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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

No curso de 2º ESO considérase que, para aprobar a asignatura de música o alumno ten que ser capaz de:
 Diferenciar auditivamente elementos básicos dunha peza musical: ritmo (binario o ternario), melodía, tempo (lento, moderato ou 

allegro), dinámica (p, mf, f), familias instrumentales e tipos de voces.
 Leer, coa voz ou os instrumentos escolares, partituras sinxelas
 Recoñecer pezas representativas da creación musical clásica e galega.
 Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non entorpece o labor dos compañeiros.
 Participa activamente na realización do traballo colaborativo.

No curso de 3º ESO considérase que, para aprobar a asignatura de música o alumno ten que ser capaz de:

o Diferenciar auditivamente elementos básicos dunha peza musical: ritmo (binario o ternario), melodía (en modo maior ou menor), tempo 
(lento, moderato ou allegro), dinámica (p, mf, f), familias instrumentales e tipos de voces.

o Leer, coa voz ou os instrumentos escolares, partituras sinxelas.
o Recoñecer pezas representativas da creación musical ao longo da historia da musica e galega.
o Utilizar elementalmente novas tecnoloxías para obter información musical e ser quen de recollela e gardarla.
o Responsabilízase do coidado do instrumento que emprega e non entorpece o labor dos compañeiros.
o Participa activamente na realización do traballo colaborativo.

En 4º da ESO considérase que, para aprobar a asignatura de música o alumno ten que ser capaz de:

› Coñece a evolución da música popular do século XX.
› Funcións da música na linguaxe cinematográfica.
› Leer e interpretar coa voz ou os instrumentos escolares, pezas representativas do repertorio tradicional e da música actual.
› Le unha partitura proporcionada para seguir unha audición.
› Recoñecer pezas representativas da creación musical tradicional.
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No 1º de Bacharelato considérase que, para aprobar a asignatura de música o alumno ten que ser capaz de:

 Saber os principais acordes tonais.
 Leer e interpretar coa voz ou os instrumentos escolares, pezas representativas do repertorio tradicional e da música actual.
 Recoñecer pezas representativas da creación musical clásica, galega e popular do s. XX

As competencias imprescindibles en esta materia son:

Conciencia e expresións culturais en todolos seus aspectos xa que fomenta a capacidad de apreciar, comprender e valorar críticamente 
diferentes manifestacions culturais e musicais a través de experiencias perceptivas, expresivas e de coñecemento de músicas de diferentes 
culturas, épocas e estilos.
Competencia para aprender a aprender, potenciando as capacidades e destrezas fundamentais para o aprendizaxe guiado e autónomo 
como a atención, a concentración, a memoria, etc.
Competencia dixital: mediante o uso dos recursos tecnolóxicos.
Competencia en comunicación lingüística, enriquecendo os intercambios comunicativos, a adquisición e uso dun vocabulario musical 
básico, o enriquecemento do léxico, etc.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: a avaliación ten que ser un proceso continuo, 
sistemático e flexible.

Continuo, baseado na observación directa para determinar as 
dificultades ou avances dos nosos alumnos. 

Sistemático, conseguindo que os instrumentos utilizados sexan 
obxectivos e desenrolen a sua función adecuadamente. 

Flexible, tendo en conta non só ónde chegou o alumno (grao de 
consecución dos obxectivos) senón tamén cal foi o seu nivel previo de 
coñecementos e experiencia.

Instrumentos: a observación directa, a triangulación da información 
obtida coa doutros docentes e, cando o consideremos necesario, as 
probas obxectivas., sen que estas sexan o único instrumento avaliativo. A 
información obtida poderemos recollela en toda unha serie de rexistros, 
entre os que podemos citar as fichas personais.

Cualificación final

As actividades realizadas polos alumnos  serán para incremento da nota 
(ata 2 puntos) nunca para disminuíla, tanto no caso dos aprobados 
como dos suspensos.
Se non entregan os traballos conservarán a nota das avaliacións 
anteriores.

Proba
extraordinaria de

setembro

Teranse que examinar de toda a materia dada ata o 14 de marzo.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Fichas de repaso da materia dada.
Audicións de repaso.
Construcción de instrumentos.
Fichas de recuperación para alumnos coa materia suspensa.
Actividades de ampliación con audicións coñecidas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía é participativa e individual a través de correo 
electrónico.

Materiais e recursos Páxinas web, apuntes realizados con anterioridade, materiais para a 
construcción de instrumentos, correo electrónico

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias son informados a través do correo 
electrónico que facilitaron a principio de curso 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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