta doce é un material fundamental que el alumnado deberá de coñecer e dominar polo menos de forma básica. 

 

 

 

 

Espazos e Recursos 

 

Durante este curso, a aula de MÚSICA, debido á normativa de distancia de seguridade, será utilizada soamente por un 

grupo reducido de alumnado de 2º ESO. 

O resto das clases serán impartidas na Bibilioteca do centro, habilitada para tal fin, e que dispón tamén dunha aula anexa 

acondicionada para a posibilidade de realizar a práctica instrumental con 2 alumnos/as coas máximas garantías. 
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Ao comenzo do curso, o departamento preparou e instalou na Biblioteca un equipo de sonido, unha pizarra transportable 

e un novo ordenador, aos que se engade a posibilidade de utilizar por parte do alumnado algúns dos equipos informáticos 

xa instalados na mesma. 

Estes espazos e medios informáticos e audiovisuais permitirannos acceder ás gravacións audiovisuais e musicais, 

internet, bibliografía diversa, etc. 

 

O departamento conta cunha aula específica para impartir as clases de música. Esta aula está equipada co seguinte material: 

• sillas plegables, pizarra pautada, armarios e estanterías para gardar instrumentos; 

• dous equipos de alta fidelidade; 

• equipo audiovisual, proxector e altavoces colgados nas paredes da aula; 

• conxunto instrumental Orff: xilófonos diatónicos e cromáticos, metalófonos diatónicos, placas cromáticas independentes,... 

• instrumentos de percusión: djembés, pratos, cortina, caixas, bombos,...e diferentes instrumentos de pequena percusión; 

• guitarras; 

• piano con conexión MIDI; 

• ordenador con programas e aplicacións informáticas musicais (editor de partituras, secuenciadores, editores de audio, 

programas didácticos para o entrenamento auditivo,...); tamén conta con conexión a internet; 

• atriles plegables; 

• métodos de pedagoxía musical para frauta, guitarra, percusión,... 

 

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
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PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO. 

 

10.0 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS NA ESO. 

No desenvolvemento da materia traballaranse de forma transversal ao longo do curso e das Unidades Didácticas os seguintes 

elementos: 

Bloque dos elementos relacionados cos aspectos curriculares: 1- Comprensión lectora 2-Expresión oral e escrita 3-Comunicación 

audiovisual 4-Tecnoloxías da comunicación 

Bloque dos elementos relacionados coa prevención de: 1. Violencia de xénero 2. -O racismo e a xenofobia 3. -Comportamentos 

e estereotipos que supoñan discriminación sexista 4. -As situacións de risco derivadas da inadecuada utilización de las 

Tecnoloxías da información e a comunicación. 

Bloque dos elementos relacionados coa empresa e o traballo: 1. Desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor. 2. 

Fomento da igualdade de oportunidades e o respecto ao emprendedor e ao empresario, así como a ética empresarial. 

Bloque de elementos relacionados con: 1- A educación cívica e constitucional 2- O desenvolvemento sostible e o medio ambiente 

 

10.1. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

A avaliación fixarase no proceso da aprendizaxe, primando os aspectos cualitativos sobre os cuantitativos. Prestaremos especial 

atención ás particularidades de cada alumnado en cada momento. 

Así mesmo, é fundamental a participación do alumnado neste proceso avaliador, de cara a facilitar a autonomía na aprendizaxe, 

desde a práctica de autoavaliación e coavaliación. Para isto valoramos importante a avaliación por proxectos, indicándolles, se 

fose preciso, elementos que favorezan o seu traballo autoavaliador. 
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Trátase, en definitiva, de avaliar en cada momento o proceso de aprendizaxe de cada alumno e alumna: actividades para detectar 

a situación da que parte, actividades para valorar a asimilación de estratexias e coñecementos e actividades para verificar, ao 

final de cada período, o nivel adquirido. 

Desde unha concepción do proceso avaliador como non pechado, tamén se avalía a propia programación de aula e a metodoloxía 

empregada polo profesorado que pode levar a variar nalgún momento o proceso se o resultado non se axusta ao esperado ou 

previsto. 

10.1. 1.  Avaliación ordinaria. 

Entendemos que un alumno ou alumna está aprobada cando a súa calificación final sexa de 5 ou superior. Para isto teremos en 

conta todo o proceso de aprendizaxe e non só nas probas escritas ou prácticas – onde a cualificación precisa e numérica de cada 

parte da aprendizaxe corresponde  a cada docente concreto -. Atenderemos á súa evolución e á maneira en que asimilou os 

contidos que lle permitan acceder aos contidos do curso superior. 

A actitude negativa ou pasiva ante a materia suporá unha redución da nota, e nalgúns casos – segundo a cualificación específica 

para cada nivel – poderá levar a non aprobar a materia. 

 

 

10.1. 2.  Avaliación extraordinaria. 

O alumnado que non acade unha cualificación positiva na convocatoria ordinaria, terán a opción de realizar unha proba no mes 

de setembro para recuperar a materia. Propoñerase un exame que se axuste aos contidos mínimos fixados en cada nivel e que 

realizará cos compañeiros que cursan este nivel. Nesta convocatoria extraordinaria, o profesor ou profesora só valorará a proba 

que se realice. En casos extraordinarios (que o alumnado non poida titular, por exemplo) valorarase o rendemento e o esforzo 

que realizou durante o curso escolar. 
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10.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

(Debido á actual situación epidemiolóxica, as actividades de contido práctico, instrumentais e vocais, estarán suxeitas ao progreso da mesma) 

 

Se a avaliación constitúe un proceso flexible os procedementos terán que ser de diversa índole; entre outros, contemplaremos: 

 

• O caderno e o archivador do/a alumno/a no que se gardarán as actividades e comentarios de audicións realizados así 

como  todas  as  partituras, fichas de exercicios, vocabulario, etc. 

• As intervencións persoais na aula, o seu esforzo, interese e actitude. 

• O traballo en equipo, a actitude colaboradora e participativa. 

• Exercicios, probas escritas e probas prácticas (tanto vocais como instrumentais) cando a situación o permita. 

• A conduta verbal e non verbal; o trato dos materiais, instrumentos e utensilios da aula; coidado dos materiais didácticos 

propios e dos compañeiros; apercibimentos escritos e sancións disciplinarias dos órganos competentes (profesor, 

dirección do centro,...) 

 

 

Merecen unha especial atención as destrezas na interpretación vocal, instrumental e a través do movemento, as 

capacidades auditivas, o dominio da terminoloxía musical, a capacidade de emitir  xuicios, expresar opinións, así como 

o interese e respecto  polas actividades en grupo e os traballos propostos. Asimesmo, realizaranse probas obxectivas, 

preguntas sobre audicións, probas de identificación auditiva e práctica instrumental e vocal de partituras, individual e en 

grupo. Realizaranse tantas probas como o considere necesario o profesor encargado da materia. 

O conxunto de todos estes elementos, integrados coordinadamente, determinará a nota final do alumno, permitindo unha 

avaliación moito máis obxectiva da súa capacidade creativa, da súa memoria, do grao de asimilación, rapidez conceptual 

e a súa actitude e capacidade de traballo en equipo. 
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Probas escritas 

Cualificaranse segundo os baremos que o/a profesor/a determine para cada pregunta e deberán de ser comunicados ao 

alumno/a antes do comezo do seu  exercicio. Na cualificación atenderase a: 

• A adecuación das respostas aos enunciados das preguntas. 

• A exposición das respostas de xeito ordenado e lóxico. 

     

Nos traballos escritos ou audiovisuais valoraranse: 

 

• A adecuación dos contidos ao traballo encomendado. 

• A exposición do tema de xeito ordenado e lóxico. 

• A corrección ortográfica, sintáctica e caligráfica. 

• A utilización de varias fontes de información e a síntese realizada a partir delas. 

• A bibliografía empregada, a cal deberá facerse constar no traballo. 

 

 

Na práctica instrumental e vocal valoraranse: 

 

• Interpretación e lectura correcta de notas e figuras musicais 

• Interpretación e lectura correcta do compás rítmico, mantendo un pulso regular. 

• Técnica básica na interpretación de xeito correcto, relaxado e eficaz, amosando interese. 

• Capacidades creativas e persoalizadas. 

 

10.3. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO E AS MEDIDAS A ADOPTAR EN 

FUNCION DOS RESULTADOS. 
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Nos primeiros días do curso o/a profesor ou profesora farán un repaso dos contidos máis importantes adquiridos no curso pasado, 

que servirán como ferramentas chave para comenzar a estudar nun novo nivel da ESO. A través dunha proba inicial demostrarase 

o nivel do alumnado co que se vai traballar. Outros procedementos serán entrevistas, ou análise do grao de coñecementos previos 

do alumnado .Estas accións serán importantes para determinar o itinerario lectivo e axustalo ás necesidades e ás posibilidades 

de cada grupo para lograr o máximo aproveitamento da materia. 

 

De todo o proceso de avaliación e da evolución do mesmo, deben estar informadas as familias. Necesitamos da colaboración das 

familias para que se impliquen dun xeito máis afectivo no proceso de formación dos seus fillos e fillas. 

 

 

 

 

 

 

 

11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

 

   ⧫ ◼   ◼◼⚫◼✓     

◼◼⚫◼✓  ⚫◼✓  ❑◆ ◆ ⬧ ⬧◆◼⧫⬧ ◼

◼⬧ 

 

• Coñecemento da teoría, cultura musical e linguaxe musical  60 %. 
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A completa realización das actividades do LIBRO DIXITAL da plataforma Weeras,utilizado por todos estos grupos servirán 

para avaliar o nivel de adquisición dos contidos de cada unidade didáctica. A puntuación media obtida suporá o 60% do 

total. 

 

• Probas instrumentais e/ou vocais: 30% 

 

Valoraranse aspectos como a lectura correcta das notas e das figuras musicais, do compás rítmico, ... a asimilación da 

técnica básica para a interpretación dunha obra musical, a capacidade creativa...O profesorado ten a posibilidade de gravar 

estas probas para que quede constancia do traballo realizado polo alumnado. 

 

Nota 

 

Debido á actual situación a causa do covid-19 e ata que as condicións o permitan, estas probas quedan sustituidas 

co mesmo porcentaxe por probas específicas, como exámenes sobre contidos explicados na aula, audicións 

comentadas e análise das mesmas, presentación e traballos, ou tarefas de diversa índole colgadas na plataforma 

Moodle, que o profesorado considere convenientes e apropiadas.   

 

 

• Traballo persoal, nivel de progreso e actitude na aula: 10%. 

 

 A revisión dos cadernos de traballo, a participación na aula, as notas positivas e negativas relacionadas coa elaboración 

das tarefas da aula e na casa, o comportamento na aula, o feito de traer o material necesario para poder traballar a materia 

(libros, caderno, frauta), respecto polas normas (profesor/a, compañeiros, materiais, puntualidade, faltas de 

asistencia)...servirán para rexistrar actitudes positivas ou negativas de cara á materia. 
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Para calcular a nota media final de cada avaliación, o alumno/a deberá de obter unha cualificación mínima dun 3 en cada un dos 

bloques sinalados para cada curso (teoría musical, práctica e traballo persoal e actitude) no caso de examinarse de todos os 

bloques. Non se considerará aprobada a materia  cando un alumno/a obteña unha cualificación positiva, incluso a máxima, no 

conxunto das probas englobadas no 60% e teña unha cualificación de 0 ou 1 nos aspectos abarcados no 30% da nota. Enténdese 

que o conxunto das destrezas e competencias que deben adquirir é a suma desas partes até atinxir o 100% e, por tanto, deben 

traballar todos os campos da materia. 

 

Avaliación ordinaria.- A cualificación final do curso obterase realizando a media dos tres trimestres. No caso de que a nota media 

final dun alumno/a non chegara ao aprobado, o profesor realizará unha última proba de recuperación no mes de xuño na mesma 

forma que as anteriores, cos contidos do/s trimestre/s suspenso/s. 

 

Avaliación extraordinaria.- En xuño, o profesor informará aos alumnos/as de todos os aspectos que conforman esta avaliación 

(contidos mínimos esixibles, criterios de avaliación, porcentaxes para cada un dos bloques dos que se examina,...) . 

O alumnado examinarase de todos os contidos estudados durante o curso. 

 

 

   ⧫ ◼      ⚫◼✓  ❑◆

 ◆ ⬧ ⬧◆◼⧫⬧ ◼◼⬧ 

 

• Coñecemento da teoría e a cultura musical  60 %. 

 

A realización das actividades do libro de traballo preparado pola profesora servirá para avaliar o nivel de adquisición dos 

contidos de cada unidade didáctica. 

 

• Linguaxe musical: 30% 
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Valorarase o coñecemento da lectura e da escritura musical así coma o recoñecemento auditivo do son, o ritmo, a melodía, 

as formas musicais, xéneros... 

 

 

• Traballo persoal, nivel de progreso e actitude na aula: 10%. 

 

 A revisión dos cadernos de traballo, a participación na aula, as notas positivas e negativas relacionadas coa elaboración das 

tarefas da aula e na casa, o comportamento na aula, o feito de traer o material necesario para poder traballar a materia (libros, 

caderno, frauta), respecto polas normas (profesor/a, compañeiros, materiais, puntualidade, faltas de asistencia)...servirán para 

rexistrar actitudes positivas ou negativas de cara á materia.   

 

Para calcular a nota media final de cada avaliación, o alumno/a deberá de obter unha cualificación mínima dun 3 en cada un dos 

bloques sinalados para cada curso (teoría musical, práctica e traballo persoal e actitude) no caso de examinarse de todos os 

bloques. Non se considerará aprobada a materia  cando un alumno/a obteña unha cualificación positiva, incluso a máxima, no 

conxunto das probas englobadas no 60% e teña unha cualificación de 0 ou 1 nos aspectos abarcados no 30% da nota. Enténdese 

que o conxunto das destrezas e competencias que deben adquirir é a suma desas partes até atinxir o 100% e, por tanto, deben 

traballar todos os campos da materia. 

 

Avaliación ordinaria.- A cualificación final do curso obterase realizando a media dos tres trimestres. No caso de que a nota media 

final dun alumno/a non chegara ao aprobado, o profesor realizará unha última proba de recuperación no mes de xuño na mesma 

forma que as anteriores, cos contidos do/s trimestre/s suspenso/s. 

 

Avaliación extraordinaria.- En xuño, o profesor informará aos alumnos/as de todos os aspectos que conforman esta avaliación 

(contidos mínimos esixibles, criterios de avaliación, porcentaxes para cada un dos bloques dos que se examina,...) . 



55 

O alumnado examinarase de todos os contidos estudados durante o curso. 

 

 

 

EN CASO DE CONFINAMENTO e, polo tanto, ter que deixar o ensino presencial, a profesora Nuria, que imparte clase nos 

grupos de 2º ESO bilingüe (B e C) adaptaría os procedementos e instrumentos de avaliación, así como a súa metodoloxía 

de traballo á nova situación do seguinte xeito: 
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Avaliación (2º ESO bilingüe) 

 

 

 
 

 

 

Avaliación 

 Procedementos: 

- Observación, análise e corrección das distintas tarefas, probas escritas 

e/ou orais e traballos realizados polo alumnado, por medios telemáti-

cos. 

- Seguimento sistemático e interacción. 

 Instrumentos: 

- Traballos escritos, presentacións. 

- Cuestionarios en liña. 

 

Cualificación 

 

1. A entrega de actividades por parte do alumnado farase de xeito semanal. 

O cómputo de entregas e a calidade das mesmas será o principal criterio 

cualificador. Así a cualificación dun alumno ou alumna computa en 

función das entregas requeridas e da valoración cualitativa dos traballos 

realizados.   

2. O alumno/a recibirá unha valoración do seu traballo cun valor entre o 1 

e o 10.   
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 Metodoloxía e actividades (2º ESO bilingüe) 

Actividades 

 

 -  lecturas e cuestionarios sobre esas lecturas 

 - pequenos traballos de investigación 

 - audición e comentario de obras musicais propostas polo profesor/a   

- exercicios de repaso sobre diferentes conceptos teóricos ou diferentes 

etapas da historia da música. 

Metodoloxía 

A entrega de tarefas así como a resolución das diferentes dúbidas que 

podan xurdir faranse  través dos seguintes medios: 

- plataforma MOODLE 

- correo electrónico da profesora 

 

Materiais e recur-

sos 

1. Material do alumnado (que se lle proporcionou dende o principio do curso) 

2. Material elaborado polo profesor/a. 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás fa-

milias 

 
Abalar, correo electrónico 

Publicidade A presente addenda será publicada na web do IES A Sangriña 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

Dado que a descrición dos contidos mínimos debe estar presidida pola transparencia, parece 

oportuno salientar aqueles que consideramos irrenunciables, pois serán os que teremos 

presentes nos casos dubidosos, nas actividades de recuperación de pendentes e nas 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/
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reclamacións de cualificacións. É evidente, polo tanto, que nos se debe ver neles un 

obxectivo que cumprir, senón máis ben un obxectivo que debe superarse ampliamente. 

 

12.1. Contidos mínimos 2º ESO. 

BLOQUE 1. ESCOITA 

• Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 

harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 

• Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e instrumentos 

edas distintas agrupacións vocais e instrumentais. 

  -  Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais 

de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as 

interpretacións e composicións realizadas na aula. 

   - A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 

musical e doutras. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto aos 

demais durante a escoita. 

    - Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de 

coñecemento e enriquecemento intercultural. 

  

 

 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN (condicionada pola situación) 

  

• As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. 

• Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: características 

xenéricas e formais. 

• Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e 

culturas. A interpretación individual e en grupo. 

• Práctica de pezas musicais aprendidas a través da lectura de partituras. 

• Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a e 

aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 

conxunto. 
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• Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 

aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa 

común. 

 

BLOQUE 3. CREACIÓN (condicionada pola situación) 

 

• A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos para a 

creación musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións 

e pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e a selección de distintos 

tipos de organización musical. 

• Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para 

distintas agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos 

presentados no contexto das diferentes actividades que se realizan na aula. 

• Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión 

das creacións musicais propias e alleas. 

 

BLOQUE 4. CONTEXTOS MUSICAIS 

 

• Recoñecemento e localización nas coordenadas espacio-temporais das 

manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, 

occidental e doutras culturas. 

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

formais. 

• Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, 

tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 

• O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a 

comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o 

coñecemento e gozo da música. 

 

12.2. Contidos mínimos 3º ESO. 

 

BLOQUE 1. ESCOITA 

  - Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 

harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 



60 

  -  Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e instrumentos 

edas distintas agrupacións vocais e instrumentais. 

  -  Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais 

de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as 

interpretacións e composicións realizadas na aula. 

- A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 

musical e doutras. Interese por desenvolver hábitos positivos e 

 de respecto aos demais durante a escoita. 

    - Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de 

coñecemento e enriquecemento intercultural. 

  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN  (condicionada pola situación) 

 

• As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. 

• Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: características 

xenéricas e formais. 

• Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e 

culturas. A interpretación individual e en grupo. 

• Práctica de pezas musicais aprendidas a través da lectura de partituras. 

• Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a e 

aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 

conxunto. 

• Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 

aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa 

común. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. CREACIÓN (condicionada pola situación) 
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• A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos para a 

creación musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións 

e pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e a selección de distintos 

tipos de organización musical. 

• Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para 

distintas agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos 

presentados no contexto das diferentes actividades que se realizan na aula. 

• Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión 

das creacións musicais propias e alleas. 

 

BLOQUE 4. CONTEXTOS MUSICAIS 

 

• Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das 

manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, 

occidental e doutras culturas. 

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

formais. 

• Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, 

tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 

• O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a 

comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o 

coñecemento e gozo da música. 

 

 

 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
 
A resposta ás seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación 
cos/coas alumnos/as. Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 
4 ou 5. 

 

➢ Os alumnos traballan da seguinte maneira 

➢ De forma individual 

➢ Por parellas 

➢ En pequeno grupo 

➢ En gran grupo 
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➢ Os exercicios que propoño son do seguinte tipo: 

➢ Cerrados e ríxidos (do libro) 

➢ Abertos, procedimentais, proxectos que facilitan o traballo cooperativo. 

➢ Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC e facilito o aprendizaxe 
autónomo . 

➢ Baséome en cuestións sobre Como paso as horas lectivas? . 

➢ Poñendo silencio, impartindo teoría e explicacións, guiando aos/ás alumnos/as no 
seu traballo, observando e correxindo. 

➢ Analizando o grao de motivación do alumnado e o grao de participación das 
familias . 

➢  
 Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. A resposta das 
seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta 

programación: 
 

Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 ou 5 sobre a adecuación dos materiais 
utilizados 

 

➢ Adecuación da planificación 

➢ Medidas de atención á diversidade 

➢ Uso das TIC Inclusión de temas transversais 

➢ Actividades de carácter interdisciplinar 
 

 

Temporalización e concrecións metodolóxicas  - Materiais e recursos 

didácticos 
 

Da organización dos contidos en bloques non se deriva unha priorización na súa secuencia. 

É dicir, na práctica, o profesorado combinará  os aspectos do xeito que lle resulte máis 

coherente e que fomente a comprensión dos contidos e conceptos  por parte do seu 

alumnado. 

Das tres sesións das que o grupo dispón empregaranse al menos dúas a teoría e búsqueda 

de información, así como traballos, presentacións etc, e unha terceira ao visionado de 

material relacionado co bloque correspondente que se traballa na aula nese momento 

(películas, reportaxes etc). 

 
 

13. SECCIÓNS BILINGÜES. 

 

Este é o sexto curso escolar no que se imparten as seccións bilingües na materia de Música 

en 2º e en 3º ESO, acadando uns resultados realmente satisfactorios. 

 

13.1.- XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO. 
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a. Reforzo da educación lingüística: tódalas investigacións, observacións e análises 

demostran que se aprende correctamente unha lingua cando se utiliza para 

“aprender”; así, neste caso, dominarase mellor a lingua inglesa se esta lingua serve 

para aprender outra disciplina ou materia que non sexa o inglés. Ademais mellora o 

coñecemento e o dominio da lingua materna. De feito, competencias metalingüísticas 

póñense de manifesto no alumno a partir de comparacións e reflexións sobre o 

funcionamento das dúas linguas. 

 

b) Desenvolvemento das capacidades xerais para aprender: unha ensinanza bilingüe 

permite desenvolver as competencias xerais de aprendizaxe. O alumno está sometido 

a dous códigos lingüísticos , sabe xogar coas dúas linguas, sabe situarse, está en 

estado de “alerta intelectual” permanente. 

  

Por outra parte, a ensinanza en dúas linguas aumenta tamén a creatividade e a 

imaxinación. 

 

a. Apertura cultural: a utilización regular dunha segunda lingua de ensinanza permite 

tamén poñer en relación distintas maneiras de describir e de percibir-la realidade , 

favorecendo o interese por outras culturas, por outras formas de pensar no mundo: 

desenvolvemento das cualidades de tolerancia, de aceptación do outro, e dun sentido 

de pertenza á cidadanía europea. 

 

a. Promoción da mobilidade xeográfica do alumnado: o coñecemento doutras linguas 

facilita a posibilidade de cursar estudos ou realizar estancias formativas noutros 

países e mellorar o acceso aos programas da Unión Europea. 

 

O noso centro participa dende fai moitos anos en proxectos internacionais (Comenius, 

Grundtvig,...) e o noso alumnado está afeito a participar en intercambios culturais 

internacionais. Por outro lado, o inglés é un idioma básico para a nosa comunicación, 

polo que implanta-la sección bilingüe na área de Música pode favorecer a súa 

aprendizaxe. 

 

e) Finalmente, salienta-lo feito de que, aínda que nun segundo plano, a implantación da 

sección bilingüe na nosa área constitúe un bo incentivo para a nosa formación e para 

a procura de novos retos na nosa labor docente. 

 

      13.2.- RELACIÓN DE PROFESORES/AS E ALUMNOS/AS IMPLICADOS. 

 

 Profesorado do Departamento de Inglés: 
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 Así mesmo, constituirase un grupo de traballo para a elaboración de material 

específico de música para o traballo diario da clase no que participará o Departamento 

de Música en colaboración co Departamento de Inglés. 

 

    O tempo destinado á coordinación co Departamento de Inglés era dunha hora semanal. 

Este ano, aínda que non se contempla na lei dentro das horas lectivas, chegamos ao 

acordo de que nos reuniremos unha vez á semana. Se as necesidade do alumnado así 

o requirisen aumentaríamos o tempo de coordinación semanal. 

 

   Alumnado: O alumnado interesado en participar no Plan de Seccións Bilingües 

pertence aos niveis de 2º e 3º da ESO. 

 

13.3.- OBXECTIVOS 

 

• Mellorar a capacidade comunicativa en inglés especialmente na interacción oral. 

• Introducir a lingua estranxeira de forma progresiva para aumentar a súa presenza ao 

longo do seu desenvolvemento. 

• Valorar o coñecemento da lingua inglesa á hora de favorecer as súas capacidades 

comunicativas. 

• Motivar ao alumnado de cara a aprendizaxe e práctica de linguas estranxeiras, 

especificamente do inglés. 

• Adquirir a terminoloxía específica, básica, da área de Música na lingua inglesa. 

• Concienciar ao alumnado da importancia de coñecer outra lingua como base para 

poder mergullarse noutras culturas. 

• Facilitar un clima de normalidade e naturalidade no uso do inglés, favorecendo as 

relacións entre compañeiros e entre o profesor e o alumno. 

13.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Esforzarse por falar en inglés na aula para mellorar a capacidade comunicativa  nesta 

lingua extranxeira. 

• Coñecer o vocabulario básico, específico da área de Música na lingua inglesa e 

demostrar o seu coñecemento tanto na interacción oral como nas probas escritas. 

• Expresarse en inglés con naturalidade facilitando e favorecendo un clima de 

normalidade axeitado ao aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

Os contidos, criterios de cualificación e instrumentos de avaliación serán  os mesmos 

que figuran para os curso de 2º e 3º da ESO na programación. 

 

13.5. Metodoloxía 
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• O enfoque didáctico da clase de música no que se refire ao uso da lingua será 

diferente ao da clase de inglés: porase máis énfase na mensaxe que na corrección 

lingüística. 

• Sempre que sexa posible empregarase o inglés no desenvolvemento da clase  pero 

empregarase o galego sempre que sexa necesario para o entendemento de 

determinados contidos. 

• Manterase unha ampla coordinación e estreita colaboración co profesorado de inglés 

para apoiar a progresión lingüística dos alumnos, anticipando na clase de inglés 

cuestións gramaticais que poidan ser necesarias nun determinado momento para o 

desenvolvemento da clase de música. 

• Constituirase un grupo de traballo para a elaboración de material específico en música 

para o traballo diario da clase no que participará o departamento de música en 

colaboración co departamento de inglés. 

• Na elaboración do material intentarase usar na medida do posible un vocabulario 

sinxelo, tempos verbais estudados xa polos alumnos e expresións coñecidas. 

• Animarase aos alumnos ao uso do inglés nas súas intervencións tanto orais como 

escritas, pero a falta da fluidez na lingua así como os erros cometidos, non se terán 

en conta á hora de avaliar, aínda que sí se premiará o esforzo dos alumnos á hora de 

facer uso desta lingua. 

 

13.6. AVALIACIÓN DO PROXECTO 

 

• Ao principio de curso farase unha avaliación inicial onde se valorarán aspectos 

específicos da materia así como aspectos relacionados co manexo da lingua 

estranxeira. En función dos resultados obtidos adaptarase a programación ao nivel 

dos alumnos. Por outra parte, os profesores implicados no proxecto reuniranse cada 

semana para elaborar un informe sobre o grao de consecución dos obxectivos 

previstos e avalialos, facendo as modificacións pertinentes, no caso de que fosen 

necesarias. 

• Ao rematar o curso entregarase unha memoria final que consistirá nunha memoria 

avaliativa na que se explicará o desenvolvemento da sección bilingüe así como a 

implicación do alumnado, profesorado, resultados e propostas de mellora. 

 

 

13.6.- ORZAMENTO 

 

• Material específico e dicionarios de terminoloxía relacionados coa música tanto para 

os alumnos como para o profesor. 
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• Material funxible (fotocopias, …). 

 

• Cursos de formación para o profesorado. 

 

 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás 

necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias 

básicas e aos obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

Entre estas medidas contemplaranse os agrupamentos flexibles, o apoio en grupos 

ordinarios, os desdobramentos de grupo, a oferta de materias optativas, as medidas de 

reforzo, as adaptacións do currículo, a integración de materias en ámbitos, os programas de 

diversificación curricular e outros programas de tratamento personalizado para o alumnado 

con necesidade específica de apoio educativo. 

 

As características peculiares da área de Música, o tipo de traballo e actividades musicais 

para realizar tanto individualmente como en grupo, permiten o reparto por niveis, segundo 

as aptitudes e a gradación dos coñecementos de cada alumno en particular. Así, partindo da 

primeira avaliación diagnóstica e da coavaliación do alumno, axudará a construír as 

aprendizaxes de xeito individualizado, pero motivando ao alumnado nas súas tarefas e 

traballando a prol da integración de todos os rapaces e rapazas. Deste xeito, para garantir 

un adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas necesidades educativas, 

se sinalan as seguintes estratexias: 

 

• Para alumnos con dificultades de aprendizaxe: 

• Establecer mecanismos de reforzo a nivel organizativo e curricular. 

• Realizar adaptacións curriculares que potencien o desenvolvemento das 

competencias básicas. 

• Modificar os obxectivos e criterios de avaliación en función das devanditas 

adaptacións curriculares. 

 

• Para alumnos con altas capacidades intelectuais: 
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• Flexibilizar a duración das etapas educativas. 

• Facilitar actividades de ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación do alumnado que presenta necesidades educativas especiais. 

 

Na avaliación do alumnado que presente necesidades educativas especiais (NEE), que 

curse as ensinanzas correspondentes á educación secundaria obrigatoria con adaptacións 

curriculares significativas (AC), de acordo co artigo 14.4º do Decreto 133/2007, a avaliación 

e promoción tomará como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas 

adaptacións curriculares. 

As adaptacións curriculares poden apartarse significativamente dos contidos e criterios de 

avaliación xerais e realizarse buscando sempre o máximo desenrolo das competencias 

básicas. 

Pódese plantexar unha programación máis restritiva que, tendo como meta os mesmos 

obxectivos, se propoña desenrolar as competencias básicas a través de contidos que 

estean mais fundamentados na expresión musical e, en concreto, na práctica vocal, 

instrumental e de movemento. Para iso, propoñeranse actividades encamiñadas á 

adquisición e ó desenrolo de habilidades instrumentais (coa frauta e a percusión Orff ), 

vocais e de movemento, que sirvan, á súa vez, de marco para o estudo dalgúns contidos 

moi elementais da linguaxe musical e o seu contexto histórico e cultural. 

Os agrupamentos flexibles e os desdobramentos de grupos son situacións pedagóxicas 

ideais que permiten aplicar o principio de atención á diversidade. No caso da materia de 

Música, axudarían a establecer niveles dentro da práctica instrumental, vocal e corporal, e 

igualmente permitirían plantexar diferentes estratexias metodolóxicas á hora de levar a 

cabo actividades co uso das novas tecnoloxías. 

 

E todo o dito, por suposto e sempre, en colaboración directa co Departamento de 

Orientación. 

Doutra banda, o alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias, 

seguirá un programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e 

deberá  superar a avaliación correspondente ao devandito programa. A avaliación do 
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programa de reforzo será tida en conta para os efectos de cualificación das materias non 

superadas. Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes 

programas. Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da recuperación 

das materias pendentes. 

 

15. PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NA ESO. 

PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

15.1. Alumnos que están cursando 3º da ESO e teñen a materia de 2º ESO pendente. 

 

 Os materiais cos que teñen que traballar son: 

• Libro de texto de 2º ESO (Editorial Galinova e o Teide) 

• Cadernos de traballo do mesmo curso e editorial. 

• Partituras do libro de texto e partituras aportadas polo profesor. 

  

Programa de reforzo para a recuperación da materia: 

 

Para o alumnado con 2º da ESO pendente o programa consistirá en: 

• o repaso dos conceptos teóricos dos temas do libro de texto  de 2º ESO explicados 

e estudados ao longo do curso anterior. 

• a realización dos exercicios dos temas estudados correspondentes aos bloques de 

linguaxe musical, coñecemento instrumental, música e sociedade,...contidos no 

caderno de aula correspondente ao seu curso. 

  

• O repaso instrumental  e vocal de varias pezas elixidas polo profesor e traballadas 

ao longo do curso. 

 

 

Criterios para superar a materia pendente: 

 

 

• Unha revisión do traballo do programa de reforzo e unha proba oral ou escrita por 

parte do profesor, co motivo de comprobar a asimilación dos contidos 

correspondentes. 

• A interpretación dalgunha das pezas ou exercicios traballados. 
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• Un traballo, presentación en power-point ou resumen,que trate sobre algún tema 

pertencente a calquera  dos contidos incluídos nos diferentes bloques das unidades 

didácticas traballadas.    

 

Reparto da materia pendente de 2º ESO para os alumnos de 3º ESO 

 

1ª AVALIACIÓN Temas 1-2 

2ª AVALIACIÓN Temas 3-4 

3ª AVALIACIÓN Tema 5 

 

 

 

Avaliación das materias pendentes 

 

Segundo a Orde de 21 de Decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

Educación Secundaria Obrigatoria, ao longo do curso realizaranse tres sesións de 

avaliación. 

 

Os tres exames realizaranse uns días antes de cada unha das avaliacións e en horario 

de mañá. A data e a hora serán comunicadas con suficiente antelación. 

 

Criterios de cualificación 

 

En 2º da ESO puntuarase atendendo ás seguintes porcentaxes: 

  

• Teoría e Linguaxe Musical.- 80% 

• Caderno de traballo e actividades de reforzo.- 20% 

 

Para calcular a nota media final de cada avaliación, o alumno/a deberá de obter unha 

cualificación mínima dun 3 en cada un dos bloques sinalados para cada curso (teoría musical, 

práctica e caderno de traballo e actividades de reforzo). Non se considerará aprobada a 

materia  cando un alumno/a obteña unha cualificación positiva, incluso a máxima, no 

conxunto das probas englobadas no 70% e teña unha cualificación de 0 ou 1 nos aspectos 

abarcados no 10% e no 20% da nota. Enténdese que o conxunto das destrezas e 

competencias que deben adquirir é a suma desas partes até atinxir o 100% e, por tanto, 

deben traballar todos os campos da materia. 

 

Avaliación ordinaria.- A cualificación final do curso obterase realizando a media dos tres 

trimestres. No caso de que a nota media final dun alumno/a non chegara ao aprobado, o 
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profesor realizará unha última proba de recuperación no mes de xuño na mesma forma que 

as anteriores, cos contidos do/s trimestre/s suspenso/s. 

 

 

Avaliación extraordinaria.- En xuño, o profesor informará aos alumnos/as de todos os 

aspectos que conforman esta avaliación (contidos mínimos esixibles, criterios de avaliación, 

porcentaxes para cada un dos bloques dos que se examina,...) . En setembro, puntuarase 

atendendo ás mesmas porcentaxes que en xuño. 

 

 

 

Criterios de cualificación 

 

En 3º da ESO puntuarase atendendo ás seguintes porcentaxes: 

  

• Teoría e Linguaxe Musical.- 80% 

• Caderno de traballo e actividades de reforzo.- 20% 

 

Para calcular a nota media final de cada avaliación, o alumno/a deberá de obter unha 

cualificación mínima dun 3 en cada un dos bloques sinalados para cada curso (teoría musical, 

práctica e caderno de traballo e actividades de reforzo). Non se considerará aprobada a 

materia  cando un alumno/a obteña unha cualificación positiva, incluso a máxima, no 

conxunto das probas englobadas no 70% e teña unha cualificación de 0 ou 1 nos aspectos 

abarcados no 10% ou no 20% restantes da nota. Enténdese que o conxunto das destrezas 

e competencias que deben adquirir é a suma desas partes até atinxir o 100% e, por tanto, 

deben traballar todos os campos da materia. 

 

Avaliación ordinaria.- A cualificación final do curso obterase realizando a media dos tres 

trimestres. No caso de que a nota media final dun alumno/a non chegara ao aprobado, o 

profesor realizará unha última proba de recuperación no mes de xuño na mesma forma que 

as anteriores, cos contidos do/s trimestre/s suspenso/s. 

 

Avaliación extraordinaria.- En xuño, o profesor informará aos alumnos/as de todos os 

aspectos que conforman esta avaliación (contidos mínimos esixibles, criterios de avaliación, 

porcentaxes para cada un dos bloques dos que se examina,...) . En setembro, puntuarase 

atendendo ás mesmas porcentaxes que en xuño. 

Si algún alumno despois de todo o procedemento de recuperación de materias 

pendentes durante o transcurso do curso no conseguira recuperar a materia tendrá 

unha proba final no mes de Maio consistente nun exame cos contidos do do curso 
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16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E AO PLAN TIC. 

 

PLAN LECTOR. 

 

Consideramos a lectura como un ben necesario e fundamental para que o alumnado, e o 

resto da comunidade educativa, acade niveis óptimos de progreso e modernidade. 

 

Enténdese a lectura como instrumento vital de inclusión e democratización, canle para 

acceder ao coñecemento, chave de transformación social e ferramenta para unha 

participación cidadá libre, consciente e crítica. O hábito lector favorece a reflexión, o 

pensamento abstracto e o xuízo crítico, ao tempo que fortalece a imaxinación e resulta 

imprescindible para o acceso ao patrimonio cultural universal. Ofrécese, pois, como un 

dereito fundamental e, ao mesmo tempo,  resulta un apoio de indubidable valor para o 

desenvolvemento social. 

 

O Departamento de Música continúa adquirindo progresivamente diversos materiais de 

consulta á biblioteca. A continuación expóñense algúns destes libros: 

 

• Libros de texto de Música de diferentes niveis e editoriais como material 

complementario. 

• Colección Akal. Música, entorno musical. Títulos dispoñibles da colección. 

• Colección Akal: didáctica de la música. Títulos dispoñibles da colección 

• Colección Akal: Músicas del mundo. Títulos dispoñibles da colección. 

• Cancioneiro Popular Galego (7 Volumes) 

• Películas en DVD con la historia de los diferentes períodos musicais,ópera etc,y con 

material didáctico y fichas. Colección completa. 

 

Ademáis, neste curso o departamento incorporará ao plan lector material axeitado aos 

contidos das seccións bilingües en lingua inglesa. 

 

Revistas, publicacións e material de divulgación musical. 

 

 

PLAN TIC. 
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A nova situación pandémica face que a aplicación das tecnoloxías da información e a 

comunicación ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e na 

formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar que ocupan xa na vida 

dos nenos e nenas, fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que 

aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de 

éxito a súa utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer. 

 

Debemos facer un bo aproveitamento dos recursos TIC e espazos cos que contamos: 

 

• Dúas aulas de informática onde podemos ter un computador para cada alumno con 

conexión a internet. 

• Aula de audiovisuais con TV, DVD, equipo de son, e proxector con pantalla. 

• Salón de actos con equipo de son e proxector con pantalla. 

• Biblioteca.(Utilizada neste curso polo motivo do covid-19) 

• Espazo na entrada con 4 computadores conectados a internet a disposición do 

alumnado. 

• Varios computadores portátiles que se poden levar á aula e conectalos á rede sen 

fíos. 

 

Estes espazos e medios informáticos e audiovisuais permitirannos acceder a gravacións 

audiovisuais e musicais, internet, bibliografía diversa, etc., que serán ferramentas 

fundamentais para o noso traballo como dinamizadores/as e como profesores/as. 

 

A continuación, citamos parte do material audiovisual que será de interese no noso traballo 

na aula: 

 

 Material Audiovisual: 

 

• Colección clásicos populares. 

• Colección clásicos en “Jazz” 

• JAZZ, la historia en 6 DVD (de Ken Burns). 

• Películas: autobiográficas, musicais etc. 

• Colección:historia de la ópera (El País) + Dvd,Cds e libretos. 

• Colección:historia da Música popular do século XX. 
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Adecuación das actividades TIC á nova situación e á posibilidade de ensino virtual 

 

A aula de Música e a Biblioteca están equipada dos elementos necesarios para considerarse 

“aula Tic”, como se especifica no apartado do material didáctico. Ademais, o departamento 

disporá dun aula TIC específica durante o curso para o traballo do alumnado. En estas aulas 

e mediante mostras dixitales servirán para o desenvolvemento da clase e os alumnos 

aprenderán a 

• Consulta de diferentes intérpretes e estilos musicais como complemento aos 

estudados. 

• Procura na web de información complementaria á impartida na aula. 

• Composición e notación musical por medio do ordenador. 

• Gravación e edición de actuacións e outras actividades promovidas polo 

departamento en diferentes formatos. 

• Visionado de películas, musicais e concertos relacionados cos contidos impartidos. 

• Análise da función da música en distintas producións audiovisuais: publicidade, 

videoxogos, karaokes e videoclips. 

• Visionado, análise e comparación de músicas utilizadas en anuncios publicitarios 

televisivos de distintos xéneros e estilos. 

• Utilización de dispositivos electrónicos na análise musical de videoxogos e 

karaokes. 

• Sonorización de imaxes mediante a selección e a edición de música con diferentes 

recursos informáticos (PowerPoint). 

 

Material empregado 

• Biblioteca dixital (I Tunes) 

• Buscador de Internet. 

• Programas de edición musical (Finale, Encore, noteflight) 

• Cámaras dixitais. 

• Programas de edición audiovisual (Windows Mediaplayer, Nero, entre outros.) 

• Ordenador e proxector. 

 

17. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

O currículo oficial recoñece a importancia de promover o desenvolvemento de novas 

actitudes e valores. Por iso, contén un conxunto de ensinanzas que, integradas no propio 

programa das áreas, atravésano ou imprégnano. Reciben a denominación xenérica de 

ensinanzas comúns ou transversais. Este documento amosa a integración das 

ensinanzas transversais nos obxectivos, nas competencias, nos diferentes bloques de 
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contido e nos criterios de avaliación que se poderían plasmar na área de Música desta 

maneira: 

 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 

• Desenvolvemento de hábitos preventivos para coidar a 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 puberdade. 

• 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 diferenzas 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 crítica 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 diferenzas individuais ou sociais. 

 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 

 

- Tolerancia e respecto por todo tipo de diferenzas 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 SEXOS 
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- 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 

todos os 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 contorno: 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 desenvolvemento dos criterios de selección. 

 

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

 

 

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Un centro grande e complexo coma o noso pode presentar algún problema nas relacións 

entre os seus membros. Neste sentido, a Dirección do centro en colaboración co Grupo de 

Convivencia e co Departamento de Orientación prestará especial atención para establecer 

as canles de comunicación e resolución de conflitos que se poidan xerar e que lle afecten 

ao alumnado, profesorado e mesmo ás familias. Ao igual que en cursos anteriores, seguirase 

traballando para o establecemento da figura dos mediadores e mediadoras, creando grupos 

que traballen nesta liña e organizando actividades de formación. 

 

En aplicación do disposto na circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á 

diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria, no curso escolar 
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2009/2010 creouse unha aula de Atención Educativa e Convivencia nos termos 

establecidos no apartado 2 da citada circular. Esta aula seguirá funcionando nas mesmas 

condicións. 

 

No que respecta a nós como docentes incidiremos no diálogo para evitar condutas 

que impidan o proceso de ensinanza – aprendizaxe, potenciando habilidades de 

comunicación entre o alumnado, así como fomentar a implicación das familias e ter 

en conta a importancia da súa colaboración. Ademais disto sempre se levan a cabo 

talleres no centro para fomentar a boa convivencia dentro do centro. 

 

 

 

 

 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

  

Nota:  A POSIBILIDADE de realizar algunhas das siguientes actividades queda supeditada á situación 

sanitaria vivida pola COVID-19 

 

A planificación das actividades complementarias e extraescolares pode reforzar o 

desenvolvemento do conxunto das competencias básicas. 

 

Velaquí presentamos algunhas das actividades programadas por este departamento para 

ampliar e reforzar a formación do alumnado recibida nas aulas. Hai algunha outra pensada 

pendente de confirmación que, de finalmente levarse a cabo, contemplaremos na Memoria 

final de curso: 

 

COMPLEMENTARIAS 

 

• Concerto de Nadal 

 

O departamento realizará un concerto, con entrada libre, onde alumnos de todos os cursos 

interpretarán un repertorio traballado ao longo do primeiro trimestre (Vilancicos, panxoliñas 

e obras estudadas). 

• Concerto das Letras Galegas 
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Interpretación polos alumnos de todos os cursos de repertorio tradicional axeitado á 

festividade. Nestes concertos poderán participar diferentes artistas galegos en 

colaboración co Departamento de Música. 

• Concerto de fin de curso 

 

Interpretación polos alumnos de todos os cursos dunha selección das pezas traballadas ao 

longo do ano. 

NOTA: Todos estes concertos poderán ser realizados en colaboración con diferentes 

agrupacións e artistas da comarca e da xeografía galega e con outros departamentos. 

• Concertos, actividades didácticas e Obradoiros. 

 

Considérase a posibilidade de realizar saídas a concertos didácticos que dependerán da 

programación cultural do presente curso. Tamén talleres e obradoiros organizados polo 

departamento e coa colaboración de artistas e músicos,que podan colaborar na formación e 

interese do alumnado pola música. 

 

20. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

 

Avaliación dos procesos de ensinanza e da práctica docente. 

 

1. O profesorado avaliará, nas sesións de avaliación, os procesos de ensinanza e a súa 

práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da etapa 

e de cada unha das áreas e co desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación 

incluirá, polo menos, os seguintes aspectos: 

a. A  adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

b. As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

c. As medidas de atención á diversidade aplicadas. 

d. A programación didáctica e o seu desenvolvemento, a organización da aula, o 

aproveitamento dos recursos do centro e os procedementos de avaliación do 

alumnado. 

e. A coordinación entre os profesores/as de cada curso. 

2. Os resultados desta avaliación serán analizados na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica na que se tomarán as decisións que fosen consideradas pertinentes. 
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O Departamento e a avaliación 

A avaliación continua será a utilizada á hora de cualificar o traballo que os alumnos e 

alumnas van desenvolvendo. Debe quedar claro que non se entende por avaliación 

continua que a cualificación última suprima a anterior, senón un sistema de avaliación 

no que cada acto, cada exercicio, cada participación na aula, cada exame ou proba terá un 

valor mensurábel no conxunto dos coñecementos e actitudes do alumno ou alumna. Por iso, 

os sistemas de recuperación versarán sobre a materia na que os alumnos/as acadaron os 

obxectivos que se esixen e que se poden valorar obxectivamente dun xeito numérico. 

Así, establécense tres momentos en que se fará recapitulación dos saberes adquiridos até 

o momento (“grosso modo”, Nadal, Semana Santa, fin de curso) e, dependendo do profesor 

ou profesora e dos cursos, diferentes probas por avaliación que lles permitirán aos 

alumnos/as a superación dos contidos da materia. Para aqueles aos que non lles abonden 

estas probas, disporase dun exame final en xuño, segundo o acordado no departamento. 

 

Por suposto, como docentes debemos avaliar non só as aptitudes do noso alumnado, senón 

tamén as actitudes, e moito máis tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que 

podemos atopar nos distintos grupos e moito máis nunha materia tan práctica como a que 

nos ocupa. 

 

Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación 

pedagóxica, que proporcione ao alumnado información sobre o seu proceso de 

aprendizaxe e permita a súa participación neste a través da autoavaliación e a 

coavaliación. 

 

Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno/a, o que significa considerar tanto as 

súas capacidades coma os seus coñecementos previos e, a partir desta premisa: 

• Orientaremos a nosa acción a estimular no alumnado a capacidade de aprender a 

aprender; 

• Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas; 

• Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades 

do alumnado; 

• Tentaremos, na medida do posíbel, relacionar os contidos, procedementos e actitudes 

que se traballan na nosa disciplina, cos das demais materias do currículo, co fin de 

promover a necesaria interdisciplinariedade que debe existir entre a comunidade 



79 

docente e como xeito de estimular o desenvolvemento das distintas competencias no 

alumnado. 

 

De xeito xenérico, podemos indicar que os criterios deben ser coherentes cos fundamentos 

teóricos e cos fundamentos xa perfilados neste proxecto. Isto é, haberá que os entender 

como armazón dunha serie de contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais que se 

proxectan nas actividades de cada unidade e articulados na idea de que os niveis de 

aprendizaxe de cada alumno ou alumna son diferentes, polo que o labor de avaliación 

colectiva desenvolvido por un departamento xoga un papel determinante. Isto último ten 

importancia na medida en que a avaliación ser entendida non só como a valoracióndos 

coñecementos adquiridos polos alumnos e alumnas, senón tamén como axuste da 

metodoloxía didáctica seguida polo profesor ou profesora. 

 

Resulta evidente, por outra parte, que para poder avaliar é imprescindíbel aprender a utilizar 

instrumentos e técnicas de avaliación diferenciadas para detectarmos o grao de aprendizaxe 

en relación coas distintas capacidades: aplicación de coñecementos, iniciativas, sínteses,... 

 

A avaliación debe referirse aos progresos individuais que realiza cada alumno ou alumna en 

relación consigo mesmo e non só en relación coa media do grupo. Este obxectivo pode verse 

facilitado co emprego de escalas de maior a menor complexidade na comprensión e 

utilización dos conceptos, procedementos e actitudes centrais na área. Guiándonos por esas 

escalas sería posíbel facer un seguimento dos progresos e dificultades de cada alumno e 

alumna ao longo de cada ciclo. 

 

Pese a todo, tanta importancia como a avaliación en si radica no feito de que o alumno e a 

alumna coñeza os factores que forman parte desa avaliación e que poida, el ou ela, 

realizar unha persoal autoavaliación, aínda que sexa limitada. 

 

21. CONSTANCIA DE QUE O ALUMNADO É INFORMADO. 

 

Ao comezo de cada curso, este departamento didáctico, a través do seu profesorado, 

informará a cada grupo de alumnos e alumnas, dos obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación esixibles para obter unha valoración positiva das distintas materias, así como 

dos criterios de cualificación, os instrumentos de avaliación da aprendizaxe que se 

utilizarán, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, así como das medidas de 
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reforzo e recuperación previstas. Así mesmo, as persoa do departamento que exerzan 

función titorial informarán ao seu alumnado dos requisitos que determinarán a promoción 

ao curso seguinte e, no caso do cuarto curso, a titulación. 

 

O Departamento de Música contará cunha copia da programación didáctica do presente 

curso para a súa consulta por parte do alumnado e pais e nais que o desexen, dentro do 

horario lectivo reservado a tal fin. 

 

 

 

 

22. OBSERVACIÓNS. 

 

 

Os membros do Departamento de Música, Alfredo Garrido e Nuria Vazquez manifestan o 

seu acordo e conformidade coa programación para o presente curso. 

 

 

 

A Guarda, a 31 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Alfredo Garrido Navas (Xefe de Departamento)                         

Nuria Vázquez García 
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