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1.- Introdución e contextualización 

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 
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estudantes nun grupo, fomentando o intercPaAmGbio de ideas, o respecto entre iguais, a 
E 

integración, a creatividade, o coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento da 

intelixencia emocional. 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. Os elementos do currículo básico organizáronse en 

catro 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 galego, 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. 

 
Membros do Seminario, Grupos e  Contexto Socioeducativo 

No ano académico 2021-2022 este Departamento de Música vai estar constituído 

soamente por un membro: Silvia Moledo Martínez. Esta profesora será a 

encargada de impartir docencia nos dous grupos de 1° ESO, 2º ESO, e os dous   

grupos de 3º da ESO. 

 
O IES AS INSUAS é un centro situado no pequeno núcleo urbano dun concello 

eminentemente rural que non chega aos 3.000 habitantes. A maioría do alumnado 

pertence a clases sociais o b r e i r a s  e  medias . 

 
O Currículo na LOMCE 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, deulle unha nova redacción ao artigo 6 da 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir o currículo como a 

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para 

cada unha das ensinanzas. O currículo estará integrado por: 
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• Os obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa; referentes relativos aos 

logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado 

das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

 
• As competencias, ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 

propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de 

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos; 

 
• Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á 

adquisición de competencias; • A metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a 

descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes. 

Son o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas 

polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

 
• Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; especificacións dos criterios 

de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que 

o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 

observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro 

alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 

comparables. 

 
• E os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro 

dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. Referente específico para avaliar 

a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado 

debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se 

pretende conseguir en cada disciplina. 
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2.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 

As competencias clave do currículo recollidas no decreto 86/2015 no seu artigo 3 son 

as seguintes: 

 
a) Comunicación lingüística ........................................................... (CCL) 

 
b) Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia-tecnoloxía....................................................(CMCCT) 

 
c) Competencia dixital .................................................................... (CD) 

 
d) Aprender a aprender .................................................................. (CAA) 

 
e) Competencias sociais e cívicas .................................................. (CSC) 

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

 
g) Conciencia e expresións culturais ................................................ (CCEC) 

 

 
A materia de música inclúe contidos e procedementos relacionados con Competencia 

matemática (como as relacións dos signos de duracion do son e ritmo),  e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, como a reflexión sobre o noso 

entorno sonoro e a contaminación acústica, os fenómenos acústicos e o seu uso en 

diferentes áreas (medicina, arquitectura) e o estudo do funcionamento e construción 

de instrumentos musicais. 

 
 

A Competencia lingüística traballarase a través do comentario de audicións, 

mediante a expresión axeitada das propias ideas, a adquisición dun vocabulario 

técnico relacionado coa música ou a comprensión de textos. Tamén se utilizarán as 

letras de cancións ou pezas musicais para identificar aspectos da linguaxe poética ou 

recursos literarios, intentando empregar exemplos en distintos idiomas dos 

estudados polo alumnado. 
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Contribúe á adquisición da Competencia dixital mediante a busca de información e 

traballos de investigación, ademais do emprego de programas relacionados coa 

edición de partituras e de son. 
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Relacionado  coa  Competencia  de  conciePnAcGia  e  expresións  culturais,  o  alumnado 
E 

coñecerá o patrimonio musical e os diferentes xéneros e estilos, ademais da súa 

relación coa cambios sociais e outras manifestacións artísticas, mostrando una 

actitude analítica e respectuosa cara todo tipo de manifestación musical. 

 
 

A contribución ás Competencias sociais e cívica céntrase na interacción dentro do 

grupo, o cumprimento das normas básicas da comunicación e o respecto cara as 

opinión alleas, os gustos persoais e as creacións dos compañeiros, ademais da 

responsabilidade do traballo individual para o correcto funcionamento do grupo nas 

actividades de práctica instrumental. 

 
 

Mediante actividades que fomenten o espírito crítico, a capacidade de pensar de 

forma creativa, a autoestima e a autonomía, contribuirase á adquisición de Sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor. 

 
 

A área de música contribúe á competencia de Aprender a aprender fomentando a 

motivación e confianza para desenvolver aprendizaxes máis eficaces. 

Dstribuciòn horaria actual por grupos e niveis: 

CURSOS MATERIA PROFESORA Nº HORAS  

CURSO MATERIA PROFESORA/S Nº 

GRUPOS 

HORAS 

SEMANAIS 

TOTAL 

HORAS 

2ºA MÙSICA SILVIA 1 GRUPO 
DESDOBRA
DO EN 2 

2 4 

3ºA-B MÙSICA SILVIA 2 
DESDOBRA
DOS 

2 8 

1°A OBRADOIRO 
MÚSICA 

 SILVIA 1 1 1 

     13 
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a) Comunicación lingüística 

A música contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos, fomentando o 

desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas orais e escritas, e á 

adquisición e uso dun vocabulario musical básico. A análise da letra e a súa 

relación coa música, no ámbito do xénero vocal, a audición e a interpretación de 

cancións en linguas estranxeiras, ou a integración da linguaxe musical e a linguaxe 

verbal, como punto de partida para comprender a estruturación formal do discurso 

musical, establecendo analoxías entre as frases gramaticais e as musicais, son só 

algúns exemplos de como nosa disciplina está intimamente ligada ao 

desenvolvemento da comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A linguaxe musical fundaméntase na linguaxe matemática; a representación gráfica da 

duración do son e do ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) exprésase en forma 

de proporcións matemáticas e fraccións, co cal, a comprensión destes conceptos e 

a lectura e interpretación de partituras musicais, leva implícito o desenvolvemento 

da competencia matemática. Igualmente ocorre con outros conceptos musicais 

como o intervalo, a distribución en tons e semitonos da escala, o acorde ou as 

indicacións metronómicas, por enumerar algúns. 

Por outra banda, trátanse tamén contidos de carácter científico e tecnolóxico, como o 

estudo do fenómeno físico do son e os seus diferentes parámetros, a produción do 

son nas diferentes familias instrumentais e os factores que determinan o timbre 

propio de cada instrumento, os procesos biolóxicos da audición e a voz e o 

coñecemento das partes do corpo implicadas no mesmo, etc. Ademais, a música 

realiza a súa achega á mellora da calidade do medio ambiente reflexionando sobre 

o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, e 

realízase especial énfase no uso correcto da voz e do aparello respiratorio para 

conseguir resultados musicais óptimos e a adquisición de hábitos de hixiene vocal 

que contribúan a previr problemas de saúde. Disto modo, desde a materia de 

Música contribúese tamén ao desenvolvemento das competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. 
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c) Competencia dixital 

O ensino da Música contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia dixital, 

promovendo o dominio básico de recursos tecnolóxicos no campo da música 

(hardware e software musical, técnicas de tratamento e gravación do son, 

produción de mensaxes audiovisuais, utilización da internet como fonte de 

información, etc.). 

d) Aprender a aprender 

O estudo da Música fomenta o desenvolvemento de capacidades e destrezas 

fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma do alumno, como a atención, 

a concentración, a memoria, o esforzo e a constancia, á vez que contribúen a 

desenvolver o sentido da orde e da análise, e a consolidar hábitos de disciplina e 

estudo. 

e) Competencias sociais e cívicas 

As actividades de interpretación e práctica musical requiren por parte dos alumnos 

dun traballo cooperativo baseado na tolerancia, o respecto e a solidariedade. Con 

iso promóvese o desenvolvemento de habilidades sociais (autocontrol, autoestima 

e empatía, entre outras) para relacionarse cos demais, así como a toma de 

contacto cunha ampla variedade de músicas, de diferentes épocas, favorecendo a 

comprensión de distintas culturas e a valoración dos demais. 

f) Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

Coa interpretación musical poténciase a habilidade para planificar e xestionar 

proxectos e desenvólvense a perseveranza, a responsabilidade, a autonomía e a 

autoestima, fomentando deste xeito a confianza dos alumnos en si mesmos e o seu 

espírito emprendedor, innovador e crítico, incentivando a toma de decisións, o 

compromiso e a asunción de responsabilidades. 

 
g) Conciencia e expresións culturais 

A Música está relacionada de forma directa coa devandita competencia en todos os 
aspectos que a configuran, xa que fomenta a capacidade de comprender e valorar 
críticamente manifestacións musicais de diferentes culturas, épocas e estilos, a partir 
da audición e a análise musical e sociolóxica das mesmos, así como a adquisición de 
habilidades para expresar ideas, experiencias ou sentimentos de forma creativa, 
especialmente coa interpretación, a improvisación e a composición. 
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3.- Materiais e recursos didácticos 

Para o traballo diario da clase o alumnado debe dispoñer do material proposto polo 
profesorado: caderno de apuntes, caderno pautado, frauta…( É possible que o 
protocolo Covid dificulte ou impida o uso de algún dos recursos e tarefas habituais) 
Este ano académico o alumnado non terá un libro de texto, aínda que se lles indicarán 
os libros que lles poden servir de axuda para seguir a programación. Neste sentido 
haberá na aula de Música e na Biblioteca do centro libros de texto, libros  de consulta e 
dicionarios que poderán consultar. 
A aula de música conta cun reprodutor de discos compactos e cunha pequena 
fonoteca de clásicos e música popular. Ademais existe un reprodutor de DVD e 
algunhas películas musicais. 
A aula conta tamén cun ordenador portátil, cun proxector coa súa pantalla, unha mesa 
de mezclas, unha etapa de potencia, dous altofalantes e dous micrófonos. Existen 
frautas doces a disposición do alumno así como outros idiófonos e membranófonos. 
Conta tamén cun piano eléctrico e algún cordófono.  

 
 
 

 

4.-Os obxectivos da ESO 

No artigo 10 do Decreto 86/2015 faise mención aos obxectivos desta etapa 
educativa cando se di: A educación secundaria obrigatoria contribuirá a 

desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

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

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdadede trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo,como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 
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prexuízos  de  calquera  tipo  e  os  c
P
o
A
m
G
portamentos  sexistas,  e  resolver 

pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias 
e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 

da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

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

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

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. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial 

coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 
Obxecivos da área de música. 
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1. Desenvolver a audición musical a tr
P
a
A
v
G
és do recoñecemento dos 

parámetros do son e os elementos básicos de linguaxe musical. 

2. Manexar os elementos de representación gráfica da música na lectura e 

escritura musical. 
3. Desenvolver a capacidade de improvisación musical. 

4. Dominar nocións básicas de composición e formas de organización 
musical. 

5. Interpretar musicalmente obras sinxelas desenvolvendo as súas 

capacidades e habilidades musicais e de traballo en grupo. 
6. Respectar as creacións musicais propias e alleas. 

7. Investigar as posibilidades sonoras de obxectos e as distintas fontes. 

8. Discriminar auditivamente os distintos instrumentos, as voces e as súas 
agrupacións. 
9. Descifrar o código musical na lectura de partituras. 

10. Valorar o silencio na audición musical. 

11. Discernir distintos tipos de música e a súa procedencia cultural. 
12. Describir a organización e a estruturación musical dunha obra 
interpretada en vivo ou gravada. 

13. Localizar e interiorizar situacións nas que se produce un uso 

indiscriminado do son e propoñer solucións. 
14. Relacionar a música con outras disciplinas. 

15. Mostrar interese por músicas de diferentes culturas e diversificar as 

preferencias musicais. 
16. Coñecer o patrimonio cultural español e adoptar unha actitude de 

conservación e transmisión do mesmo. 

17. Desenvolver unha actitude crítica e unha capacidade de argumentación 
e razoamento en cuestións musicais. 

18. Valorar a música actual desenvolvendo unha capacidade de análise 

crítica e interese polos seus elementos creativos e innovadores. 

19. Manexar as ferramentas tecnolóxicas na gravación, a reprodución, a 
creación ou a interpretación musical. 

20. Utilizar os recursos informáticos como medios de aprendizaxe e 

investigación do feito musical. 

 

 

 

 

 

2º ESO 
 

 Música. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

▪ ▪ B1.1. ▪ B1.1. ▪ MUB1.1.1. ▪ CC 
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▪ 

▪ 

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. 

PAG 
RecEoñecer 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. 

EC 

▪ CC 

L 

▪ MUB1.1.2. 

Recoñece e 

aplica os 

ritmos e os 

compases  a 

través da 

lectura ou a 

audición de 

pequenas 

obras ou 

fragmentos 

musicais. 

▪ CM 

CC 

T 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.1.3. 

Identifica  e 

transcribe 

ditados de 

patróns 

rítmicos  e 

melódicos 

con 

formulacións 

sinxelas en 

estruturas 

binarias, 

ternarias  e 

cuaternarias. 

▪ CM 

CC 

T 

▪ CC 

EC 

▪ ▪ B1.7. Grafías e 

outras formas 

▪ B1.2. Distinguir 

e    utilizar     os 

▪ MUB1.2.1. 

Distingue e 

▪ CC 

EC 
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 de notación 

musical, 

convencionais 

e  propias, 

empregadas 

como 

expresión 

musical. 

PAG 
elemEentos     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.). 

emprega os 

elementos 

que se 

utilizan  na 

representació 

n 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.). 

 

▪ 

▪ 

▪ B1.8. 

Exploración 

das 

posibilidades 

de diversas 

fontes sonoras 

e práctica de 

habilidades 

técnicas para a 

interpretación. 

▪ B1.9. 

Experimentació 

n 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. 

▪ MUB1.3.1. 

Improvisa  e 

interpreta 

estruturas 

musicais 

elementais 

construídas 

sobre  os 

modos e as 

escalas máis 

sinxelas e os 

ritmos máis 

comúns. 

▪ CA 

A 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.3.2. 

Utiliza os 

elementos e 

os recursos 

adquiridos 

para elaborar 

arranxos  e 

crear 

cancións, 

pezas 

instrumentais 

e 

coreografías. 

▪ CA 

A 

▪ CC 

EC 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ B1.10. Práctica 

das pautas 

básicas  da 

interpretación: 

silencio, 

atención     ao/á 

director/a  e 

aos/ás demais 

intérpretes, 

audición 

interior, 

▪ B1.4. Amosar 

interese polo 

desenvolveme 

nto  das 

capacidades e 

as habilidades 

técnicas como 

medio para as 

actividades de 

interpretación, 

aceptando e 

▪ MUB1.4.1. 

Amosa 

interese polo 

coñecemento 

e a aplicación 

de técnicas e 

as normas do 

coidado da 

voz, o corpo e 

os 

instrumentos. 

▪ CA 

A 

▪ CC 

EC 
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 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 

perfeccioname 

nto da tarefa 

común. 

▪ B1.12. 

Aceptación e 

predisposición 

para mellorar 

as 

capacidades 

técnicas e 

interpretativas 

propias, e 

respecto ante 

outras formas 

de expresión. 

PAG 
cumEprindo  as 

normas que 
rexen a 

interpretación 

en grupo e 

achegando 

ideas musicais 

que contribúan 

ao 

perfeccioname 

nto da tarefa 

común. 

▪ MUB1.4.2. 

Canta pezas 

vocais 

propostas 

aplicando 

técnicas que 

permitan 

unha correcta 

emisión da 

voz. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.4.3. 

Practica a 

relaxación, a 

respiración, a 

articulación, a 

resonancia  e 

a entoación. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.4.4. 

Adquire e 

aplica as 

habilidades 

técnicas  e 

interpretativas 

necesarias 

nas 

actividades 

de 

interpretación 

adecuadas ao 

nivel. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.4.5. 

Coñece e pon 

en práctica as 

técnicas     de 

control       de 

emocións     á 

hora de 

mellorar os 

seus 

resultados na 

exposición 

ante un 

público. 

▪ CA 

A 

▪ CC 

EC 

▪ 

▪ 

▪ 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 

▪ B1.5. Amosar 

interese polas 

actividades de 

composición e 

improvisación, 

e respecto 

polas 

creacións dos 

seus 

compañeiros e 

das  súas 

compañeiras. 

▪ MUB1.5.1. 

Realiza 

improvisación 

s e 
composicións 

partindo de 

pautas 

previamente 

establecidas. 

▪ CA 

A 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.5.2. 

Amosa unha 

actitude de 

superación e 

mellora das 

súas 

▪ CSI 

EE 
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 acompañament 

os 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. 

PAG 
E 

posibilidades, 

e respecta as 

capacidades 

e as formas 

de expresión 

dos seus 

compañeiros 

e das súas 

compañeiras. 

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ B1.15. Práctica 

de pezas 

musicais 

aprendidas a 

través da 

memorización 

e da lectura de 

partituras. 

▪ B1.16. 

Sonorización 

de 

representación 

s dramáticas, 

actividades de 

expresión 

corporal, e 

danza e 

imaxes fixas e 

en movemento 

na realización 

de producións 

audiovisuais. 

▪ 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 

perfeccioname 

nto da  tarefa 

en común. 

▪ MUB1.6.1. 

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. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.6.2. 

Practica, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas do 

patrimonio 

español e 

galego. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB1.6.3. 

Amosa 

apertura e 

respecto cara 

▪ CS 

C 
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  PAG 
E ás propostas 

do 

profesorado e 

dos 

compañeiros 

e as 

compañeiras. 

 

▪ MUB1.6.4. 

Practica as 

pautas 

básicas da 

interpretación 

: silencio, 

atención ao/á 

director/a e a 

outros/as 

intérpretes, 

audición 

interior, 

memoria e 

adecuación 

ao conxunto, 

amosando 

espírito crítico 

ante a súa 

propia 

interpretación 

e a do seu 

grupo. 

▪ CS 

C 

▪ MUB1.6.5. 

Participa 

activamente 

en 

agrupacións 

vocais e 

instrumentais, 

colaborando 

con actitudes 

de mellora e 

compromiso e 

amosando 

unha actitude 

aberta e 

respectuosa. 

▪ CSI 

EE 

 
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 

▪ B2.1. 

Identificar e 

describir os 

instrumentos e 

as voces, e as 

súas 

agrupacións. 

▪ MUB2.1.1. 

Diferencia as 

sonoridades 

dos 

instrumentos 

da orquestra, 

así como a 

súa forma e 

os diferentes 

tipos de 

voces. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB2.1.2. 

Diferencia as 

▪ CC 

EC 
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 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. 

PAG 
E sonoridades 

dos 

instrumentos 

máis 

característico 

s da música 

popular 

moderna, do 

folclore e 

doutras 

agrupacións 

musicais. 

 

▪ ▪ 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. 

▪ MUB2.2.1. 

Sigue 

partituras 

como apoio á 

audición. 

▪ CC 

EC 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ MUB2.3.1. 

Valora e 

aplica o 

silencio como 

elemento 

indispensable 

para a 

interpretación 

e a audición. 

▪ CS 

C 

▪ 

▪ 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ MUB2.4.1. 

Describe os 

elementos 

das obras 

musicais 

propostas. 

▪ CC 

L 

▪ CC 

EC 

▪ MUB2.4.2. 

Utiliza  de 

xeito guiado 

recursos 

como apoio á 

análise 

musical. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB2.4.3. 

Emprega 

conceptos 

musicais para 

comunicar 

coñecemento 

s, xuízos e 

opinións 

musicais de 

forma oral e 

▪ CC 

L 
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 musicais. 
PAG 

E 
escrita, con 

rigor e 

claridade. 

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ MUB2.5.1. 

Toma 

conciencia da 

contribución 

da música á 

calidade da 

experiencia 

humana, 

amosando 

unha actitude 

crítica ante o 

consumo 

indiscriminad 

o de música. 

▪ CS 

C 

▪ MUB2.5.2. 

Elabora 

traballos de 

indagación 

sobre  a 

contaminació 

n acústica. 

▪ CSI 

EE 

▪ CD 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 

▪ 

▪ 

▪ B3.1. A música 

ao servizo 

doutras 

linguaxes: 

corporal, 

teatral, 

cinematográfic 

a, 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. 

▪ MUB3.1.1. 

Recoñece, 

crea e 

interpreta 

distintas 

manifestación 

s da danza. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB3.1.2. 

Distingue as 

diversas 

funcións que 

cumpre a 

música na 

nosa 

sociedade. 

▪ CC 

EC 

▪ 

▪ 

▪ 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 

▪ MUB3.2.1. 

Amosa 

interese por 

coñecer  os 

xéneros 

musicais e as 

súas funcións 

expresivas, 

gozando 

deles como 
oínte con 

capacidade 

selectiva. 

▪ CC 

EC 
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  PAG 
respEectuosa. 

  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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, 

compositores/a 

s, concertos e 

producións 

musicais en 

vivo e 

gravadas, tanto 

do patrimonio 

galego    como 
da música 

occidental en 

xeral e doutras 

culturas. 

▪ B3.3. Apreciar 

a importancia 

do patrimonio 

cultural musical 

español e 

galego,  e 

comprender o 

valor de 

conservalo e 

transmitilo. 

▪ MUB3.3.1. 

Valora e 

respecta a 

importancia 

do patrimonio 

musical 

español e 

galego 

▪ CC 

EC 

▪ MUB3.3.2. 

Practica, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas do 

patrimonio 

español e 

galego. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB3.3.3. 

Coñece e 

describe os 

instrumentos 

tradicionais 

españois  e 

galegos. 

▪ CC 

EC 

▪ MUB3.3.4. 

Contribúe á 

conservación, 

a 

recuperación 

e a 

transmisión 

do patrimonio 

musical 

galego, 

colaborando 

na recollida, 

na gravación 

e  na 

transcrición 

de pezas. 

▪ CC 

EC 

▪ CSI 

EE 

▪ 

▪ 

▪ 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". 

▪ MUB3.4.1. 

Emprega un 

vocabulario 

adecuado 

para describir 

percepcións e 

coñecemento 

s musicais 

▪ CC 

L 

▪ MUB3.4.2. 

Comunica 

coñecemento 

s, xuízos e 

opinións 

musicais de 

xeito oral e 

▪ CC 

L 
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  PAG 
E 

escrito, con 

rigor e 

claridade. 

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ MUB3.5.1. 

Utiliza 

diversas 

fontes  de 

información 

de xeito 

guiado para 

indagar sobre 

novas 

tendencias, 

representante 

s, grupos de 

música 

popular, etc., 

e realiza unha 

revisión 

crítica desas 

producións. 

▪ CD 

▪ MUB3.5.2. 

Interésase 

por ampliar e 

diversificar as 

preferencias 

musicais 

propias. 

▪ CA 

A 

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 

 

▪ 

▪ 

▪ B4.1. 

Utilización de 

dispositivos 

electrónicos, 

recursos da 

internet  e 

software 

musical de 

distintas 

características 

para  o 

adestramento 

auditivo, a 

escoita, a 

interpretación e 

a creación 

musical. 

▪ B4.2. 

Aplicación  de 

técnicas  de 

gravación 

analóxica   e 

dixital, para 

rexistrar as 

creacións 

propias, as 

interpretacións 

realizadas no 

contexto da 

aula  e  outras 

▪ B4.1. Utilizar 

recursos 

tecnolóxicos 

dispoñibles 

para gravar e 

reproducir 

música. 

▪ MUB4.1.1. 

Coñece 

algunhas das 

posibilidades 

que ofrecen 

as 

tecnoloxías e 

utilízaas 

como 

ferramentas 

para  a 

actividade 

musical. 

▪ CD 

▪ MUB4.1.2. 

Participa  na 

produción 

musical 

demostrando 

o uso 

adecuado dos 

materiais 

relacionados, 

os métodos e 

as 

tecnoloxías. 

▪ CD 

▪ CSI 

EE 
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 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. 

PAG 
E 

  

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ MUB4.2.1. 

Utiliza   de 

xeito guiado 

as fontes e os 

procedement 

os apropiados 

para elaborar 

traballos 

sobre temas 

relacionados 

co  feito 

musical. 

▪ CD 

 
 
 
 
 

7.- Concreción da Temporalización, do Grao mínimo de consecución, e dos 
procedementos e instrumentos de avaliación cos seus porcentaxes, para cada 

estándar de aprendizaxe avaliable. 2º ESO 

 

 
Estándar de 

 
Grao mínimo 

 
Temporalización 

 
Procedement./Inst 
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Aprndizaxe PA G 
E 

rument. 
Avaliación e 
Porcentaxes. 

MUB1.1.1. Recoñece os 

parámetros do son e os 

elementos básicos da 

linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe 

técnica apropiada. 

Recoñece os parámetros do 

son e os elementos básicos 

da linguaxe musical. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. Durante a 2ª 

avaliación farase especial 

fincapé 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 3% 

MUB1.1.2. Recoñece e 

aplica os ritmos e os 

compases a través da 

lectura ou a audición de 

pequenas obras ou 

fragmentos musicais. 

Recoñece e aplica os 

ritmos e os compases. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa.1% 

MUB1.1.3. Identifica e 

transcribe ditados de 

patróns rítmicos e 

melódicos con 

formulacións sinxelas en 

estruturas binarias, 

ternarias e cuaternarias. 

Identifica e transcribe 

ditados de patróns rítmicos 

e melódicos. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 1% 

MUB1.2.1. 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.). 

Distingue e emprega os 

elementos que se utilizan 

na representación gráfica 

da música. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

. Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 2% 

MUB1.3.1. Improvisa e 

interpreta estruturas 

musicais elementais 

construídas sobre os 

modos e as escalas máis 

sinxelas e os ritmos máis 

comúns. 

Improvisa e interpreta 

estruturas musicais 

elementais. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Proba de interpretación 

das pezas seleccionadas. 

1% 

▪ MUB1.3.2. Utiliza os 

elementos e os recursos 

adquiridos para elaborar 

arranxos e crear cancións, 

pezas instrumentais e 

coreografías. 

▪ Utiliza os elementos e os 

recursos adquiridos para 

elaborar arranxos e crear 

cancións, pezas 

instrumentais e 

coreografías. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Traballo na aula e na casa. 

2% 

 
 

MUB1.4.1. Amosa 

interese polo coñecemento 

e a aplicación de técnicas 

e as normas do coidado da 

voz, o corpo e os 

instrumentos. 

 
 

Amosa interese polo 

coñecemento e a 

aplicación de técnicas e as 

normas do coidado da voz, 

o corpo e os instrumentos. 

 
 
 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
 
 

Traballo na aula. 

2% 
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▪ MUB1.4.2. 

Canta pezas 

vocais 

propostas 

aplicando 

técnicas que 

permitan unha 

correcta 

emisión da 

voz. 

▪ Canta pezas vocais 

propostas. 

PAG 
E 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 

 
2% 

▪ MUB1.4.3. 

Practica a 

relaxación, a 

respiración, a 

articulación, a 

resonancia e a 

entoación. 

▪ Practica a relaxación, a 

respiración, a  articulación, 

a resonancia e a 

entoación. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 1% 

▪ MUB1.4.4. 

Adquire e 

aplica as 

habilidades 

técnicas e 

interpretativas 

necesarias 

nas 

actividades de 

interpretación 

adecuadas ao 

nivel. 

▪  Adquire e aplica as 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

nas actividades de 

interpretación adecuadas 

ao nivel. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 1% 

▪ MUB1.4.5. 

Coñece e pon 

en práctica as 

técnicas de 

control de 

emocións á 

hora de 

mellorar os 

seus 

resultados na 

exposición 

ante un 

público. 

▪ Coñece e pon en práctica 

as técnicas de control de 

emocións á hora de 

mellorar os seus 

resultados na exposición 

ante un público. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula e nas 

audicións previstas. 2% 

▪ MUB1.5.1. 

Realiza 

improvisacións 

e 

composicións 

partindo de 

pautas 

previamente 

establecidas. 

▪ Realiza improvisacións e 

composicións partindo de 

pautas previamente 

establecidas. 

 
Traballarase durante a 

3º avaliación. 

 
Traballo na aula. 2% 

▪ MUB1.5.2. 

Amosa unha 

actitude de 

superación e 

mellora das 

súas 

posibilidades, 

e respecta as 

capacidades e 
as formas de 

▪ Amosa unha actitude de 

superació e respecta as 

capacidades e as formas 

de expresión dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 2% 
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expresión dos 

seus 

compañeiros e 

das súas 

compañeiras. 

 PAG 
E 

 

▪ MUB1.6.1. 

Practica, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas de 

diferentes 

xéneros, 

estilos e 

culturas, 

aprendidas por 

imitación e a 

través da 

lectura de 

partituras con 

diversas 

formas de 

notación, 

adecuadas ao 

nivel. 

▪ Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas de 

diferentes xéneros. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Exames de interpretación 

e actitude adecuada nos 

ensaios de clase. 1% 

▪ MUB1.6.2. 

Practica, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas do 

patrimonio 

español e 

galego. 

▪ Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do 

patrimonio español e 

galego. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Exames de interpretación 

e actitude adecuada nos 

ensaios de clase.1% 

▪ MUB1.6.3. 

Amosa 

apertura e 

respecto cara 

ás propostas 

do 

profesorado e 

dos 

compañeiros e 

as 

compñeiras. 

▪ Amosa apertura e respecto 

cara ás propostas do 

profesorado e dos 

compañeiros e as 

compñeiras. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Observación da actitude 

na clase. 2% 

▪ MUB1.6.4. 

Practica as 

pautas básicas 

da 

interpretación: 

silencio, 

atención ao/á 

director/a e a 

▪ Practica as pautas básicas 

da interpretación. 
 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Observación da actitude 

na clase probas de 

interpretación en grupo. 

2%. 
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outros/as 

intérpretes, 

audición 

interior, 

memoria e 

adecuación ao 

conxunto, 

amosando 

espírito crítico 

ante a súa 

propia 

interpretación 

e a do seu 

grupo. 

 PAG 
E 

 

▪ MUB1.6.5. 

Participa 

activamente 

en 

agrupacións 

vocais e 

instrumentais, 

colaborando 

con actitudes 

de mellora e 

compromiso e 

amosando 

unha actitude 

aberta e 

respectuosa. 

▪ Participa activamente en 

agrupacións vocais e 

instrumentais 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Exames de interpretación 

e actitude adecuada nos 

ensaios de clase. 2% 

▪ MUB2.1.1. 

Diferencia as 

sonoridades 

dos 

instrumentos 

da orquestra, 

así como  a 

súa forma e os 

diferentes 

tipos de voces. 

▪ Diferencia as sonoridades 

dos instrumentos da 

orquestra, así como a súa 

forma e os diferentes tipos 

de voces. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Proba escrita dunha 

audición. 4% 

▪ MUB2.1.2. 

Diferencia as 

sonoridades 

dos 

instrumentos 

máis 

característicos 

da música 

popular 

moderna, do 

folclore e 

doutras 

agrupacións 

musicais. 

▪  Diferencia as sonoridades 

dos instrumentos máis 

característicos da música 

popular moderna, do 

folclore e doutras 

agrupacións musicais. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Proba escrita dunha 

audición4%. 

▪ MUB2.2.1. 

Sigue 

partituras 

como apoio á 

audición. 

▪ Sigue partituras como 

apoio á audición. 
 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 2% 

▪ MUB2.3.1. 

Valora e aplica 

o silencio 

▪ Valora e aplica o silencio 

como elemento 

indispensable para a 

 
Traballarase durante as 

 
Traballo na aula. 2% 
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como 

elemento 

indispensable 

para a 

interpretación 

e a audición. 

interpretación e a audición. 
PAG tres avaliacións. 

E 
 

▪ MUB2.4.1. 

Describe os 

elementos das 

obras musicais 

propostas. 

▪ Describe os elementos das 

obras musicais propostas. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Proba de análise dunha 

obra.4% 

▪ MUB2.4.2. 

Utiliza de xeito 

guiado 

recursos como 

apoio  á 

análise 

musical. 

▪ Utiliza de xeito guiado 

recursos como apoio á 

análise musical. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB2.4.3. 

Emprega 

conceptos 

musicais para 

comunicar 

coñecementos 

, xuízos e 

opinións 

musicais de 

forma oral e 

escrita, con 

rigor e 

claridade. 

▪ Emprega conceptos 

musicais para comunicar 

coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de forma 

oral e escrita. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB2.5.1. 

Toma 

conciencia da 

contribución 

da música á 

calidade da 

experiencia 

humana, 

amosando 

unha actitude 

crítica ante o 

consumo 

indiscriminado 

de música. 

▪ Toma conciencia da 

contribución da música á 

calidade da experiencia 

humana, amosando unha 

actitude crítica ante o 

consumo indiscriminado de 

música. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula e traballo 

de investigación. 3% 

▪ MUB2.5.2. 

Elabora 

traballos de 

indagación 

sobre a 

contaminación 

acústica. 

▪ Elabora traballos de 

indagación sobre a 

contaminación acústica. 

Traballarase durante a 3º 

avaliación. 
 

Traballo de investigación. 

6% 

▪ MUB3.1.1. 

Recoñece, 

crea e 

interpreta 

distintas 

manifestacións 

da danza. 

▪ Recoñece, crea e 

interpreta distintas 

manifestacións da danza. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 
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▪ MUB3.1.2. 

Distingue as 

diversas 

funcións que 

cumpre a 

música na 

nosa 

sociedade. 

▪ Distingue as diversas 

funcións que cumpre a 

música na nosa sociedade. 

PATrGaballarase durante as 

tEres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 5% 

▪ MUB3.2.1. 

Amosa 

interese por 

coñecer os 

xéneros 

musicais e as 

súas funcións 

expresivas, 

gozando deles 

como oínte 

con 

capacidade 

selectiva. 

▪ Amosa interese por 

coñecer os xéneros 

musicais. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 5% 

▪ MUB3.3.1. 

Valora e 

respecta a 

importancia do 

patrimonio 

musical 

español e 

galego 

▪ Valora e respecta a 

importancia do patrimonio 

musical español e galego 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Observación e traballo na 

aula. 6% 

▪ MUB3.3.2. 

Practica, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas do 

patrimonio 

español e 

galego. 

▪ Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do 

patrimonio español e 

galego. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula e proba 

de audición das pezas 

seleccionadas. 5% 

▪ MUB3.3.3. 

Coñece e 

describe os 

instrumentos 

tradicionais 

españois e 

galegos. 

▪ Coñece e describe os 

instrumentos tradicionais 

españois e galegos. 

Traballarase durante a 2º 

avaliación. 
 

Proba escrita. 2% 

▪ MUB3.3.4. 

Contribúe á 

conservación, 

a recuperación 

e  a 

transmisión do 

patrimonio 

musical 

galego, 

colaborando 

na  recollida, 

na gravación e 

na transcrición 

de pezas. 

▪ Contribúe á conservación, 

a recuperación e a 

transmisión do patrimonio 

musical galego, 

colaborando na recollida, 

na gravación e na 

transcrición de pezas. 

Traballarase durante a 3º 

avaliación. 
 

Presentación dun traballo 

de investigación. 2% 
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▪ MUB3.4.1. 

Emprega un 

vocabulario 

adecuado para 

describir 

percepcións e 

coñecementos 

musicais 

▪ Emprega un vocabulario 

adecuado para describir 

percepcións e 

coñecementos musicais 

PATrGaballarase durante as 

tEres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB3.4.2. 

Comunica 

coñecementos 
, xuízos e 

opinións 

musicais de 

xeito oral e 

escrito, con 

rigor e 

claridade. 

▪ Comunica coñecementos, 

xuízos e opinións musicais 

de xeito oral e escrito. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB3.5.1. 

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. 

▪ 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. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 2% 

▪ MUB3.5.2. 

Interésase por 

ampliar e 

diversificar as 

preferencias 

musicais 

propias. 

▪ Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 

musicais propias. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Observación e traballo na 

aula. 2% 

▪ MUB4.1.1. 

Coñece 

algunhas das 

posibilidades 

que ofrecen as 

tecnoloxías e 

utilízaas como 

ferramentas 

para a 

actividade 

musical. 

▪ Coñece algunhas das 

posibilidades que ofrecen 

as tecnoloxías e utilízaas 

como ferramentas para a 

actividade musical. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB4.1.2. 

Participa na 

produción 

musical 

demostrando o 

uso adecuado 

dos materiais 
relacionados, 

▪ Participa na produción 

musical demostrando o 

uso adecuado dos 

materiais relacionados, os 

métodos e as tecnoloxías. 

Traballarase durante a 3º 

avaliación. 
 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 2% 
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os métodos e 

as tecnoloxías. 
 PAG 

E 
 

▪ MUB4.2.1. 

Utiliza de xeito 

guiado as 

fontes e os 

procedemento 

s apropiados 

para elaborar 

traballos sobre 

temas 

relacionados 

co feito 

musical. 

▪ Utiliza de xeito guiado as 

fontes e os procedementos 

apropiados para elaborar 

traballos sobre temas 

relacionados co feito 

musical. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 2% 

 
 

 

8.- Criterios de avaliación e cualificación do alumnado 

 
Estes criterios estarán enfocados a avaliar os coñecementos e os contidos asimilados 
polo alumnado ao longo do curso, ademais da actitude e do traballo diario. A nota da 
avaliación trimestral será o resultado da correcta asimilación destes contidos, das 
capacidades e competencias básicas acadadas polo alumno, así como o esforzo 
realizado na súa procura. Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe recorrerase ás 
probas escritas e as orais, ademais do observación directo diario dos esforzos e das 
actividades musicais que se fagan na aula durante o trimestre. Para facer isto de xeito 
adecuado as primeiras sesións adicaranse a coñecer o nivel medio da clase, para 
desta maneira partirmos dun nivel adecuado ao grupo. 

 
Faremos unha proba escrita teórico-práctica por trimestre que será o 50 % da nota da 
avaliación. Por outro lado, os exercicios, actividades, traballos realizados polo alumno 
a proposta do profesor e as probas ao longo do trimestre sobre distintos contidos da 
programación contarán un 20% (que poderá incluír exercícios avaliables 
indicvidualmente) o 20% da nota avaliará a interpretación do alumno das pezas 
ensaiadas ao longo do trimestre, tanto nas clases como na proba que se lle faga     a este 
fin, por último , valorarase a actitude de esforzo e interese pola matéria cun 10%  
(podendo incluír tarefas de deberes ou de ampliación de contidos).Para acadar o 
aprobado (5) facendo media entre estas tres partes, o alumno nunca poderá obter en 
ningunha delas unha nota inferior a 3. Dado o caso dun alumno que obteña de media 
unha nota igual ou superior ao 5 pero cunha das partes   valorada por debaixo do 3, ese 
alumno sempre acadará un 4 como nota da avaliación correspondente. Neste caso 
ese alumno só tería que recuperar a parte que teña   valorada por debaixo do 3. 
Por outra parte, a actitude positiva do alumno cara a materia e o seu correcto 
comportamento (acatar as normas, respecto ao material, compañeiros, profesor...) ao 
longo de cada trimestre serán premisas indispensables para que o alumno poda 
chegar ao aprobado.  A nota que levará no boletín será redondeada co seguinte 
criterio: Sempre que cumpra as anteriores condicións actitudinais 

 

● 1 cando obteña menos de 1 

● 2 cando obteña entre 1,5 e 2,5 

● 3 cando obteña entre 2,5 e 3,5 

● 4 cando obteña entre 3,5 e 4,5 
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● 5 cando obteña entre 4,5 e 5,5 

● 6 cando obteña entre 5,5 e 6,5 
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E 

 

● 7 cando obteña entre 6,5 e 7,5PAG 

● 8 cando obteña entre 7,5 e 8,5 

● 9 cando obteña entre 8,5 e 9,5 

● 10 cando obteña entre 9,5 e 10 

 

 
Resumindo 

 
Nota das avaliacións ............................. 50% Probas escritas. 

…………………..20% Interpretación instrumental. 
…………………...20% Traballo, exercicios, probas. 
……………………10%Deberes e participación. 

 
 

O alumno poderá ser sometido a probas de recuperación cando a asimilación 

dos contidos sexa alarmantemente baixa. Doutro xeito moitos destes 
contidos serán obxecto de avaliación continua. 

 

A Nota Final da Avaliación Ordinaria acadada por cada un dos 

alumnos será a obtida ao facer a seguinte media: 

1º Trimestre…………….. 30 % 

2º Trimestre…………….. 30 % 
3º Trimestre…………….. 40 % 

 

A este respecto as notas de cada trimestre non serán as redondeadas que 

aparecen no boletín do alumno, senon as que obran no caderno de notas do 
profesor redondeadas a dos decimais. 

 

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por 

compañeiros, utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia ... ) 

e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito a realizar esa proba, 

obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible 
comprobar que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero 

tendo probas suficientes para demostrarse, procederase a avaliar a 

pregunta que se considere “copiada” cun “0”. Isto aplicarase tanto nos 

exames de avaliación, como nas probas e nos traballos individuais.No caso 
do que estamos pasando co COVID-19 se algún estudante fose confinado 

poderá remitirse aos materiais de crase da Aula Virtual no cursos creados 

para cada nivel , suprimense as actividades pràcticas ,como toca la flauta 

ou facer canto ,porque a clase non estàn preparadas para manter a 
distancia prudente entre os estudantes ,dado que tamen e un foco de 

infecciòn , e coa mascarilla é imposible. 
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10.- OBXECTIVOS 

 

 
Avanzar no estudio e práctica da lectura e escritura musical. 

Consolidar e aumentar o vocabulario de termos musicais. 
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Comentar audicións con e sen partituraP.AG
 

E 

Avanzar na práctica instrumental e vocal. 

Ser conscientes da importancia do silencio como elemento previo á 

existencia de son. 

Analizar os efectos que un exceso de ruído pode carrexar. 

Comentar audicións pertencentes a distintos períodos da historia da música, 

tanto dende un punto de vista musical, como tendo en conta aspectos de 

carácter histórico e social. 

Ubicar obras pertencentes a distintos períodos da historia da música tendo 

en conta o seu contexto. 

Coñecer e valorar o repertorio musical dos principais períodos da historia. 

Manexar fontes de información de diversa índoles (audicións, textos, 

medios audiovisuais. 

Gozar coa audición e interpretación de todo tipo de música, mostrando respecto 

pola música de outras culturas e épocas. 

Fomentar a creatividade a partir da composición de melodías, ritmos e 

acompañamentos harmónicos sinxelos. 

Promover a análise da música que o alumnado escoita normalmente 

intentando crear unha escoita consciente. 

Distinguir visualmente e con audicións os principais instrumentos da orquestra, os 

instrumentos tradicionais galegos e varios exemplos de instrumentos tradicionais 

procedentes de Europa, África, Asia e América. 

Coñecer a función das diferentes partes dos instrumentos musicais.  

Valorar o repertorio da música tradicional galega a través da audición de 

instrumentos e o coñecemento de algunhas das súas principais figuras 
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En todas as unidades trabállanse contidos e procedementos pertencentes a todos os  

bloques. Indícase en cada procedementos de avaliación a relación con cada un dos catro 

bloques: 

B1: interpretación e creación. 

B2: escoita 

B3:Contextos musicais e culturais. 

B4: Músicas e tecnoloxías. 

 

A organización dos contidos en unidades e a temporalización realizarase do seguinte 

modo: 

 
1ª avaliación 

Unidade 1: 

● Elementos básicos de linguaxe musical. 

Elementos básicos da escritura musical. 

Representación da altura (liñas adicionais, claves e alteracións). Representación da 

duración (figuras, silencios e signos de prolongación). Aproximación á música da 

Idade Media. 

A paisaxe sonora. 

 
Unidade 2: 

● Ritmo, tempo e melodía. 

Pulso e compás. 

Tipos de compás. 

Anacruse, síncope e contratempos. 

Tresillos e dosillos. 

Termos de tempo. 

Características da melodía. 

Escalas maiores e menores. 

Aproximación á música do Renacemento.. 

Interpretación con instrumental Orff. 
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2ª avaliación 

Unidade 3: 

● Harmonía, textura e xénero. 

Acordes consonantes e disonantes. 

Acordes de T, S eD. 

Cadencias perfectas. 

Tipos de textura 

Tipos de énero. 

● Aproximación á música do barroco. 

 
Unidade 4: 

● A forma musical 

Procedementos básicos. 

Formas simples instrumentais e vocais. 

Formas compostas. 

Aproximación á música do clasicismo. 

Interpretación con instrumental Orff. 

 

 
3ª avaliación 

 
Unidade 5: 

● Os instrumentos da orquestra. 

Clasificación. 

Descrición dos instrumentos da orquestra. 

Evolución da orquestra. 

Aproximación á música do romanticismo. 

 
Unidade 6: 

● Os instrumentos tradicionais. 

Instrumentos tradicionais galegos. 

Instrumentos tradicionais africanos, asiáticos, americanos e europeos. 

Aproximación á música do s. XX. 

Interpretación con instrumental Orff. 
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O grao mínimo de consecución para este nivel incluirían os seguintes aspectos: 

Lectura de notas con varias liñas adicionais en clave de sol. 

 

Lectura de partituras sinxelas nas 7 claves. 

 
● Exercicios de ritmo en 2/4,3/4 4/4, 2/2, 6/8 9/8, 12/8, 

Acordes consonantes e disonantes. 

Acordes de tónica, subdominante e dominante. 

 
Análise de melodías: ámbito, perfil e tipo de movemento. 

Principais tipos de textura: monofónica, polifónica e homofónica. 

Xéneros musicais: instrumental/vocal, relixiosa/profana, culta/popular, 

pura/descritiva/programática/dramática. 

    Análise de formas simples: binarias /ternarias; forma 

estrófica/desenvolvida. 

 
Definición das principais formas compostas: ópera, oratorio, cantata, suite, sonata e 

sinfonía. 

Os instrumentos da orquestra: clasificación (idiófonos, membranófonos; corda fretada, 

pulsada e percutida; aerófonos de bisel, de boquilla e lingüeta simple/dobre) e 

descrición. 

Características básicas de varias audicións dos principais movementos da historia da 

música. 
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Música. 3º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 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 

figuras; signos 

que afectan a 

intensidade  e 

matices; 

indicacións 

rítmicas     e     de 

tempo, etc.). 

▪ MUB1.1.1. 

Distingue e 

emprega  os 

elementos que 

se utilizan na 

representación 

gráfica  da 

música 

(colocación das 

notas  no 

pentagrama; 

notas 

adicionais, 

clave de fa en 

cuarta; 

duración das 

figuras; signos 

que afectan a 

intensidade     e 

matices; 

indicacións 

rítmicas e de 

tempo, etc.).1 

▪ 

▪ ▪ 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. 

▪ MUB1.2.1. 

Recoñece, 

comprende e 

analiza tipos de 

textura. 2 

▪ 

▪   

   
▪ 

▪ ▪ B1.3. 

Procedementos 

compositivos    e 

formas de 

organización 

musical. 

▪ B1.3.  Coñecer 

os principios 

básicos   dos 

procedementos 

compositivos    e 

as    formas    de 

organización 

musical. 

▪ MUB1.3.1. 

Comprende    e 

identifica  os 

conceptos e os 

termos básicos 

relacionados 

cos 

procedementos 

compositivos e 

os tipos 

formais.3 

▪ 

▪  

▪ ▪ B1.4. 

Experimentación 

e práctica das 

técnicas do 

movemento e da 

▪ B1.4. Amosar 

interese polo 

desenvolvement 

o das 

capacidades     e 

▪ MUB1.4.1. 

Amosa interese 

polo 

coñecemento e 

a aplicación de 

▪ 

▪  

▪  

 ▪ 
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 danza, 

expresión dos 

contidos 

musicais   a 

través do  corpo 

e  do 

movemento, e a 

interpretación 

dun repertorio 

variado  de 

danzas. 

PAG 
as  

E
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 

perfeccionament 

o da tarefa 

común. 

técnicas e 

normas do 

coidado da voz, 

o corpo e os 

instrumentos.4 

 

▪ ▪ 

  

▪ 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 

perfeccionament 

o 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. 

  

▪ 

▪ 

▪ B1.10. 

Composición 

individual ou en 

grupo de 

cancións e 

pezas 

▪ B1.5. Amosar 

interese polas 

actividades de 

composición, e 

improvisación e 

amosar respecto 

▪ ▪ 

 

 
▪ 
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 instrumentais 
PAG 

pola
E
s    creacións 

dos seus 
compañeiros    e 

das súas 

compañeiras. 

  

para distintas   

agrupacións a 
partir da 

▪ ▪ 

combinación  de   

elementos e   

recursos   

presentados  no   

contexto das   

actividades  que   

se  realizan   na   

aula   

▪ ▪ 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 

perfeccionament 

o da tarefa en 

común. 

▪ ▪ 

▪   

▪   

▪ 

▪ 

  

▪ 

 
▪ ▪ 

 
▪ ▪ 

 
▪ ▪ 

   
▪ 

 
▪ ▪ 

   

 
▪ 

▪ ▪ 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. 

▪ ▪ 

▪   

▪   

 
▪ ▪ 

  
▪ 

 
Bloque 2. Escoita 

 

▪ ▪ B2.1. 

Clasificación  e 

discriminación 

auditiva dos 

tipos de voces e 

instrumentos    e 

▪ B2.1.  Identificar 

e describir os 

instrumentos e 

voces e as súas 

agrupacións. 

▪ ▪ 

▪   

   
▪ 
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 das agrupacións 

vocais e 

instrumentais. 

PAG 
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▪ 

▪ 

▪ B2.2. Utilización 
dos recursos 

necesarios para 

a comprensión 
da música 

escoitada. 

▪ B2.2. Ler e 

analizar distintos 

tipos de 

partituras no 

contexto das 

actividades 

musicais da aula 

como apoio ás 

tarefas  de 

audición. 

▪ ▪ 

 ▪ B2.3. 

Identificación 

dos elementos 

da música e das 

súas 

características 

na audición e na 

análise de obras 

musicais. 

  

▪ ▪ 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. 

▪ ▪ 

▪   

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ B2.4. Recoñecer 

auditivamente e 

determinar a 

época ou a 

cultura     á    que 

pertencen 

distintas  obras 

musicais, 

interesándose 

por ampliar as 

súas 

preferencias. 

▪ ▪ 

▪ ▪ 

 
 

 
▪ 

 ▪ 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 
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 durante a 

escoita. 
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▪ 

▪ 

▪ B2.7. Elementos 

que    interveñen 

na construción 

dunha  obra 

musical: 

melodía,    ritmo, 

harmonía, 

timbre,    textura, 

forma, tempo, 

dinámica, etc. 

▪ 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. 

▪ ▪ 

▪ ▪ 

▪ ▪ 

 ▪ B2.8. Valoración 

da audición 

como forma de 

comunicación e 

como fonte de 

coñecemento e 

enriquecemento 

intercultural. 

  

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 

▪ 

▪ 

▪ B3.1. A música 

ao servizo 
doutras 

linguaxes: 

corporal, teatral, 
cinematográfica, 

radiofónica ou 

publicitaria. 

▪ B3.1. Realizar 

exercicios que 

reflictan a 

relación da 

música con 

outras 

disciplinas. 

▪ ▪ 

 
 

 
▪ 

  

 ▪ B3.4. Análise da 

música 

empregada en 

diferentes tipos 

de espectáculos 

e producións 

audiovisuais. 

▪ ▪ 

▪ ▪ 

    
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ B3.2. 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. 

▪ ▪ 

 
 

 
▪ 

 ▪ B3.6. O son e a 

música nos 
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 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. 

PAG 
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▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ 

 
 

 
▪ 

▪ ▪ B3.8. Épocas da 

historia  da 

música: 

características 

principais, 

autores/as 

significativos/as, 

audicións con 

apoio de 

partitura  e 

interpretación de 

pezas ou 

fragmentos das 

distintas épocas. 

▪ B3.4. Distinguir, 

situar e 

caracterizar as 

grandes épocas 

da historia da 

música. 

▪ ▪ 

 
 

 
▪ 

▪ ▪ 

 
 

 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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. 

▪ ▪ 

▪ ▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 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 

▪ ▪ 

▪ ▪ 
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tivos 

innovadores ao 

longo da 

historia. 

  

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
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▪ 

▪ 

▪ 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. 

PAG 
▪ B4.1E. 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. 

▪ ▪ 

 
▪ 

▪ ▪ 

 

 
▪ 

 ▪ 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. 

  

▪ ▪ B4.5. 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. 

▪ ▪ 

▪   

  ▪ 
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Concreción da Temporalización, do Grao mínimo de consecución, e dos 
procedementos e instrumentos de avaliación cos seus porcentaxes para cada 

estándar de aprendizaxe avaliable para 3º ESO 
 

 
 

Estándar de 
Aprndizaxe 

 
Grao mínimo 

 
Temporalización 

 

Procedement./Inst 
rument. 
Avaliación e 
porcentaxes da 
nota. 

▪ MUB1.1.1. 

Distingue e 

emprega os 

elementos 

que se 

utilizan na 

representació 

n gráfica da 

música 

(colocación 

das notas no 

pentagrama; 

notas 

adicionais, 

clave de fa 

en cuarta; 

duración das 

figuras; 

signos que 

afectan a 

intensidade e 

matices; 

indicacións 

rítmicas e de 

tempo, 

etc.).1 

▪ Distingir e 

empregar os 

elementos 

que se 

utilizan na 

representació 

n gráfica da 

música. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. Durante a 2ª 

avaliación farase especial 

fincapé 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 

5% 

▪ MUB1.2.1. 

Recoñece, 

comprende e 

analiza tipos 

de textura. 2 

▪ Recoñecer, 

comprender e 

analizar tipos 

de textura. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Análise de audición 

mediante unha proba 

escrita. 5% 

▪ MUB1.3.1. 

Comprende e 

identifica os 

conceptos e 

os termos 

básicos 

relacionados 

cos 

procedement 

os 

compositivos 

e os tipos 

formais.3 

▪ MUB1.3.1. 

Comprender 

conceptos e 

os termos 

básicos 

relacionados 

cos 

procedement 

os 

compositivos 

. 

Traballarase durante a 

terceira avaliación. 

Realización dunha breve 

composición. 3% 

▪ MUB1.4.1. 

Amosa 

interese polo 

coñecemento 

▪ Amosar 

interese polo 

coñecemento 

da voz, o 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Realización dun Karaoke 

durante a terceira 

avaliación e observación 

durante as clases. 3% 
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e  a 

aplicación de 

técnicas e 

normas do 

coidado da 

voz, o corpo 

e os 

instrumentos. 

4 

corpo e os PA 

instrumentos. 

G 
E 

 

▪ MUB1.4.2. 

Canta pezas 

vocais 

propostas 

aplicando 

técnicas que 

permitan 

unha correcta 

emisión da 

voz.5 

▪ Cantar pezas 

vocais . 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Realización dun Karaoke 

durante a terceira 

avaliación e observación 

durante as clases. 5% 

▪ MUB1.4.3. 

Practica a 

relaxación, a 

respiración, a 

articulación, 

a resonancia 

e a 

entoación.6 

▪ Practicar a 

relaxación, a 

respiración, a 

articulación, 

a  resonancia 

e a entoación. 

Traballarase durante a 

primeira avaliación. 

Observación durante as 

clases. 1% 

▪ MUB1.4.4. 

Adquire e 

aplica as 

habilidades 

técnicas e 

interpretativa 

s necesarias 

nas 

actividades 

de 

interpretació 

n adecuadas 

ao nivel.7 

▪ Aplicar as 

habilidades 

técnicas e 

interpretativa 

s nas 

diferentes 

obras 

interpretadas. 

 
 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
 

Traballo na aula e 

interpretación das pezas 

seleccionadas. 5% 

▪ MUB1.4.5. 

Coñece e pon 

en práctica as 

técnicas de 

control de 

emocións á 

hora de 

mellorar os 

seus 

resultados na 

exposición 

ante un 

público. 8 

▪ Coñecer e por 

en práctica as 

técnicas de 

control de 

emocións á 

hora de 

mellorar os 

seus 

resultados na 

exposición 

ante un 

público. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Traballo na aula. 5% 

▪ MUB1.5.1. 

Realiza 

improvisació 

ns e 

composición 

s partindo de 

pautas 

previamente 

▪ Realizar 

improvisació 

ns e 

composicións 

sinxelas. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Traballo na aula e traballos 

realizados.2% 
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establecidas. 

9 

PA G 
E 

 

▪ MUB1.5.2. 

Amosa unha 

actitude de 

superación e 

mellora das 

súas 

posibilidades 

e respecta as 

capacidades 

e as formas 

de expresión 

dos seus 

compañeiros 

e das súas 

compañeiras. 

10 

▪ Amosar unha 

actitude de 

superación e 

mellora das 

súas 

posibilidades 

e respectar as 

capacidades e 

as formas de 

expresión dos 

seus 

compañeiros 

e das súas 

compañeiras. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB1.6.1. 

Practica, 

crea, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas de 

diferentes 

xéneros, 

estilos, 

épocas 

históricas e 

culturas, 

aprendidas 

por imitación 

e a través da 

lectura de 

partituras 

con diversas 

formas de 

notación, 

adecuadas ao 

nivel. 11 

▪ Practicar, 

crear, 

interpretar e 

memorizar 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas de 

diferentes 

xéneros, 

estilos, 

épocas 

históricas e 

culturas. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Exames de interpretación e 

actitude adecuada nos 

ensaios de clase. 2% 

▪ MUB1.6.2. 

Practica, 

interpreta e 

memoriza 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas do 

patrimonio 

español e 

galego. 12 

▪ Practicar, 

interpretar e 

memorizar 

pezas vocais, 

instrumentais 

e danzas do 

patrimonio 

español e 

galego. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Exames de interpretación e 

actitude adecuada nos 

ensaios de clase. 2% 

▪ MUB1.6.3. 

Amosa 

apertura e 

respecto cara 

ás propostas 

do profesor/a 

e dos 

compañeiros/ 

as. 13 

▪ Amosar 

apertura e 

respecto cara 

ás propostas 

do profesor/a 

e dos 

compañeiros/ 

as. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Obsevación da actitude na 

clase ante os desafíos e 

ante os esforzos e 

interpretacións dos seus 

compañeiros-as. 2% 
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▪ MUB1.6.4. 

Practica as 

pautas 

básicas da 

interpretació 

n: 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 

interpretació 

n e a do seu 

grupo.14 

▪ Practicar as 
PA

 

pautas 

básicas da 

interpretación 

G 
E 
Traballarase durante as tres 
avaliacións. 

Exames de interpretación e 

actitude adecuada nos 

ensaios de clase. 2% 

▪ MUB1.6.5. 

Participa 

activamente 

en 

agrupacións 

vocais e 

instrumentais 

, colaborando 

con actitudes 

de mellora e 

compromiso 

e amosando 

unha actitude 

aberta e 

respectuosa.1 

5 

▪ Participar 

activamente 

en 

agrupacións 

vocais e 

instrumentais 

. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Exames de interpretación e 

actitude adecuada nos 

ensaios de clase. 2% 

▪ MUB1.7.1. 

Amosa 

interese 

polas 

paisaxes 

sonoras que 

nos rodean e 

reflexiona 

sobre elas.16 

▪ Amosar 

interese polas 

paisaxes 

sonoras que 

nos rodean e 

reflexionar 

sobre elas. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Proba escrita dunha 

audición. 1% 

▪ MUB1.7.2. 

Investiga de 

forma 

creativa 

acerca das 

posibilidades 

sonoras e 

musicais dos 

obxectos 

sonoros.17 

▪ Investigar de 

forma 

creativa 

acerca das 

posibilidades 

sonoras e 

musicais dos 

obxectos 

sonoros. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Traballo de investigación. 

2% 

▪ MUB2.1.3. 

Explora e 

descubre as 

posibilidades 

▪ Explorar e 

descubrir as 

posibilidades 

da voz e os 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Traballo na aula. 1% 
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da voz e os 

instrumentos, 

e a súa 

evolución ao 

longo da 

historia da 

música. 18 

instrumentos,  PA 

e a súa 

evolución ao 

longo da 

historia da 

música. 

G 
E 

 

▪ MUB2.2.1. 

Le e analiza 

partituras 

como apoio á 

audición.19 

▪ Ler e analizar 

partituras 

como apoio á 

audición. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Traballo na aula e proba de 

lectura e análise. 5% 

▪ MUB2.3.1. 

Valora e 

aplica o 

silencio 

como 

elemento 

indispensable 

para a 

interpretació 

n e a 

audición.20 

▪ Valorar e 

aplicar o 

silencio como 

elemento 

indispensable 

para a 

interpretación 

e a audición. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula. 2% 

▪ MUB2.4.1. 

Amosa 

interese por 

coñecer 

músicas 

doutras 

épocas e 

culturas, 

comparando 

e 

contrastando 

as novas 

músicas 

coñecidas21. 

▪ Amosar 

interese por 

coñecer 

músicas 

doutras 

épocas e 

culturas.. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula e traballo 

de investigación. 2% 

MUB2.4.2. Recoñece e 

sabe situar no espazo e no 

tempo músicas de 

diferentes culturas e 

épocas históricas.22 

Recoñecer e saber situar 

no espazo e no tempo 

músicas de diferentes 

culturas e épocas 

históricas. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula e traballo 

de investigación e proba de 

audición. 2% 

MUB2.5.1. Describe de 

xeito pormenorizado os 

diferentes elementos das 

obras musicais propostas 

usando distintas 

linguaxes.23 

Describir de xeito os 

diferentes elementos das 

obras musicais propostas. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula e proba de 

analise dunha partitura. 

3% 

▪ MUB2.5.2. 

Utiliza 

recursos con 

autonomía 

como apoio 

ao análise 

musical. 24 

▪ Utilizar 

recursos con 

autonomía 

como apoio 

ao análise 

musical. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula.1% 

▪ MUB2.5.3. 

Emprega 

conceptos 

musicais 

para 

comunicar 

▪ Empregar 

conceptos 

musicais para 

comunicar 

coñecemento 

s, xuízos e 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula.1% 
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coñecemento 

s, xuízos e 

opinións 

musicais de 

xeito oral e 

escrito, con 

rigor e 

claridade.25 

opinións PA 

musicais de 

xeito oral e 

escrito, con 

rigor e 

claridade. 

G 
E 

 

▪ MUB3.1.1. 

Expresa 

contidos 

musicais e 

relaciónaos 

con épocas 

da historia da 

música e con 

outras 

disciplinas.2 

6 

▪ Expresar 

contidos 

musicais e 

relaciónaos 

con épocas da 

historia da 

música e con 

outras 

disciplinas. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula. 1% 

▪ MUB3.1.2. 

Recoñece e 

interpreta 

manifestació 

ns da danza 

identificando 

e explicando 

con linguaxe 

técnica 

adecuada a 

época 

histórica á 

que 

pertencen.27 

▪ Recoñecer e 

interpretar 

manifestación 

s da danza 

identificando 

e explicando 

con linguaxe 

técnica 

adecuada a 

época 

histórica á 

que 

pertencen. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula. 1% 

▪ MUB3.1.3. 

Distingue e 

explica as 

diversas 

funcións que 

cumpre a 

música na 

sociedade ao 

longo da 

historia.28 

▪ Distinguir e 

explicar as 

diversas 

funcións que 

cumpre a 

música na 

sociedade ao 

longo da 

historia. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Traballo na aula, traballo 

de investigación e proba de 

audición. 4% 

▪ MUB3.2.1. 

Amosa 

interese por 

coñecer 

música de 

diferentes 

épocas e 

culturas 

como fonte 

de 

enriqueceme 

nto cultural e 

satisfacción 

persoal, 

elaborando 

algún 

proxecto de 

investigación 

▪  Amosar 

interese por 

coñecer 

música de 

diferentes 

épocas e 

culturas 

como  fonte 

de 

enriquecemen 

to cultural e 

satisfacción 

persoal, 

elaborando 

algún 

proxecto de 

investigación 

e exposición. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Traballo na aula e traballo 

de investigación e proba de 

audición. 5% 
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e 

exposición29 

PA G 
E 

 

▪ MUB3.3.1. 

Relaciona as 

cuestións 

técnicas 

aprendidas 

vinculándoas 

ás épocas da 

historia da 

música 

corresponden 

tes. 30 

▪ Relacionar as 

cuestións 

técnicas 

aprendidas 

vinculándoas 

ás épocas da 

historia da 

música 

corresponden 

tes. 

 
Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 
Traballo na aula e traballo 

de investigación e proba de 

audición. 2% 

▪ MUB3.4.1. 

Distingue e 

sitúa 

temporalmen 

te ás épocas 

da historia da 

música e as 

tendencias 

musicais.31 

▪  Distinguir e 

sitúar 

temporalment 

e ás épocas 

da historia da 

música e as 

tendencias 

musicais. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Proba escrita e análise de 

audición. 5% 

▪ MUB3.4.2. 

Examina e 

explica con 

criterio 

musical a 

relación 

entre os 

acontecemen 

tos 

históricos, o 

desenvolvem 

ento 

tecnolóxico e 

a música na 

sociedade.32 

▪  Examinar e 

explica con 

criterio 

musical a 

relación entre 

os 

acontecement 

os históricos, 

o 

desenvolvem 

ento 

tecnolóxico e 

a música na 

sociedade.32 

Traballarase durante a 3º 

avaliación. 
 

Presentación dun traballo 

de investigación. 4% 

▪ MUB3.5.1. 

Emprega un 

vocabulario 

adecuado 

para 

describir 

percepcións 

e 

coñecemento 

s musicais. 

33 

▪  Empregar un 

vocabulario 

adecuado 

para describir 

percepcións e 

coñecemento 

s musicais. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula. 1% 

▪ MUB3.5.2. 

Comunica 

coñecemento 

s, xuízos e 

opinións 

musicais de 

xeito oral e 

escrito, con 

rigor e 

claridade.34 

▪ Comunicar 

coñecemento 

s, xuízos e 

opinións 

musicais de 

xeito oral e 

escrito, con 

rigor e 

claridade. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo escrito e 

observación na aula. 2% 

▪ MUB3.6.1. 

Utiliza 

diversas 

▪  Utilizar 

diversas 

fontes de 

Traballarase durante a 

terceira avaliación. 
 

Traballo na aula e na casa. 
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fontes de 

información 

para indagar 

sobre as 

novas 

tendencias, 

representante 

s, grupos de 

música 

popular, etc., 

e  realiza 

unha revisión 

crítica desas 

producións. 

35 

información PA 

para indagar 

sobre as 

novas 

tendencias, 

representante 

s, grupos de 

música 

popular, etc., 

e realiza unha 

revisión 

crítica desas 

producións. 

G 
E 

2% 

▪ MUB3.6.2. 

Interésase 

por ampliar e 

diversificar 

as 

preferencias 

musicais 

propias.36 

▪ Ampliar e 

diversificar 

as 

preferencias 

musicais 

propias. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula e na casa. 

2% 

▪ MUB4.1.1. 

Coñece 

algunhas das 

posibilidades 

que ofrecen 

as 

tecnoloxías e 

utilízaas 

como 

ferramentas 

para a 

actividade 

musical.37 

▪ Coñecer 

algunhas das 

posibilidades 

que ofrecen 

as 

tecnoloxías e 

utilízaas 

como 

ferramentas 

para a 

actividade 

musical. 

Traballarase durante a 

terceira avaliación. 
 

Traballo na aula e na casa. 

2% 

▪ MUB4.1.2. 

Participa en 

todos os 

aspectos da 

produción 

musical 

demostrando 

o uso 

adecuado dos 

materiais 

relacionados, 

os métodos e 

as 

tecnoloxías.3 

8 

▪ Participar en 

todos os 

aspectos da 

produción 

musical 

demostrando 

o uso 

adecuado dos 

materiais 

relacionados, 

os métodos e 

as 

tecnoloxías. 

Traballarase durante a 

terceira avaliación. 
 

Traballo na aula e na casa. 

2% 

▪ MUB4.2.1. 

Utiliza con 

autonomía as 

fontes e os 

procedement 

os 

apropiados 

para elaborar 

traballos 

sobre temas 

▪ Utilizar con 

autonomía as 

fontes e os 

procedement 

os apropiados 

para elaborar 

traballos 

sobre temas 

relacionados 

co feito 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 
 

Traballo na aula e na casa. 

2% 
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relacionados 

co feito 

musical.39 

musical. 
PA

 G 
E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de avaliación e cualificación do alumnado 

 
Estes criterios estarán enfocados a avaliar os coñecementos e os contidos asimilados 
polo alumnado ao longo do curso, ademais da actitude e do traballo diario. A nota da 
avaliación trimestral será o resultado da correcta asimilación destes contidos, das 
capacidades e competencias básicas acadadas polo alumno, así como o esforzo 
realizado na súa procura. Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe recorrerase ás 
probas escritas e as orais, ademais do observación directo diario dos esforzos e das 
actividades musicais que se fagan na aula durante o trimestre. Para facer isto de xeito 
adecuado as primeiras sesións adicaranse a coñecer o nivel medio da clase, para 
desta maneira partirmos dun nivel adecuado ao grupo. 

 
Faremos unha proba escrita por trimestre que será o 50 % da nota da avaliación. Por 
outro lado, os exercicios, actividades, traballos realizados polo alumno a proposta do 
profesor e as probas ao longo do trimestre sobre distintos contidos da programación 
contarán un 20%,mentres que o 20% da nota avaliará a interpretación do alumno das 
pezas ensaiadas ao longo do trimestre, tanto nas clases como na proba que se lle faga 
a este fin. O restante 10% corresponderá a tarefas encomendadas para casa, 
ampliación de contidos e interese amosado pola matéria por parte do alumnado Para 
acadar o aprobado (5) facendo media entre estas tres partes, o alumno nunca poderá 
obter en ningunha delas unha nota inferior a 3. Dado o caso dun alumno que obteña de 
media unha nota igual ou superior ao 5 pero cunha das partes  valorada por debaixo do 
3, ese alumno sempre acadará un 4 como nota da avaliación correspondente. Neste 
caso ese alumno só tería que recuperar a parte que teña valorada por debaixo 
do 3. Por outra parte, a actitude positiva do alumno cara a materia e o seu 
correcto comportamento (acatar as normas, respecto ao material, compañeiros, 
profesor...) ao longo de cada trimestre serán premisas indispensables para que o 
alumno poda chegar ao aprobado. Este aprobado acadarase cando o alumnado obteña 
un 5 de media. A nota que levará no boletín será redondeada co seguinte criterio: 

 

● 1 cando obteña menos de 1 
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● 2 cando obteña entre 1,5 e 2,5PAG 

● 3 cando obteña entre 2,5 e 3,5 

● 4 cando obteña entre 3,5 e 4,5 

● 5 cando obteña entre 4,5 e 5,5 

● 6 cando obteña entre 5,5 e 6,5 

● 7 cando obteña entre 6,5 e 7,5 

● 8 cando obteña entre 7,5 e 8,5 

● 9 cando obteña entre 8,5 e 9,5 

● 10 cando obteña entre 9,5 e 10 

 
 
 
 
 

Resumindo 
 

Nota das avaliacións ............................. 50% Probas escritas. 
…………………..20% Interpretación instrumental. 
…………………...20% Traballo, exercicios, probas. 
……………………10% Deberes e participación. 

 
 

O alumno poderá ser sometido a probas de recuperación cando a asimilación 

dos contidos sexa alarmantemente baixa. Doutro xeito moitos destes 

contidos serán obxecto de avaliación continua. 
 

A Nota Final da Avaliación Ordinaria acadada por cada un dos 

alumnos será a obtida ao facer a seguinte media: 

1º Trimestre…………….. 30 % 

2º Trimestre…………….. 30 % 

3º Trimestre…………….. 40 % 
 

A este respecto as notas de cada trimestre non serán as redondeadas que 

aparecen no boletín do alumno, senon as que obran no caderno de notas do 

profesor redondeadas a dos decimais. 
 

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por 

compañeiros, utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia ... ) 

e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito a realizar esa proba, 
obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible 

comprobar que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero 

tendo probas suficientes para demostrarse, procederase a avaliar a 

pregunta que se considere “copiada” cun “0”. Isto aplicarase tanto nos 

exames de avaliación, como nas probas e nos traballos individuais. 
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4º ESO 
 

 

OBRADOIRO DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL de PRIMEIRO DE ESO 
 

 
 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
Bloque 1. Interpretación e creación 

 

▪ ▪ B1.1. Práctica e 

aplicación  de 

habilidades 

técnicas en grao 

crecente  de 

complexidade e 

concertación 

coas outras 

partes do 

conxunto na 

interpretación 

vocal  e 

instrumental, e 

no movemento e 

a danza. 

▪ B1.2. 

▪ B1.1. Ensaiar e 

interpretar, en 

pequeno grupo, 

unha peza 

vocal ou 

instrumental, ou 

unha 

coreografía, 

aprendidas de 

memoria a 

través da 

audición ou da 

observación de 

gravacións de 

audio e vídeo, 

ou  mediante  a 

▪ MUB1.1.1. 

Aplica as 

habilidades 

técnicas 

necesarias nas 

actividades de 

interpretación, 

colabora co 

grupo e 

respecta  as 

regras fixadas 

para lograr un 

resultado 

acorde coas 

súas propias 

posibilidades. 

▪ CAA 

▪ ▪ CSC 

▪  

▪  

▪  

 

PAG 

E 



63 

 

 

 Interpretación de 

pezas vocais e 

instrumentais 

aprendidas  de 

oído e/ou 

mediante   a 

lectura de 

partituras con 

diversos tipos de 

notación. 

PAG 
de

 
lec

E
tura 

partituras e 

outros recursos 

gráficos. 

▪ MUB1.1.2. Le 

partituras como 

apoio á 

interpretación. 

▪ CCE 

C 

▪ MUB1.1.3. 

Coñece e 

cumpre as 

normas 

establecidas 

para realizar as 

actividades da 

aula. 

▪ CSC 

▪ 

▪ 

▪ B1.3. 

Planificación, 

ensaio, 

interpretación, 

dirección e 

avaliación de 

espectáculos 

musicais na aula 

e noutros 

espazos   e 

contextos. 

▪ B1.4. 

Perseveranza na 

práctica   de 

habilidades 

técnicas  que 

permitan 

mellorar    a 

interpretación 

individual e en 

grupo, e   a 

creación 

musical. 

▪ B1.2. Participar 

activamente 

nalgunhas das 

tarefas 

necesarias para 

a celebración 

de actividades 

musicais no 

centro docente: 

planificación, 

ensaio, 

interpretación, 

difusión, etc. 

▪ MUB1.2.1. 

Interpreta e 

memoriza  un 

repertorio 

variado  de 

cancións, 

pezas 

instrumentais e 

danzas cun 

nivel de 

complexidade 

en aumento. 

▪ CCE 

C 

▪ ▪ CSC 

▪  

▪ l  

▪  

▪ ▪ B1.5. Utilización 

de técnicas, 

recursos  e 

procedementos 

compositivos na 

improvisación, 

na    elaboración 

de arranxos e na 

creación de 

pezas musicais. 

▪ B1.3. 

Compoñer unha 

peza musical 

utilizando 

diferentes 

técnicas  e 

recursos. 

▪ MUB1.3.1. 

Coñece e 

utiliza 

axeitadamente 

técnicas, 

recursos e 

procedementos 

compositivos 

para elaborar 

arranxos 

musicais, 

improvisar e 

compor 

música. 

▪ CD 

▪ 

▪ f 

▪ CM 

CCT 

▪ ▪ 

▪ l  

▪  

 
▪ MUB1.3.2. 

Utiliza con 

autonomía 

recursos 

informáticos ao 

servizo  da 

creación 

musical. 

▪ CD 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ l 

▪ 

▪ B1.6. Ámbitos 

profesionais da 

música. 

Identificación e 

descrición  das 

facetas  e  as 

especialidades 

▪ B1.4.    Analizar 

os procesos 

básicos de 

creación, 

edición e 

difusión 

musical, 

▪ MUB1.4.1. 

Coñece e 

analiza  o 

proceso 

seguido en 

diversas 

producións 

▪ CSC 

▪ CSI 

EE 
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 no traballo 

dos/das 

músicos/as. 

▪ B1.7. Interese 

por coñecer as 

posibilidades 

que    ofrece    a 

música  nos 

ámbitos  persoal 

e profesional. 

PAG 
con

E
siderando  a 

intervención  de 
distintos/as 

profesionais. 

musicais 

(discos, 

programas de 

radio e 

televisión, cine, 

etc.) e o papel 

xogado en 

cada fase do 

proceso 

polos/as 

profesionais 

que interveñen. 

 

 
Bloque 2. Escoita 

 

▪ 

▪ 

▪ B2.1. Audición, 

recoñecemento, 

análise e 

comparación de 

músicas de 

diferentes 

xéneros,  estilos 

e culturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ B2.1. Analizar e 

describir  as 

principais 

características 

de pezas 

musicais 

apoiándose na 

audición e no 

uso  de 

documentos 

como partituras, 

textos ou 

musicogramas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ MUB2.1.1. 

Analiza e 

comenta as 

obras musicais 

propostas, 

axudándose de 

diversas fontes 

documentais. 

▪ CM 

CCT 

▪ f ▪ CCL 

▪ ▪ CSC 

▪ I  

▪  

  
▪ MUB2.1.2. Le e 

analiza 

partituras como 

apoio á 

audición. 

▪ CCE 

C 

 ▪   

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ i 

▪ l 

▪ 

▪ B2.2. A crítica 

como medio de 

información e 

valoración  do 

feito  musical. 

Análise   de 

críticas musicais 

e uso dun 

vocabulario 

apropiado   para 

a elaboración de 

críticas orais e 

escritas sobre a 

música 

escoitada. 

▪ B2.2. Expor de 

xeito crítico a 

opinión persoal 

respecto de 

distintas 

músicas  e 

eventos 

musicais, 

argumentándoa 

en relación coa 

información 

obtida en 

diversas fontes: 

libros, 

publicidade, 

programas    de 

concertos, 

críticas, etc. 

▪ MUB2.2.1. 

Analiza críticas 

musicais e 

utiliza  un 

vocabulario 

axeitado para a 

elaboración de 

críticas orais e 

escritas   sobre 

a música 

escoitada. 

▪ CCL 

▪ CCE 

C 

▪ ▪ B2.3. Rigor na 

utilización dun 

vocabulario 

adecuado para 

describir  a 

música. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ B2.3. Utilizar a 

terminoloxía 

axeitada na 

análise de 

obras e 

situacións 

musicais. 

▪ MUB2.3.1. 

Utiliza con rigor 

un vocabulario 

axeitado para 

describir a 

música. 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ CCE 

C 

▪  

▪  

▪ 

▪ 

▪ i 

▪ I 

▪ l 

▪ B2.4. Utilización 

de diversas 

fontes de 

información para 

obter referencias 

sobre  músicas 

de diferentes 

épocas  e 

culturas, 

▪ B2.4. 

Recoñecer 

auditivamente, 

clasificar, situar 

no tempo e no 

espazo, e 

determinar a 

época ou a 

cultura     e     o 

▪ MUB2.4.1. 

Recoñece e 

compara os 

trazos 

distintivos de 

obras musicais, 

e descríbeo 

utilizando unha 

terminoloxía 

▪ CCL 

▪ CCE 

C 
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 incluídas as 

actuais, e  sobre 

a     oferta     de 

concertos e 

outras 

manifestacións 

musicais, tanto 

en vivo como 

divulgadas a 

través dos 

medios de 

comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

PAG 
est

E
ilo das obras 

musicais 
escoitadas 

previamente na 

aula, amosando 

apertura e 

respecto polas 

novas 

propostas 

musicais e 

interesándose 

por ampliar as 

súas 

preferencias. 

axeitada.  

▪ MUB2.4.2. 

Sitúa a obra 

musical nas 

coordenadas 

de espazo e 

tempo. 

▪ CCE 

C 

▪ CSC 

▪ MUB2.4.3. 

Amosa 

interese, 

respecto  e 

curiosidade 

pola 

diversidade de 

propostas 

musicais, así 

como polos 

gustos 

musicais 

doutras 

persoas. 

▪ CSC 

▪ CCE 

C 

▪ 

▪ 

▪ f 

▪ 

▪ l 

▪ 

▪ B2.5. Edición, 

comercialización 

e    difusión    da 

música.    Novas 

modalidades de 

distribución  da 

música  e  as 

súas 

consecuencias 

para    os/as 

profesionais da 

música   e  a 

industria 

musical. 

▪ B2.5. Distinguir 

as funcións que 

cumpre   a 

música na nosa 

sociedade, 

atendendo  a 

diversas 

variables: 

intención de 

uso, estrutura 

formal e medio 

de  difusión 

utilizado. 

▪ MUB2.5.1. 

Amosa unha 

actitude crítica 

ante o papel 

dos medios de 

comunicación 

na difusión  e 

na    promoción 

da música. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 

▪ 

▪ l 

▪ 

▪ B2.6. A música 

nos medios de 

comunicación. 

Factores que 

inflúen  nas 

preferencias e 

nas modas 

musicais. 

▪ B2.6. Explicar 

algunhas     das 

funcións      que 

cumpre a 

música na vida 

das persoas e 

na sociedade. 

▪ MUB2.6.1. 

Coñece  e 

explica o papel 

da música en 

situacións  e 

contextos 

diversos: actos 

da vida cotiá, 

espectáculos, 

medios de 

comunicación, 

etc. 

▪ CCL 

▪ CCE 

C 

▪ CSC 

 ▪ B2.7.     Interese, 

respecto  e 

curiosidade pola 

diversidade     de 

propostas 

musicais, así 

como polos 

gustos musicais 

doutras persoas. 

 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 

▪ ▪ B3.1. 

Recoñecemento 

e localización 

nas 

coordenadas 

espazo- 

temporais  das 

manifestacións 

musicais máis 

significativas do 

▪ B3.1. Apreciar a 

importancia 

patrimonial    da 

música 

española e 

galega,  e 

comprender o 

valor de 

conservala e 

transmitila 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ MUB3.1.1. 

Amosa interese 

por coñecer o 

patrimonio 

musical 

español e 

galego. 

 
▪ CSC 

▪ 

▪ 

 ▪ CCE 

C 

▪ ▪  

▪ f   

▪   

▪ l   

▪ 
  

▪ MUB3.1.2. ▪ CSC ▪ 
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 patrimonio 

musical español 

e galego. 

 
 
 
 
 

▪ 

PAG 
col

E
aborando  na 

recollida,       na 
gravación e na 

transcrición de 

pezas. 

 Coñece as 

testemuñas 

máis 

importantes do 

patrimonio 

musical 

español  e 

galego, e 

sitúaos no seu 

contexto 

histórico e 

social. 

 
 

▪ 

▪ CCE 

C 

 ▪    

▪ ▪ B3.2. 

Pluralidade de 

estilos  na 

música actual: 

características 

culturais, 

artísticas   e 

formais. 

▪ B3.3. 

Manifestacións 

musicais doutras 

culturas. 

▪ B3.2.   Coñecer 

a existencia 

doutras 

manifestacións 

musicais e 

consideralas 

como fonte de 

enriquecemento 

cultural. 

▪ MUB3.2.1. 

Analiza a 

través da 

audición 

músicas de 

distintos 

lugares do 

mundo e 

identifica as 

súas 

características 

fundamentais. 

 
▪ CSC 

▪ 

▪ 

 ▪ CCE 

C 

▪ l ▪  

▪   

 
▪ MUB3.2.2. 

Recoñece e 

explica as 

características 

básicas da 

música 

española e da 

música popular 

urbana. 

 
▪ CSC 

  ▪ CCE 

C 

 ▪  

▪ ▪ B3.4. A música 

ao servizo 

doutras 

linguaxes: 

corporal, teatral, 

cinematográfica, 

radiofónica ou 

publicitaria. 

▪ B3.5. Análise da 

música 

empregada en 

diferentes tipos 

de espectáculos 

e producións 

audiovisuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ B3.3. Realizar 

exercicios que 

reflictan a 

relación da 

música con 

outras 

manifestacións 

artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ MUB3.3.1. 

Elabora 

traballos  de 

investigación 

nos que 

establece 

sinerxías entre 

a música e 

outras 

manifestacións 

artísticas. 

 
▪ CCL 

▪  ▪ CSC 

▪  ▪ CAA 

▪ ▪  

▪   

▪ i   

▪ l   

▪   

▪ ▪ B3.6. Utilización 

de diversas 

fontes de 

información para 

indagar sobre 

música popular 

urbana. 

▪ B3.7. O son e a 

música nos 

medios 

audiovisuais  e 

nas tecnoloxías 

da información e 

da 

comunicación. 

Valoración    dos 

▪ B3.4.   Coñecer 

e analizar as 

características 

dos principais 

grupos e 

tendencias    da 

música popular 

urbana actual. 

▪ MUB4.4.1. 

Realiza 

traballos e 

exposicións ao 

resto do grupo 

sobre a 

evolución da 

música 

popular. 

▪ CAA 

▪ ▪ CSC 

▪ ▪ CCL 

▪  

▪  

▪ i  

▪ l  

▪  

 
▪ MUB4.4.2. 

Utiliza os 

recursos das 

novas 

tecnoloxías 

para  expor  os 

▪ CD 
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 recursos 

tecnolóxicos 

como 

instrumentos 

para o 

coñecemento da 

música e a 

satisfacción  con 

ela. 

PAG 
E 

contidos de 

maneira clara. 

 

▪ B3.8. 

Sensibilización e 

actitude crítica 

ante o consumo 

indiscriminado 

de música e a 

contaminación 

sonora. 

  

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 

 

▪ ▪ B4.1. Papel das 

tecnoloxías na 

música. 

Reflexión  sobre 

a repercusión 

que na música 

tivo   a 

posibilidade de 

gravar o son e a 

aparición dos 

computadores. 

▪ B4.2. 

Transformación 

de  valores, 

hábitos, 

consumo  e 

gusto  musical 

como 

consecuencia 

dos avances 

tecnolóxicos das 

últimas décadas. 

 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ B4.1. Valorar o 

papel das 

tecnoloxías na 

formación 

musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ MUB4.1.1. 

Selecciona e 

utiliza recursos 

tecnolóxicos 

para diferentes 

aplicacións 

musicais. 

▪ CAA 

▪ f ▪ CD 

▪ 

▪ l 

▪ CM 

CCT 

▪  

  
▪ MUB4.1.2. 

Comprende    a 

transformación 

de  valores, 

hábitos, 

consumo e 

gusto    musical 

como 

consecuencia 

dos avances 

tecnolóxicos. 

▪ CSC 

▪ CSI 

EE 

 ▪   

▪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

▪ B4.3. Utilización 

de    dispositivos 

electrónicos, 

recursos de 

internet  e 

software musical 

de distintas 

características 

para  o 

adestramento 

auditivo  e a 

escoita,   a 

interpretación  e 

a creación 

musical. 

▪ B4.2. Aplicar as 

técnicas  de 

gravación 

analóxica   e 

dixital para 

rexistrar as 

creacións 

propias, as 

interpretacións 

realizadas no 

contexto da 

aula e outras 

mensaxes 

musicais. 

▪ MUB4.2.1. 

Manexa as 

técnicas 

básicas 

necesarias 

para  a 

elaboración 

dun produto 

audiovisual. 

▪ CSC 

▪ f ▪ CD 

▪  

▪ l  

▪  

▪ 

▪ f 

▪ 

▪ l 

▪ 

▪ B4.4. Aplicación 

de técnicas de 

gravación 

analóxica  e 

dixital para 

rexistrar as 

creacións 

propias, as 

interpretacións 

▪ B4.3. Sonorizar 

unha secuencia 

de imaxes fixas 

ou en 

movemento 

utilizando 

diferentes 

recursos 

informáticos. 

▪ MUB4.3.1. 

Sabe  procurar 

e seleccionar 

fragmentos 

musicais 

axeitados para 

sonorizar 

secuencias de 

imaxes. 

▪ CAA 

▪ CD 
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 realizadas no 

contexto da aula 

e outras 

mensaxes 

musicais. 

▪ 

PAG 
E ▪ MUB4.3.2. 

Sonoriza 

imaxes fixas e 

en movemento 

mediante a 

selección de 

músicas 

preexistentes 

ou a creación 

de bandas 

sonoras 

orixinais. 

▪ CD 

▪ CCE 

C 

▪ CM 

CCT 

▪ 

▪ f 

▪ 

▪ 

▪ l 

▪ 

▪ B4.5. Análise 

das funcións da 

música  en 

producións 

audiovisuais: 

publicidade, 

televisión, cine, 

videoxogos, etc. 

▪ B4.4. 

Caracterizar    a 

función da 

música nos 

medios  de 

comunicación 

(radio, 

televisión, cine, 

etc.) e as súas 

aplicacións na 

publicidade, 

nos videoxogos 

e noutras 

aplicacións 

tecnolóxicas. 

▪ MUB4.4.1. 

Utiliza con 

autonomía    as 

fontes  de 

información    e 

os 

procedementos 

apropiados 

para indagar e 

elaborar 

traballos 

relacionados 

coa función da 

música nos 

medios de 

comunicación. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ 

▪ 

▪ f 

▪ 

▪ l 

▪ 

▪ B4.6. 

Sonorización de 

imaxes fixas  e 

en movemento 

mediante a 

selección de 

músicas 

preexistentes ou 

a creación de 

bandas sonoras 

orixinais. 

▪ B4.7. Valoración 

crítica da 

utilización dos 

medios 

audiovisuais   e 

as tecnoloxías 

da información e 

da comunicación 

como    recursos 

para a creación, 

a interpretación, 

o rexistro e a 

difusión  de 

producións 

sonoras   e 

audiovisuais. 

▪ B4.5. Coñecer 

as posibilidades 

das tecnoloxías 

aplicadas        á 

música e 

utilizalas con 

autonomía. 

▪ MUB4.5.1. 

Amosa interese 

por coñecer as 

posibilidades 

que ofrecen as 

novas 

tecnoloxías 

como 

ferramentas 

para a 

actividade 

musical. 

▪ CD 

▪ CCE 

C 

▪ MUB4.5.2. 

Coñece e 

consulta fontes 

de información 

impresa ou 

dixital para 

resolver 

dúbidas e para 

avanzar  na 

aprendizaxe 

autónoma. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ MUB4.5.3. 

Utiliza a 

información de 

xeito crítico, 

obtena de 

distintos 

medios e pode 

utilizala  e 

transmitila 

utilizando 

distintos 

soportes. 

▪ CAA 

▪ CL 

▪ CD 
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13. - Concreción da Temporalización do Grao mínimo de consecución, e dos 
procedementos e instrumentos de avaliación cos seus porcentaxes, para 
cada estándar de aprendizaxe avaliable. 

 
1º ESO 

 

 
 

Estándar de 
Aprndizaxe 

 
Grao mínimo 

 
Temporalización 

 

Procedement./Inst 
rument. 
Avaliación 

▪ MUB1.1.1. 

Aplica as 

habilidades 

técnicas 

necesarias nas 

actividades de 

interpretación, 

colabora co 

grupo e 

respecta as 

regras fixadas 

para lograr un 

resultado 

acorde coas 

súas propias 

posibilidades. 

▪ MUB1.1.1. 

Aplica as 

habilidades 

técnicas 

necesarias nas 

actividades de 

interpretación. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. Durante a 2ª 

avaliación farase especial 

fincapé 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 4% 

▪ MUB1.1.2. Le 

partituras como 

apoio á 

interpretación. 

▪ MUB1.1.2. Le 

partituras como 

apoio á 

interpretación. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 3% 

▪ MUB1.1.3. 

Coñece e 

cumpre as 

normas 

establecidas 

para realizar as 

actividades da 

aula. 

▪ MUB1.1.3. 

Coñece e 

cumpre as 

normas 

establecidas 

para realizar as 

actividades da 

aula. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Copia de partituras. 

Edición de partituras 

(Finale e Musescore). 

Análise de partituras. 

Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa.2% 

▪ MUB1.2.1. 

Interpreta e 

memoriza un 

repertorio 
variado de 

cancións, pezas 

instrumentais e 
danzas cun 

▪ MUB1.2.1. 

Interpreta e 

memoriza un 

repertorio 

variado de 

cancións. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

. Exercicios de clase. 

Probas e exames. Traballo 

na aula e na casa. 3% 

 

PAG 

E 
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nivel de 

complexidade 

en aumento. 

PA G 
E 

 

▪ MUB1.3.1. 

Coñece e utiliza 

axeitadamente 

técnicas, 

recursos e 

procedementos 

compositivos 

para elaborar 

arranxos 

musicais, 

improvisar e 

compor música. 

▪ MUB1.3.1. 

Coñece e utiliza 

axeitadamente 

técnicas, 

recursos e 

procedementos 

compositivos 

para elaborar 

arranxos 

musicais, 

improvisar e 

compor música. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Proba de interpretación 

das pezas seleccionadas. 

3% 

▪ MUB1.3.2. 

Utiliza con 

autonomía 

recursos 

informáticos ao 

servizo da 

creación 

musical. 

▪ MUB1.3.2. 

Utiliza con 

autonomía 

recursos 

informáticos ao 

servizo da 

creación 

musical. 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

Traballo na aula e na casa. 

3% 

▪ MUB1.4.1. 

Coñece e 

analiza o 

proceso seguido 

en diversas 

producións 

musicais 

(discos, 

programas de 

radio e 

televisión, cine, 

etc.) e o papel 

xogado en cada 

fase do proceso 

polos/as 

profesionais que 

interveñen. 

▪ MUB1.4.1. 

Coñece e 

analiza o 

proceso seguido 

en diversas 

producións 

musicais. 

 
 

Traballarase durante as tres 

avaliacións. 

 

Traballo na aula. 2% 

 
 ▪ MUB2.1.1. 

Analiza e 

comenta as 

obras musicais 

propostas, 

axudándose de 

diversas fontes 

documentais. 

 
 
 
 
 

▪ 

▪ MUB2.1.1. 

Analiza e 

comenta as 

obras musicais 

propostas. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 4% 

▪      

 ▪ MUB2.1.2. Le e 

analiza 

partituras como 

apoio á 

audición. 

 ▪ MUB2.1.2. Le e 

analiza 

partituras como 

apoio á 

audición. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 3% 

▪  ▪    

▪ MUB2.2.1. 

Analiza críticas 

musicais e 

utiliza un 

vocabulario 

axeitado para a 

elaboración de 

críticas orais e 

escritas sobre a 

música 

▪ MUB2.2.1. 

Analiza críticas 

musicais. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 2% 
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escoitada.  PAG 
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▪ MUB2.3.1. 

Utiliza con rigor 

un vocabulario 

axeitado para 

describir a 

música. 

▪ MUB2.3.1. 

Utiliza con rigor 

un vocabulario 

axeitado para 

describir a 

música. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Observación nas clases. 

 
3% 

▪ MUB2.4.1. 

Recoñece e 

compara os 

trazos distintivos 

de obras 

musicais, e 

descríbeo 

utilizando unha 

terminoloxía 

axeitada. 

▪ MUB2.4.1. 

Recoñece e 

compara os 

trazos distintivos 

de obras 

musicais, e 

descríbeo 

utilizando unha 

terminoloxía 

axeitada. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Observación nas clases 

 
3% 

▪ MUB2.4.2. Sitúa 

a obra musical 

nas 

coordenadas de 

espazo e tempo. 

▪ MUB2.4.2. Sitúa 

a obra musical 

nas 

coordenadas de 

espazo e tempo. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Probas escritas de 

audición realizadas de 

obras de distintos estilis e 

épocas. 

 
7% 

▪ 41MUB2.4.3. 

Amosa interese, 

respecto e 

curiosidade pola 

diversidade de 

propostas 

musicais, así 

como polos 

gustos musicais 

doutras persoas. 

▪ MUB2.4.3. 

Amosa interese, 

respecto e 

curiosidade pola 

diversidade de 

propostas 

musicais, así 

como polos 

gustos musicais 

doutras persoas. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
A actitude na clase ante os 

desafíos e ante os esforzos, 

gustos e interpretacións dos 

seus compañeiros-as. 3% 

▪ MUB2.5.1. 

Amosa unha 

actitude crítica 

ante o papel dos 

medios de 

comunicación 

na difusión e na 

promoción da 

música. 

▪ MUB2.5.1. 

Amosa unha 

actitude crítica 

ante o papel dos 

medios de 

comunicación 

na difusión e na 

promoción da 

música. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Observación nas clases 

 
3% 

▪ MUB2.6.1. 

Coñece e 

explica o papel 

da música en 

situacións e 

contextos 

diversos: actos 

da vida cotiá, 

espectáculos, 

medios de 
comunicación, 

▪ MUB2.6.1. 

Coñece e 

explica o papel 

da música en 

situacións e 

contextos 

diversos: actos 

da vida cotiá, 

espectáculos, 

medios de 
comunicación, 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo escrito. 

 
4% 
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etc. etc. PAG  

▪ MUB3.1.1. 

Amosa interese 

por coñecer o 

patrimonio 

musical español 

e galego. 

▪ 

▪ MUB3.1.1. 

Amosa interese 

por coñecer o 

patrimonio 

musical español 

e galego. 

▪ 

E 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Proba escrita dunha audición 

e traballo de investigación 

coa súa exposición en 

publico. 

 
6% 

▪ MUB3.1.2. 

Coñece as 

testemuñas 

máis 

importantes do 

patrimonio 

musical español 

e galego, e 

sitúaos no seu 

contexto 

histórico e 

social. 

▪ 

▪ MUB3.1.2. 

Coñece as 

testemuñas 

máis 

importantes do 

patrimonio 

musical español 

e galego, e 

sitúaos no seu 

contexto 

histórico e 

social. 

▪ 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 

 
4% 

▪ MUB3.2.1. 

Analiza a través 

da audición 

músicas de 

distintos lugares 

do mundo e 

identifica as 

súas 

características 

fundamentais. 

▪ MUB3.2.1. 

Analiza a través 

da audición 

músicas de 

distintos lugares 

do mundo e 

identifica as 

súas 

características 

fundamentais. 

 
Traballarase durante as 

tres avaliacións. 

 
Traballo na aula. 

 
2% 

▪ MUB3.2.2. 

Recoñece e 

explica as 

características 

básicas da 

música 

española e da 

música popular 

urbana. 

▪ MUB3.2.2. 

Recoñece e 

explica as 

características 

básicas da 

música 

española e da 

música popular 

urbana. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
álise dunha audición. 3% 

▪ MUB3.3.1. 

Elabora 

traballos de 

investigación 

nos que 

establece 

sinerxías entre a 

música e outras 

manifestacións 

artísticas. 

▪ 

▪ MUB3.3.1. 

Elabora 

traballos de 

investigación 

nos que 

establece 

sinerxías entre a 

música e outras 

manifestacións 

artísticas. 

▪ 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

Traballo na aula e na casa. 

 
3% 

▪ MUB4.4.1. 

Realiza traballos 

e exposicións ao 

resto do grupo 

sobre a 

evolución da 

música popular. 

▪ MUB4.4.1. 

Realiza traballos 

e exposicións ao 

resto do grupo 

sobre a 

evolución da 

música popular. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
na aula e na casa e exposición 

do traballo en grupo. 3% 

▪ MUB4.4.2. 

Utiliza os 

recursos das 

novas 

tecnoloxías para 

expor os 

▪ MUB4.4.2. 

Utiliza os 

recursos das 

novas 

tecnoloxías para 

expor os 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
na aula e traballo de 

investigación. 3% 
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contidos de 

maneira clara. 

contidos de 

maneira clara. 

PAG 
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▪ MUB4.1.1. 

Selecciona e 

utiliza recursos 

tecnolóxicos 

para diferentes 

aplicacións 

musicais. 

▪ 

▪ MUB4.1.1. 

Selecciona e 

utiliza recursos 

tecnolóxicos 

para diferentes 

aplicacións 

musicais. 

▪ 

Traballarase durante a 3º 

avaliación. 
 

Traballo de composición cun 

programa tipo Finale. 

 
5% 

▪ MUB4.1.2. 

Comprende a 

transformación 

de valores, 

hábitos, 

consumo e 

gusto musical 

como 

consecuencia 

dos avances 

tecnolóxicos. 

▪ 

▪ MUB4.1.2. 

Comprende a 

transformación 

de valores, 

hábitos, 

consumo e 

gusto musical 

como 

consecuencia 

dos avances 

tecnolóxicos. 

▪ 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
aula. 2% 

▪ MUB4.2.1. 

Manexa as 

técnicas básicas 

necesarias para 

a elaboración 

dun produto 

audiovisual. 

▪ MUB4.2.1. 

Manexa as 

técnicas básicas 

necesarias para 

a elaboración 

dun produto 

audiovisual. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
aula. 2% 

▪ MUB4.3.1. Sabe 

procurar e 

seleccionar 

fragmentos 

musicais 

axeitados para 

sonorizar 

secuencias de 

imaxes. 

▪ MUB4.3.1. Sabe 

procurar e 

seleccionar 

fragmentos 

musicais 

axeitados para 

sonorizar 

secuencias de 

imaxes. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
aula. 2% 

▪ MUB4.3.2. 

Sonoriza imaxes 

fixas e en 

movemento 

mediante a 

selección de 

músicas 

preexistentes ou 

a creación de 

bandas sonoras 

orixinais. 

▪ MUB4.3.2. 

Sonoriza imaxes 

fixas e en 

movemento 

mediante a 

selección de 

músicas 

preexistentes ou 

a creación de 

bandas sonoras 

orixinais. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
 

 
aula con programas de edición 

musical e de fografía e video. 

3% 

▪ MUB4.4.1. 

Utiliza con 

autonomía as 

fontes de 

información e os 

procedementos 

apropiados para 

indagar e 

elaborar 

traballos 

relacionados 

coa función da 

música nos 

medios de 

comunicación. 

▪ MUB4.4.1. 

Utiliza con 

autonomía as 

fontes de 

información e os 

procedementos 

apropiados para 

indagar e 

elaborar 

traballos 

relacionados 

coa función da 

música nos 

medios de 

comunicación. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
a aula e casa para exponer en 

grupo ou individualmente. 

3% 

▪ MUB4.5.1. 

Amosa interese 

▪ MUB4.5.1. 

Amosa interese 

Traballarase durante a 2º e 

3ºavaliacións. 
on programas de edición e 

composición musical tipo 
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por coñecer as 

posibilidades 

que ofrecen as 

novas 

tecnoloxías 

como 

ferramentas 

para a 

actividade 

musical. 

por coñecer as 

posibilidades 

que ofrecen as 

novas 

tecnoloxías 

como 

ferramentas 

para a 

actividade 

musical. 

PAG 
E 

Finale. 3% 

▪ MUB4.5.2. 

Coñece e 

consulta fontes 

de información 

impresa ou 

dixital para 

resolver dúbidas 

e para avanzar 

na aprendizaxe 

autónoma. 

▪ MUB4.5.2. 

Coñece e 

consulta fontes 

de información 

impresa ou 

dixital para 

resolver dúbidas 

e para avanzar 

na aprendizaxe 

autónoma. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
n durante as clases e dos 

traballos realizados. 3% 

▪ MUB4.5.3. 

Utiliza a 

información de 

xeito crítico, 

obtena de 

distintos medios 

e pode utilizala 

e transmitila 

utilizando 

distintos 

soportes. 

▪ MUB4.5.3. 

Utiliza a 

información de 

xeito crítico, 

obtena de 

distintos medios 

e pode utilizala 

e transmitila 

utilizando 

distintos 

soportes. 

Traballarase durante as 

tres avaliacións. 
n durante as clases e dos 

traballos realizados. 3% 

 
 

 

15.- Criterios de avaliación e cualificación do alumnado 

 
Estes criterios estarán enfocados a avaliar os coñecementos e os contidos asimilados 
polo alumnado ao longo do curso, ademais da actitude e do traballo diario. A nota da 
avaliación trimestral será o resultado da correcta asimilación destes contidos, das 
capacidades e competencias básicas acadadas polo alumno, así como o esforzo 
realizado na súa procura. Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe recorrerase ás 
probas escritas e as orais, ademais do observación directo diario dos esforzos e das 
actividades musicais que se fagan na aula durante o trimestre. Para facer isto de xeito 
adecuado as primeiras sesións adicaranse a coñecer o nivel medio da clase, para 
desta maneira partirmos dun nivel adecuado ao grupo. 

 
Os exercicios, actividades, traballos realizados polo alumnado a proposta do profesor e as 

probas ao longo do trimestre sobre distintos contidos da programación contarán un 30% 
(podendo incluír unha proba teórica) mentres que o 50% da nota avaliará a interpretación do 
alumno das pezas ensaiadas ao longo do trimestre, na proba que se lle faga a este fin. O 
restante 20% consistirá na observación da actitude de esforzo e interese amosada polo 
estudante durante as crases. Para acadar o aprobado deberá obter un 5.
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 Para que o estudante   poda  chegar  ao  aproPbAaGdo é imprescindible a actitude de 

respeito aos compañeiros e profesora, así como a contribución ao traballo en equipo. A nota que 

levará no boletín será redondeada co 
seguinte criterio: 

 

● 1 cando obteña menos de 1 
● 2 cando obteña entre 1,5 e 2,5 
● 3 cando obteña entre 2,5 e 3,5 
● 4 cando obteña entre 3,5 e 4,5 
● 5 cando obteña entre 4,5 e 5,5 
● 6 cando obteña entre 5,5 e 6,5 
● 7 cando obteña entre 6,5 e 7,5 
● 8 cando obteña entre 7,5 e 8,5 
● 9 cando obteña entre 8,5 e 9,5 
● 10 cando obteña entre 9,5 e 10 

Resumindo 
 

Nota das avaliacións ............................. 20% Participación e actitude. 

…………………..50% Interpretación instrumental. 
…………………...30% Traballo, exercicios, probas. 

 
 

O alumno poderá ser sometido a probas de recuperación cando a asimilación 

dos contidos sexa alarmantemente baixa. Doutro xeito moitos destes 

contidos serán obxecto de avaliación continua. 

 

A Nota Final da Avaliación Ordinaria acadada por cada un dos 
alumnos será a obtida ao facer a seguinte media: 

1º Trimestre…………….. 30 % 

2º Trimestre…………….. 30 % 
3º Trimestre…………….. 40 % 

 

A este respecto as notas de cada trimestre non serán as redondeadas que 

aparecen no boletín do alumno, senon as que obran no caderno de notas do 

profesor redondeadas a dos decimais. 
 

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por 

compañeiros, utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia ... ) 

e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito a realizar esa proba, 

obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible 

comprobar que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero 
tendo probas suficientes para demostrarse, procederase a avaliar a 

pregunta que se considere “copiada” cun “0”. Isto aplicarase tanto nos 

exames de avaliación, como nas probas e nos traballos individuais. 



PAG 

E 

76 

 

 

 



PAG 

E 

77 

 

 

 

16.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO 

DE ENSINANZA E PRÁCTICA 
 
 
 

Para analizar a idoneidade da programación didáctica analizaremos aspectos 

relacionados cos materiais didácticos empregados (adecuación ao nivel do alumnado, 

presentación atractiva para o alumnado …), a planificación (número e duración das 

actividades, dificultade dos contidos …), a motivación do alumnado (participación activa, 

capacidade para espertar a súa curiosidade, progreso no seu desenvolvemento cognitivo), a 

adaptación á diversidade, o tratamento de temas transversais, a inclusión de contidos de 

carácter de tipo interdisciplinar, o emprego das TIC entre outras. Recollerase esta 

información ao finalizar cada unha das avaliacións. 

 

Un posible cuestionario para avaliar proceso de ensino con diferentes items podería ser 

o seguinte, valorando do 1 ao 4 os items empregados. . 

 
 
 
 

 
1. Ao comezar a unidade os alumnos coñecen: 

os 

obxetivos, as competencias, as actividades a 

realizar e como será a avaliación 

    

2. Deseño actividades para o logro dos distintos 

obxetivos 

    

3. Emprego metodoloxía que favorece unha 

actitude 

positiva no alumnado 

    

4. Propoño metodoloxía diversa en función das 

acividades 

    

5. Teño en conta as características do alumn@ 

para 

planificar as tarefas e cuantificar os seus logros 
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 6. Programo actividades que conectan coa 

realidade 

do alumnado. 

     

 7. Propoño actividades que favorecen o 

aprendizaxe 

autónomo. 

     

 8.Organizo o grupo clase de maneira diferente 

en función das actividades ( parellas, traballo 

individual) 

     

 
 
 
 
 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INCIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 
 

 
 

 
O profesorado titor dos diferentes grupos informan ao profesorado das  dificultades 

xerais do alumnado. Ademais, o departamento de música recollerá as posibles dificultades  

que presente o alumnado na materia. 

No tocante a segundo de ESO poderáse avaliar cunha tarefa individual baseada nos 

coñecementos adquiridos na materia de Música en Primaria, ou en aptitudes concretas 

como sentido rítmico-melódico. 

No caso de 3º da ESO a avaliación inicial estará centrada na adquisición de 

 
contidos básicos de linguaxe musical traballados en 2º ESO (lectura de notas, figuras e  

equivalencias, terminoloxía), ademais de capacidades relacionadas coa  comprensión 

lectora e a expresión oral e escrita. Esta avaliación combinará probas escritas e de carácter 

oral. 

A partir da información obtida na avaliación inicial, adoptaranse medidas de 

 
tipo individual, reforzando estes aspectos ao alumnado que o necesite a través de plans de 

recuperación individual, ou medidas de grupo. 
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CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

 
 

 
En cada unha das unidades nas que se organizan os bloques tanto da materia de música 

como de linguaxe e práctica musical, trátanse elementos transversais relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión individual e escrita, a través da produción de  textos 

propios, o comentario de textos, os comentarios de audición ou a produción de textos nos 

que se reflicta unha opinión persoal sobre diferentes temas relacionados coa materia. 

Tamén  se  inclúen  elementos  transversais  relacionados  coa  comunicación 

audiovisual, como gravación e análise de paisaxes sonoras, análise de videoclips, 

sonorización de imaxes, análise de spots publicitarios e escenas de películas, obtención de 

información a partir de diferentes medios audiovisuais … 

O emprego de músicas populares como material didáctico ofrécenos a posibilidade de  

traballar diferentes aspectos relacionados coa propia imaxe, cos papeis  tradicionais 

femininos e masculinos, a explotación da imaxe da muller na publicidade e os videoclips, 

incentivando a reflexión e o compromiso de loitar contra os estereotipos sexistas e a 

discriminación por orientación sexual. 

Por último, unha parte importante da materia de música está relacionada coa práctica  

instrumental, unha actividade que fomenta o traballo en equipo, a responsabilidade individual 

para o funcionamento do grupo, a integración dentro do colectivo e a posibilidade de 

expresarse mediante unha linguaxe non verbal. 
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 

 

A programación didáctica do departamento é un documento aberto a 

posibles modificacións. Son merecedores de modificación aqueles apartados, que coa 

práctica docente diaria, mostren que non se axeitan á realidade do proceso de ensinanza- 

aprendizaxe.Para avaliar a propia programación teremos en conta unha serie de 

parámetros: 

1. Preparación da clase e dos materiais didácticos de acordo coa 

programación do departamento didáctico. 

2. Utilización dunha metodoloxía de ensinanza axeitada. 

3. Avaliación da aprendizaxe. 

4. Atención á diversidade. 

5. Organización na aula. 

Á autoavaliación contribuirá o diálogo directo e constante co alumnado e a reflexión 

dos profesores do departamento sobre a súa labor docente. Toda a información servirá 

para realizar ao final propostas de mellora. 

Se algún dos ítemas non se acadaron nun grao satisfactorio cumprimentarse unha 

táboa onde se recollerán os seguintes aspectos: 
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18- MEDIDAS DE ATENCE   IÓN Á DIVERSIDADE 
 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar  

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por  

déficit de atención e hiperactividade , por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por  

condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas  

capacidades persoais e os  obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para 

todo o alumnado. 

 
Entre outras medidas, estableceranse adaptacións curriculares significativas, que garantan que  

as condicións para a realización das avaliacións para o alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. As adaptacións realizaranse procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias e a avaliación continua e sempre en 

coordinación co departamento de orientación. Na promoción tomarán como referente os  

elementos fixados nas devanditas adaptacións. 

 
 
 
 

Pero, en liñas xerais, para contemplar a diversidade que se observará, que é inherente ao  

estado evolutivo do alumnado, en cada sesión o profesor ofrecerá actividades diferenciadas  

que permitan adecuar o traballo do alumnado. Contemplaránse casos de necesidade de 

reforzo e tamén de ampliación de contidos para alumnado especialmente avantaxado.  

En todas as unidades dos diferentes niveis da ESO inclúese algunhas actividades de tipo  

instrumental. Nas pezas interpretadas en todos os  niveis incluiranse elementos de 

diferentes dificultades para que a totalidade do alumnado poida participar, salientando 

ademais a importancia do funcionamento como grupo aberto que se poden adaptar tanto a 

un alumnado con dificultades de aprendizaxe como a alumnado de altas capacidades.  

 
Especialmente nos niveis de 2º e 3º da ESO, podemos considerar que a materia é de tipo  

progresivo, polo que se intenta incluír tanto nas actividades da clase como nas probas escritas  

material pertencente a unidades anteriores. Ademais, ao alumnado que non supere as probas  

escritas entregaránselle actividades de reforzo 
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19- Criterios de recuperación. 
 

No caso de non acadar os obxectivos mínimos, o alumnado reunirase co profesor para 

tratar de buscar os motivos. 

A recuperación realizarase a través dunha proba escrita e unha interpretación instrumental ou 

ben por medio dun traballo. (Tendo en conta o referido nos critérios de avaliación)  

 
Cuestionarase e estudarase profundamente se estes obxectivos non foron acadados por 

desinterese, falta de atención, actitude negativa do alumnado, ou por carencias no 

desenvolvemento das destrezas e habilidades de aprendizaxe. 

 
 

 

20- Criterios de abandono de materia. 
 

Considerarase abandono de materia cando un alumno/a incorra 

simultaneamente na maioría das seguintes circunstancias: 

- Non traer o material necesario para o desenvolvemento das actividades de clase. 

- Negarse a facer as tarefas de clase ou non participar nas actividades propostas. 

- Presentación de exames en branco ou cun contido tan escaso que faga supor que 

dita persoa non preparou a materia. 

- Impedir ou dificultar reiteradamente o estudo dos compañeiros/as. 

 
- Pór de manifesto un alto nivel de absentismo (máis do 20% do horario lectivo 

da materia en cuestión). 

- Nas probas extraordinarias só se considerará abandono no caso do alumno/a, que  

habendo incorrido nesa circunstancia durante o curso académico, non se presente a 

devanditas probas. 

 
 

21- SEGUEMENTO E RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PENDENTES 

 
O alumnado que teña como materia pendente a área de Música deberá alcanzar os 

contidos mínimos esixibles para a superación de dita área que constan na programación 

didáctica, de xeito que os criterios de avaliación son os formulados en dita programación para 

o curso que se trate. 

 
Co obxecto de facilitar ó alumnado a superación da materia pendente, o departamento  

didáctico de Música proporalles plans de traballo, de xeito que se poida levar a cabo unha  

avaliación continua das aprendizaxes realizadas. Os instrumentos e as técnicas presentes  

neses plans de traballo serán variados e adecuados ó ritmo de aprendizaxe dos alumnos; 

haberá tanto probas escritas (tests, cuestionarios, comentario de audicións, mapas 

conceptuais, exercicios que obriguen ó uso de conceptos, situacións que obriguen ó uso de  

procedementos, dictados musicais, traballos de investigación bibliográfica, supervisión do 
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caderno   do   alumno,   etc.)   como   orais   (intePrAprGetación   instrumental,   interpretación   vocal, 

actividades de exposición temática, cuestionarios
E
, etc.). 

Ademais destas probas, que se farán de maneira secuencial ó longo do curso, os alumnos 

ca área de Música pendente terán dereito a realizar no mes de maio unha proba final da 

materia. O alumnado será avaliado nunha sesión ordinaria no mes de xuño. Aqueles que 

non superen a materia pendente nesta avaliación, terán dereito a relizar outra proba final no 

mes de setembro, coa pertinente sesión de avaliación final extraordinaria en dito mes. No caso de 
desaparecer esta convocatoria de setembro , por aprobación da nova lei, terase o mesmo 

plantexamento de adiantarse a xuño dita proba extraordinária. 

 
Deberase ter en conta que a materia de Música non se considera como materia  de 

contidos progresivos, de xeito que a calificación positiva da área de Música correspondente ó  

curso ó que pertenza o alumno non implica a superación da materia de Música pendente, do  

mesmo xeito que, para superar a materia nun determinado curso non se esixe a superación da  

materia pendente. 

 
 
 
 

 

22- SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DA ÁREA PENDENTE 
 

O sistema de recuperación, centrarase na realización dunha serie de actividades 

deseñadas polo departamento, co fin de recuperar satisfactoriamente o curso anterior. 

 
Os alumnos de 3º   coa área pendente de 2º, poderán aprobar o curso realizando actividades  

de reforzo e recuperación durante o curso para acadar os obxectivos programados. Unha vez 

acadados os obxectivos terán aprobada a área do curso anterior. Dependendo do alumno,  

realízanse actividades específicas para eles, estas actividades específicas terán que ver cos 

obxectivos non acadados no curso anterior. Dentro das actividades de reforzo e recuperación,  

poderanse facer exercicios, traballos, interpretación instrumental, etc. Tamén se terá en conta 

o caderno do alumno,e faranse os exames pertinentes segundo o criterio do departamento. 

 
Se o alumno que teña suspensa a materia de 2º, non se presentase ás actividades de 

recuperación do curso, o departamento de música consideraríao como abandono da materia. 

Os alumnos de 4º coa área pendente de 3º, deberán realizar unha serie de traballos en cada 
trimestre. Xunto cos traballos, daranse unha serie de normas aos alumnos para que estes  

podan preparar os exames de recuperación. 

 
 

23- ACTIVIDADES A REALIZAR NA BIBLIOTECA 
 

As actividades a realizar na biblioteca consistirán en traballos de investigación 

relacionados coa historia da Música , vida de compositores , e a Acústica Musical . No caso do 

actual curso co Protocolo Covid, é probable que non se poidan realizar estas sesións. 

 

O1. NORMAS XERAIS E ESPECÍFICAS DA AULA DE 
MÚSICA. 

Como complemento a esta PD, e pola importancia que ten, inclúo 
as normas xeràis e específicas da Aula de Música para este 
curso elaboradas por este Departamento. Estas normas serán 
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de clase e estarán disponibles paPrAaG a súa consulta no apartado 

correspondente do Departamento dentro da páxina web do 

centro. 

NORMAS DA AULA DE MÚSICA 

IES AS INSUAS CURSO 2020/2021 

ELABORADAS A PARTIRES DA RESOLUCIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E DE SANIDADE QUE 

APROBAN AS INSTRUCIONS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE 

ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO 

CONSELLO INTERTERRITORIAL DO SISTE- MA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G 

No 174 BIS DO 28-08- 2020) E DA ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS 

DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA 

PARA O CURSO 2020-2021 

 

NORMAS XERAIS: 1. Tódolos postos do alumnado (20, polas dimensións reais 
da Aula de Música) estarán a unha distancia de 1,2 metros medidos dende o 
centro de cada unha 

das cadeira de pala en relación ás que as rodean. Nesta distribución está 
incluída a cadeira do profesor. 

2. Nos casos de utilización de instrumentos de vento (frauta) ou nos exercicios 
de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros2. 

3. A máscara será obrigatoria en todo momento, adecuadamente colocada, 

agás nos casos especificados no punto 2. 

4. Nunha zona próxima á porta da Aula de Música, colocarase un dispensador 
de xel hidroalcohólico de uso obrigado ao entrar e saír por tratarse dunha aula 
de uso máis compartido. 

5. Realizaranse tarefas de ventilación frecuente na Aula de Música ao inicio da 

xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases e, cando sexa posible, entre 
clases sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 

NORMAS ESPECÍFICAS: 1.. 

2. Todo o material da Aula (instrumental, ordenador, encerado, libros...) estará 
situado nunha zona delimitada á cal só terá acceso e capacidade de xestión o 
propio docente 

2 Sempre e cando o espacio da Aula e o número de alumnado do grupo así o 

permita. Se non é posible acadar esa distancia de obrigado cumprimento, non 
se realizará práctica de frauta ou de canto na modalidade presencial. 

4. Unha vez asignados e coñecidos os postos, e para evitar aglomeracións, o 

alumnado deberá entrar sempre na Aula de Música ocupando primeiramente os 
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últimos postos, mantendo as distancias ePAsGeguindo o traxecto máis curto 
posible. Na saída o proceso será o mesmo pero saíndo, en primeiro lugar, os 
postos que estean máis preto da porta. 

5. No caso de alumnado zurdo, haberá un número fixo de postos adaptados. 

No caso de que nunha aula o número dese alumnado sexa maior aos postos 
fixos haberá cadeiras dispoñibles para a súa colocación ao inicio da clase. Á 
finalización da mesma deberán deixar a Aula como estaba para o seguinte 
grupo. 

6. Cada alumno/a farase responsable de limpar a pala da cadeira ao entrares 
na Aula e antes do comezo da clase, baixo a supervisión do docente e 
empregando os produtos necesarios dos que disporá a Aula (desinfectante, rollo 
de papel ou panos dun só uso, principalmente). Non será necesario facer esta 
tarefa á primeira hora de cada mañá xa que o mobiliario estará desinfectado 
previamente polo servizo de limpeza do Centro. 

7. No caso de empregar o instrumental compartido (percusión, láminas, 
baquetas, guitarras, piano...) farase sempre co permiso e supervisión do 
docente e ha- berá desinfectante en aerosol para aplicar antes e despois do seu 
uso. Esta tarefa será realizada polo docente e o alumnado participante en aras á 
colaboración e concienciación de todos. 

8. O alumnado deberá acceder á Aula de Música con todo o material dentro 
dunha mochila pechada. Non se debe deixar nada na aula de referencia xa que 
deberà quedar aberta para realizar tarefas de ventilación. Se a clase é a 
primeira hora de cada franxa horaria (de 9:00 a 9:50 ou de 16:30 a 17:20) o 
alumnado de- berá agardar na súa aula de referencia sen abrir as mochilas 
para que sexa o docente o que realice o acompañamento. 

9. No caso de realizar un exercicio vocal ou coa frauta o alumnado deberá ter 
unha bolsa ou estoxo adecuado no cal poder gardar a máscara. 

10. No interior da Aula, ademais das papeleiras de reciclaxe de papel e 
plástico, haberá outra con pedal para material orgánico. En relación a isto último 
é preciso 

lembrar que non está permitido comer nin beber na Aula. Permítese o 

consumo de auga, previo permiso, en casos moi xustificados. 

11. Haberá carteis informativos na entrada e no interior da Aula recordando as 
normas básicas deste documento así coma un acceso directo ao documento 

completo no sitio habilitado do Departamento de Música na páxina web do 
centro. 

12. Ó longo do curso poderanse modificar, eliminar ou engadir novas 
normas en función das circunstancias e das situacións concretas sempre coa 
correspondente publicidade ante tódolos membros da comunidade educativa 
afectados. 
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  SILVIA MOLEDO MARTÍNEZ
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