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1. INTRODUCCIÓN XERAL 

 
1.1 Horario do ensino ordinario 

 
Os contidos incluídos neste proxecto docente constitúen o núcleo 

fundamental dunha programación mediante a que se planifica a tarefa feita nas 
aulas polo profesorado do departamento de música do IES do Camiño. A 
devandita tarefa lévase a cabo, no presente curso 2020-21, en tres niveis 
académicos: 2º, 3º e 4º de E.S.O. 

 
O profesor da materia ocúpanse de impartir un total de 7 horas semanais de 
clase, distribuídas segundo especifícase a continuación: 

 

Curso Nº de grupos 
Nº de horas por 

grupo 
Total de horas por 

curso 

2º de E. S. O. 1 2 2 

3º de E. S. O. 1 2 2 

4º de E. S. O. 1 3 3 

   7 

 
   

1.2 Contexto e fundamentación 
 

Por suposto, a presente programación ten que adaptarse sobre a marcha 
ás circunstancias reais nas que, de maneira cotián, se leva a cabo a actividade 
docente, o que determinará, por exemplo, que a tradicional estratificación de niveis 
académicos (para música, cinco dos seis posibles no centro) non teña sempre un 
reflexo puntual nos resultados que deberían conseguirse de acordo cos obxectivos 
marcados en cada un deles, debendo efectuarse sobre márcha cambios ou 
adaptacións do programado. 

 

A programación toma como punto de partida xenérico a normativa legal, 
tanto estatal como autonómica, que establece a oferta e organizazión das 
asignaturas nos distintos niveis, así como os contidos e a orientación da actividade 
docente. De entre a abundante lexislación existente tense en conta especialmente 
a referida á L.O.M.C.E., levada a cabo no primeiro nivel de cada ciclo durante o 
curso anterior, e implantada nos demais niveis no presente ano académico 2016- 
17. O principal documento legal consultado é o decreto 86/2015, do 25 de xuño, 
polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. A devandita L.O.M.C.E. foi 
publicada no B.O.E. como lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa. 

 

2. MÚSICA NA E.S.O. 

 
2.1 Introducción e contextualización 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
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Ademais de valorar as diferentes dimensións do ensino musical, as 

capacidades perceptivas ou expresivas postas en xogo e os obxectivos 
mencionados no currículo, especificamos a continuación as liñas mestras dos 
contidos propostos e da súa avaliación. 

 
Os bloques de contidos establecidos polo novo currículo para 2º, 3º e 4º de 

E.S.O. son os seguintes: 

 
- Bloque 1: Interpretación e creación 

 
- Bloque 2: Escoita 

 
- Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

 
- Bloque 4: Música e tecnoloxías 
 
-  
Os bloques de contidos son, igual que na lexislación anterior, os mesmos 

para 2º e 3º de E.S.O., pero no caso da L.O.M.C.E., incluso o 4º curso ten 
atribuidos idénticos catro bloques. Isto fai que a diferencia teña que situarse no 
grao de profundidade con que se abordan os temas mais que na elección dos 
mesmos. 

 
2.2 Obxectivos 

 

Os obxectivos xerais da etapa son os detallados a continuación. O alumno 
deberá ser capaz de 

 

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

b) desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo, tanto 
individual como en equipo, 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 en base a 
calquera condición ou circunstancia, rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación, así como calquera manifestación de violencia; 

d) fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como resolver 
pacificamente os conflitos; 

e) desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 



4  

para adquirir novos coñecementos, unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías; 

 

f) concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en disciplinas, 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, a capacidade de aprender a 
aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades; 

h) comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
castelá e na lingua galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura, así como comprender e 
expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada; 

i) coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, así como 
coñecer as achegas importantes á cultura e á nosa sociedade, ou a outras 
culturas do mundo; 

l) 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, así como coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade; 

 
m) 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 e España, 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 do galego como elemento 

importante para o mantemento da identidade dos galegos, como medio de relación 
interpersoal e como expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe. 

 
 

Anque tódolos obxectivos citados poden desenvolverse no nivel no que se 
implanta a L.O.M.C.E. no presente curso, será o obxectivo n) que se refire á 
creación artística o que estará presente de xeito continuado na actividade lectiva. 
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2.3 Introducción ós contidos 

 
Neste apartado póñense en relación 

 

- os contidos, 
- os criterios que rexen a avaliación dos contidos, 
- os estándares de aprendizaxe, 
- os mínimos esixibles correspondentes ós estándares, 
- as actividades de aprendizaxe e temporalización correspondentes ós 
contidos, 
- os instrumentos de avaliación propios dos estándares. 

 
Os conceptos agrúpanse de forma que se eviten as reiteracións 

innecesarias e redundancias. 

 
 

2.4 Bloques de contidos en 2º de E.S.O. 

 
2.4.1 Bloque 1: Interpretación e creación 

 

2.4.1.1 Contido: Presentación dos elementos da representación gráfica da música 
 
 

 

Criterios de avaliación Aprendiza 
xe 

Mínimos Actividades e 
temporalización 

 
Recoñecemento e utilización dos 
signos gráficos relacionados 
coas cualidades do sonido: 

 
(idem que na 

avaliación) 

 
a) lectura fluida en clave de 
sol 

 
b) marcación do ritmo según 

 
a) Explicación por parte do 
profesor dos devanditos 
elementos gráficos 
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a) altura: pentagrama e liñas 
adicionais, claves, notas, 
intervalos melódicos e 
harmónicos, alteracións 
accidentais e armaduras de 
clave, escalas, etc. 

 

b) duración: figuras das notas e 
silencios, signos que modifican a 
duración das figuras, compases, 
siños e palabras indicadoras de 
tempi e articulación 

 as figuras e combinado coa 
lectura de notas nos 
compases mais frecuentes (p. 
ex. 2/4, 3/4 e 4/4). 

 

c) entoación de notas, 
intervalos melódicos, escalas 
e melodías 

 
d) recoñecemento e 
aplicación práctica dos siños 
e palabras referidos á 
duración e intensidade 

b) Realización polo 
alumnado dos exercicios 
gráficos propostos para 
recoñecer e usar os 
elementos gráficos 

 
c) lectura polo alumnado 
das partituras propostas 
que conteñan os 
devanditos elementos 
(solfeo). 

 
Temporalización:12 horas 

c) intensidad: siños e palabras 
que a indican ou a matizan 
puntualmente 

  

d) timbre: disposición dos 
instrumentos e voces nas 
partituras 

  

 
 
 

2.4.1.2 Contido: Textura 

 
Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da 

audición e a lectura de partituras, os tipos de texturas melódicas, harmónicas e 
contrapuntísticas 

 
 

 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Actividades e temporalización 

 

a) Analizar e comprender o 
concepto de textura 

 
 
(idem que na avaliación) 

 

a) explicación gráfica e auditiva dos 
conceptos clave 

 

b) recoñecer, a través da 
audición e a visión de partituras, 
os tipos de texturas melódicas, 
harmónicas e contrapuntísticas 

  

b) Análise de partituras e audicións 
buscando os parámetros sinalados polo 
profesor 

  Temporalización: 1 hora 

 
 

 

2.4.1.3 Contido: Xéneros compositivos e formas de organización musical. 

 
Iste contido amosarase dende o punto de vista estructural, histórico e 

auditivo 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Actividades e temporalización 

 
a) Definición das principais formas 
do xénero instrumental, 
escomenzando polas clásicas: 
rítmicas, libres, introductorias, de 

 
(idem que na avaliación) 

a) Fontes explicativas das formas musicais: 
fundamentalmente aportadas polo profesor, 
anque os alumnos poderán buscar algunas 
por si mesmos 
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sonata, programáticas, suite, 
variación, etc. 

 

b) Definición das principais formas 
vocais, tanto do xénero “a capella” 
como acompañadas 
instrumentalmente, e de diversos 
tipos: escénico, relixioso, etc. 

 
b) Explicación das formas dende o punto de 
vista estructural, estético e histórico 

 
c) Ilustración das formas con audicións 

Temporalización: 4 horas 

 

 

2.4.1.4 Contido: Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da 
danza, expresión da música a través do corpo e do movemento, e a interpretación 
de coreografías ou danzas 

 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Actividades e 
temporalización 

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

a) Amosar interese polo coñecemento e a 
aplicación de técnicas e normas do 
coidado do corpo 

b) Adquirir e aplicar as habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias na 
interpretación 

c) Poñer en práctica as técnicas de 
control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un 
público. 

a) Percepción visual e auditiva de 
exemplos de danzas coas suas 
respectivas músicas 

b) Montaxe de danzas coa 
música apropiada por parte dos 
alumnos 

Temporalización: 2 horas 

 

2.4.1.5 Contido. Práctica da entoación en base a técnicas de relaxación, 
respiración, articulación, e resonancia 

 
 

Criterios de 
avaliación 

Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

Amosar interese polo 
desenvolvemento das 
capacidades e as 
habilidades técnicas 
necesarias para as 
actividades de 
interpretación, 
realizando 
correctamente os 
exercicios propostos, 
cumprindo as normas 
que rexen a 
interpretación 
individual ou grupal 

a) Amosar interese polo 
coñecemento e a aplicación de 
técnicas e normas do coidado da voz, 

b) Cantar as pezas vocais propostas 
aplicando técnicas que permitan 
unha correcta emisión da voz, 

c) Practicar da entoación en base a 
técnicas de relaxación, 
respiración,articulación, e resonancia, 
adquire e aplica as habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
na interpretación e pon en práctica as 
técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados 
na exposición ante un público. 

a) Amosar interese 
polo coñecemento 
e a aplicación de 
técnicas e normas 
do coidado da voz, 

b) Cantar as pezas 
vocais propostas 
aplicando técnicas 
que permitan unha 
correcta emisión da 
voz, 

a) Breve explicación e 
estudio da fisioloxía da 
voz 

 

b) Práctica grupal ( e en 
ocasións individual) da 
técnica tradicional 
italiana de canto 

 

c) aplicación da técnica 
ó repertorio 

 

Temporalización: 6 
horas 
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2.4.1.6 Contido: Práctica da interpretación individual e grupal de pezas 
instrumentais y vocais aprendidas a través da lectura de partituras 

 
 

 

Criterios de 
avaliación 

Aprendizaxe e Mínimos Actividades e 
temporalización 

Participar nas actividades 
de interpretación musical, 
realizando correctamente 
a lectura das partituras 
propostas a nivel 
individual e, en grupo, 
concertando, si é o caso, 
a súa acción coa do resto 
do conxunto, achegando 
ideas musicais e 
contribuíndo ao 
perfeccionamento da 
tarefa en común. 

a) Practicar, interpretar e memorizar pezas musicais 
de diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e 
culturas (especialmente do patrimonio español e 
galego), aprendidas tanto por imitación como a 
través da lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas ao nivel do alumno, 
amosando iste o seu respecto cara ás actividades 
establecidas 

 
b) Practicar as normas que rexen a interpretación, e 
nos ensaios o silencio e atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes. 

 
c) Desenvolver a audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico 
ante a súa propia interpretación e a do seu grupo e 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso 
e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 

Interpretación de partituras 
propostas polo profesor, 
preferentemente co 
teclado e coa voz 

 

Temporalización: 25 horas 

 
 
 

2.4.2 Bloque 2: Audición musical 

 
2.4.2.1 Contido: clasificación e discriminación das voces, instrumentos musicais e 
agrupacións vocais e instrumentais. 

 
Iste contido tratarase dende un punto de vista conceptual e visual ademais 

de auditivo. 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe e Mínimos Actividades e 
temporalización 

Identificar (auditiva e visualmente), 
describir e clasificar os instrumentos, 
voces e as súas agrupacións, estudando 
as suas características e a sua evolución ó 
longo da historia da música. 

(idem que na avaliación) 
Repaso ás fontes 
documentais, visionado e 
audición dos instrumentos 
e voces 

Temporalización: 8 horas 

 
 
 
 

 

2.4.2.2 Contido: A audición musical e a utilización dos recursos necesarios para a 
comprensión da música escoitada. 
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Iste contido tratarase en conexión cos xéneros compositivos e formas de 
organización musical (v. 2.4.1.3), instrumentos e voces (v. 2.4.2.1) e perpectiva 
histórica sobre a música (v. 2.4.3.2). 

 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

 
a) Ler e analizar partituras como 
apoio á audición 

a) Valorar e aplicar o 
silencio como elemento 
indispensable para a 
audición. 

b) identificar e 
describer nas audicións 
propostas os 
precedementos 
compositivos, 
estruturas e formas de 
organización musical 
coñecidas previamente 

c) Seguir e analizar 
partituras como apoio á 
audición 

Apartados a) e b) 
do aprendizaxe 

As mesmas que nos 
apartados 

- 2.4.1.3, 

- 2.4.2.1, 

- 2.4.3.2. 

Temporalización: a mesma 
que nos apartados 

- 2.4.1.3, 

- 2.4.2.1, 

- 2.4.3.2. 

b) Valorar o silencio como  

condición previa á escoita  

c) Recoñecer auditivamente e 
 

determinar a época ou o  

contexto ó que pertencen as  

distintas obras musicais,  

identificando e describindo  

instrumentos, voces, , contexto  

histórico-cultural e elementos e  

formas da organización e  

estrutura musical (forma, ritmo,  

melodía, textura, repetición,  

imitación, variación, etc.) das  

obras musicais propostas  

 

 

2.4.3 Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

 

2.4.3.1 Contido: Relación da música con outros ámbitos: expresión corporal, 
espectáculos teatrais, televisivos e cinematográficos, tempos radiofónicos e 
publicitarios. 

 
 

 

Criterios de 
avaliación 

Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

Realizar exercicios 
que reflictan a 
relación da música 
con outros ámbitos 
e disciplinas. 

a) Recoller, ou crear exemplos que reflictan a 
relación da música con outros ámbitos e 
disciplinas 

 
b) Recoller, analizar, ou reproducir 
manifestacións da danza identificando e 
explicando as mesmas con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que pertencen. 

c) Distinguir e explicar as diversas funcións 
que cumpre a música na sociedade ao longo 
da historia. 

Non a) Exemplificación por 
parte do profesor da 
misión da música nos 
diferentes contextos 

 

b) Aportación por parte do 
alumnado de información, 
traballos ou montaxes 
relativos os devanditos 
contextos 

Temporalización: 2 horas 

 
 
 

 

2.4.3.2 Contido: A música en diversas épocas e culturas 
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Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

a) Coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, 
ampliando e diversificando as 
propias percepcións musicais 

 
b) Relacionar as cuestións 
técnicas aprendidas coas 
características das diversas 
épocas da historia musical. 

 
c) Distinguir e caracterizar as 
grandes épocas da historia da 
música, incluindo a identificación 
dos exemplos musicais propostos 

(idem que na 
avaliación) 

Non a) Fontes explicativas da música en 
distintas épocas e culturas: 
fundamentalmente aportadas polo 
profesor, anque os alumnos poderán 
buscar algunas por si mesmos 

 
b) Explicación das épocas e culturas 
dende un punto de vista musical 

 
c) Ilustración das épocas e culturas 
con audicións 

 
Temporalización: 4 horas 

 

 

2.4.4 Bloque 4: Música e tecnoloxías 

 

2.4.4.1 Contido: Música e recursos tecnolóxicos actuáis 
 
 

 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

a) 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. 

 
b) Utilizar os recursos 
informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do 
feito musical. 

a) Coñecer algunhas das 
posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilizalas como 
ferramentas para a 
actividade musical. 

b) Participar nos diversos 
aspectos da produción 
musical demostrando o uso 
adecuado das tecnoloxías. 

c) Utiliza a informática para 
elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito 
musical. 

Non a) Repaso dos conceptos 
tecnolóxicos básicos 

 

b) Elaboración por parte do 
alumnado de un traballo 
informático que reflicta a 
relación da música coa 
ciencia e a tecnoloxía 

 

Temporalización: 2 horas 
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2.5 Bloques de contidos en 4º de E.S.O. 

 
2.6.1 Bloque 1: Interpretación e creación 

 

2.6.1.1 Contido: Repaso da linguaxe musical 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

Recoñecemento e 
utilización dos signos gráficos 
relacionados coas cualidades 
do sonido: 

 
a) altura: pentagrama e liñas 
adicionais, claves, notas, 
intervalos melódicos e 
harmónicos, alteracións 
accidentais e armaduras de 
clave, escalas 

 

b) duración: figuras das notas 
e silencios, signos que 
modifican a duración das 
figuras, compases, siños e 
palabras indicadoras de tempi 
e articulación 

(idem que na 
avaliación) 

a) lectura fluida en 
claves de sol e fa en 4ª 

 
b) marcación do ritmo 
según as figuras e 
combinado coa lectura 
de notas nos compases 
mais frecuentes 

 
 

d) identificación e 
emprego das escalas 

 
e) recoñecemento e 
aplicación práctica dos 
siños e palabras 
referidos á duración e 
intensidade 

a) Explicación por parte do 
profesor dos elementos 
gráficos obxeto do repaso 

 
b) Realización polo alumnado 
dos exercicios gráficos 
propostos para recoñecer e 
usar os elementos gráficos 

 
c) Interpretación polo 
alumnado das partituras 
propostas que conteñan os 
devanditos elementos 

 

d) Ilustración visual e/ou 
auditiva da música apropiada 
para amosar os contidos 

   Temporalización: 8 horas 

c) intensidad: siños e palabras 
que a indican ou a matizan 
puntualmente 

   

d) timbre: disposición dos 
instrumentos e voces nas 
partituras 
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2.6.1.2 Contido: Texturas musicais 

 
Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da 

audición e a lectura de partituras, os tipos de texturas melódicas, harmónicas e 
contrapuntísticas 

 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe 
e Mínimos 

Actividades e temporalización 

 

a) Analizar e comprender o 
concepto de textura 

 
(idem que na avaliación) 

 

a) explicación gráfica e auditiva dos conceptos 
clave 

 

b) recoñecer, a través da 
audición e a lectura de 
partituras, os tipos de texturas 
melódicas, harmónicas e 
contrapuntísticas 

  

b) Análise de partituras e audicións buscando os 
parámetros sinalados polo profesor 

 

c) Creación e interpretación por parte do 
alumnado de exemplos sinxelos de diferentes 
texturas 

   

Temporalización: 2 horas 
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2.6.1.3 Contido: Formas musicais 

 
Iste contido amosarase dende o punto de vista estructural, histórico e 

auditivo 
 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe 
e Mínimos 

Actividades e 
temporalización 

 
a) Coñecemento e identificación das 
principais formas instrumentais, 
escomenzando polas clásicas: rítmicas, 
libres, introductorias, de sonata, 
programáticas, suite, variación, etc. 

 
(idem que na avaliación) 

a) Fontes explicativas das formas 
musicais: fundamentalmente 
aportadas polo profesor, anque os 
alumnos poderán buscar algunas por 
si mesmos 

 

b) Coñecemento e identificación das 
principais formas vocais: canción, lied, 
escénicas, relixiosas, etc. 

 b) Explicación das formas dende o 
punto de vista estructural, estético e 
histórico 

 
c) Ilustración das formas con 
audicións 

  
Temporalización: 6 horas 

 

 

2.6.1.4 Contido: Expresión da música a través do corpo e do movemento 
 
 

 

Criterios de 
avaliación 

Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

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

a) Amosar interese polo 
coñecemento e a aplicación de 
técnicas e normas do coidado do 
corpo 

 

b) Adquirir e aplicar as habilidades 
técnicas e interpretativas 
necesarias na interpretación 

 

c) Poñer en práctica as técnicas de 
control de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público. 

 
Non 

 

a) Percepción visual e 
auditiva de exemplos de 
danzas coas suas 
respectivas músicas 

 

b) Montaxe de danzas 
coa música apropiada por 
parte dos alumnos 

Temporalización: 2 horas 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.1.5 Contido. Técnica vocal e canto 
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Criterios de 
avaliación 

Aprendizaxe 
e Mínimos 

Actividades e 
temporalización 

Amosar interese polo 
desenvolvemento das 
capacidades e as 
habilidades técnicas 
necesarias para as 
actividades de 
interpretación, realizando 
correctamente os 
exercicios propostos, 
cumprindo as normas que 
rexen a interpretación 
individual ou grupal 

a) Amosar interese polo coñecemento e a 
aplicación de técnicas e normas do 
coidado da voz, 

b) Cantar con entoación correcta as 
pezas vocais propostas aplicando 
técnicas que permitan unha correcta 
emisión da voz, 

c) Practicar da entoación en base a 
técnicas de relaxación, 
respiración,articulación, e resonancia, 
adquire e aplica as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias na 
interpretación e pon en práctica as 
técnicas de control de emocións á hora 
de mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público. 

a) Breve explicación e estudio da 
fisioloxía da voz 

 

b) Práctica grupal ( e en ocasións 
individual) da técnica tradicional 
italiana de canto 

 

c) aplicación da técnica ó repertorio 

Temporalización: 6 horas 

 
 

2.6.1.6 Contido: Creación de pezas vocais ou instrumentais 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

 
Amosar interese polas 
actividades de composición, e 
improvisación realizando 
correctamente os exercicios 
propostos e amosar respecto 
polas creacións dos 
compañeiros 

Realizar correctamente 
improvisacións e composicións 
partindo de pautas previamente 
establecidas, amosando tamén 
unha actitude de superación e 
mellora das súas posibilidades e 
respetando as capacidades e 
traballo dos compañeiros. 

 
Non 

 
Escritura en base a pautas 
preestablecidas e 
interpretación dos 
exercicios creados 

 

Temporalización:2 horas 

 
 

2.6.1.7 Contido: Práctica da interpretación individual e grupal de pezas musicais 
aprendidas a través da lectura de partituras 

 
 

 

Criterios de avaliación Aprendizaxe 
e Mínimos 

Actividades e 
temporalización 

Participar nas actividades de 
interpretación musical, 
realizando correctamente a 
lectura das partituras 
propostas a nivel individual e, 
en grupo, concertando, si é o 
caso, a súa acción coa do 
resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e 
contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa 
en común. 

a) Practicar, interpretar e memorizar pezas 
musicais de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas (especialmente do patrimonio 
español e galego), aprendidas tanto por imitación 
como a través da lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas ao nivel do alumno, 
amosando iste o seu respecto cara ás actividades 
establecidas 

 
b) Practicar as normas que rexen a interpretación, 
e nos ensaios o silencio e atención ao/á director/a 
e a outros/as intérpretes. 

Interpretación de 
partituras propostas 
polo profesor, 
preferentemente co 
teclado e coa voz 

 

Temporalización: 24 
horas 

 
c) Desenvolver a audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico 

 



15  

 
ante a súa propia interpretación e a do seu grupo e 
colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

 

 
 

2.6.2 Bloque 2: Audición musical 

 
2.6.2.1 Contido: clasificación e discriminación das voces, instrumentos musicais e 
agrupacións vocais e instrumentais. 

 
Iste contido tratarase dende un punto de vista conceptual e visual ademais 

de auditivo. Será un repaso e ampliación do tratado en 2º da E.S.O. 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe 
e Mínimos 

Actividades e 
temporalización 

Identificar (auditiva e visualmente), 
describir e clasificar os instrumentos, 
voces e as súas agrupacións, estudando 
as suas características e a sua evolución 
ó longo da historia da música. 

(idem que na avaliación) Repaso ás fontes documentais, 
visionado e audición dos 
instrumentos e voces 

 

Temporalización: 4 horas 

 
 

2.6.2.2 Contido: A audición musical e a utilización dos recursos necesarios para a 
comprensión da música escoitada. 

 
Iste contido tratarase en conexión coas formas musicais (v. 2.6.1.3), 

instrumentos e voces (v. 2.6.2.1) e perpectiva histórico-cultural (v. 2.6.3.2). 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

 
a) Ler e analizar partituras 
como apoio á audición 

a) Valorar e aplicar o silencio 
como elemento indispensable 
para a audición. 

Apartados a) 
e b) do 
aprendizaxe 

 

As mesmas que nos 
apartados mencionados. 

b) Valorar o silencio como 
condición previa á escoita 

 
c) Recoñecer auditivamente e 
determinar a época ou o 
contexto ó que pertencen as 
distintas obras musicais, 
identificando e describindo 
instrumentos, voces, , contexto 
histórico-cultural e elementos e 
formas da organización e 
estrutura musical (forma, ritmo, 
melodía, textura, repetición, 
imitación, variación, etc.) das 
obras musicais propostas 

 

b) identificar e describer nas 
audicións propostas os 
precedementos compositivos, 
estruturas e formas de 
organización musical 
coñecidas previamente 

 

c) Seguir e analizar partituras 
como apoio á audición 
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2.6.3 Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

 

2.6.3.1 Contido: A música no contexto audiovisual 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

a) Comprensión da relación da música 
con outros ámbitos e disciplinas de 
carácter audiovisual: teatro, cine, 
televisión, etc. 

 

b) Definición e mostras de música 
incidental para teatro 

 
c) Percepción e estudio dos onceptos 
básicos da música no cine: banda sonora 
(soundtrack) e música cinematográfica 
(score of film); música diexética e 
incidental. 

a) Análise de exemplos 
que reflictan a relación da 
música cos ámbitos e 
disciplinas mencionados 

 
b) Distinguir e explicar as 
diversas funcións que 
cumpre a música no 
ámbito audiovisual ó 
longo do século XX 

c) Recollida, creación e 
modificación de exemplos 
audiovisuais 

Non 
 

a) Exemplificación por 
parte do profesor da 
misión da música nos 
diferentes contextos 
mencionados 

 

b) Aportación por parte 
do alumnado de 
información, traballos 
ou montaxes relativos 
os devanditos contextos 

d) Comprensión e exemplificación do 
papel da música no cine mudo (funcións 
específicas, películas e compositores) e 
no cine sonoro (épocas, influencias, 
compositores e películas). 

  Temporalización: 24 
horas 

e) Presentación de temas específicos 
como 

   

- compositores clásicos e especializados 
en cine 

   

- uso cinematográfico de partituras 
clásicas 

   

- a música nos diferentes xéneros 
cinematográficos (ciencia-ficción, western, 
cine musical, etc.). 

   

2.6.3.2 Contido: A música en diversas épocas e culturas 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe 
e Mínimos 

Actividades e temporalización 

a) Coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, ampliando 
e diversificando as propias percepcións 
musicais 

(idem que 

avaliación) 
na a) Fontes explicativas da música en 

distintas épocas e culturas: 
fundamentalmente aportadas polo 
profesor, anque os alumnos poderán 
buscar algunas por si mesmos 

b) Relacionar as cuestións técnicas 
aprendidas coas características das diversas 
épocas da historia musical. 

   
b) Explicación das épocas e culturas 
dende un punto de vista musical 

c) Distinguir e caracterizar as grandes 
épocas da historia da música, incluindo a 
identificación dos exemplos musicais 
propostos 

  
c) Ilustración das e´poca e culturas con 
audicións 

 
Temporalización: 4 horas 
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2.6.3.3 Contido: Valoracións e críticas musicais 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

a) Valoración, asimilación e 
emprego de conceptos 
musicais básicos necesarios á 
hora de emitir xuízos de valor 
ou falar de música 

a) Utilizar diversas fontes de 
información para indagar sobre 
a música obxeto de valoración 
ou crítica, especialmente as 
novas tendencias a música 
popular, etc. 

Non  
Reflexión sobre o contido e 
elaboración de un traballo 
de información, valoración e 
crítica 

 
b) Reflexión sobre a difusión 
musical e específicamente 
sobre o seu papel  en 
contextos rituais, publicitarios, 
etc. 

b) Amosar interese por ampliar 
as preferencias propias e non 
limitándose a coñecer  a 
música de consumo habitual e 
masivo. 

 Temporalización: 4 horas 

 
c) Amosar interese e actitude 
crítica cara á música, 
valorando as propostas 
musicais dende diferentes 
puntos de vista: técnico, 
estético, social, económico… 

   

 
 

2.6.4 Bloque 4: Música e tecnoloxías 

 

2.6.4.1 Contido: Música e recursos tecnolóxicos actuáis 
 
 

Criterios de avaliación Aprendizaxe Mínimos Actividades e 
temporalización 

a) 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. 

 
b) Utilizar os recursos 
informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do 
feito musical. 

a) Coñecer algunhas das 
posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilizalas como 
ferramentas para a actividade 
musical. 

b) Participar nos diversos 
aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado 
das tecnoloxías. 

c) Utiliza a informática para 
elaborar traballos sobre temas 
relacionados co feito musical. 

Non  
a) Repaso dos conceptos 
tecnolóxicos básicos: 

 

-Instrumentos electrónicos 

-Informática musical 

-Computador: conceptos 
básicos 
-Tarxetas de son 
-Son dixital: audio e M.I.D.I 
-Tipoloxía do software 
musical 

   
b) Elaboración por parte do 
alumnado de un traballo 
informático que reflicta a 
relación da música coa 
ciencia e a tecnoloxía 

    

Temporalización: 6 horas 
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2.6 Obxetivos específicos para 4º de E.S.O. 
 

Debido a que os bloques de contidos previstos para este curso son 
básicamente os mesmos que ós dous anteriores, compre sinalar unha serie de 
obxetivos específicos para 4º da E.S.O.: 

 

-Participar no traballo musical programado, tanto dentro como fose do aula, 
de xeito individual e grupal, con actitude aberta, interesada e respectuosa. 

 

-Fomentar a audición atenta, consciente e silenciosa das pezas utilizadas 
como exemplo, así como a capacidade de analizalas e adquirir un criterio musical 
propio e fundamentado 

 

-Adquirir o vocabulario que permita ao alumno explicar de forma oral e 
escrita os conceptos musicais previstos no programa. 

 

-Valoración da necesidade de utilizar as novas tecnoloxías para a 
gravación, transmisión e reprodución de música. 

 

-Fomento da lectura comprensiva daqueles textos que se refiren á música; 
esta actividade estará especialmente indicada no caso de que o alumno aínda non 
sexa capaz de comprender o que le. 

 

-Profundización na aprendizaxe da linguaxe musical partindo da práctica da 
lectura e interpretación de partituras realizada previamente. 

 
2.7 Avaliación 

 
2.8.1 Xeneralidades 

 
En xeral, a avaliación inicial consistirá no establecemento dun diagnóstico 

previo das capacidades, destrezas e coñecementos posuídos polos alumnos. 
 

Nas tres avaliacións posteriores (1º, 2º e 3º trimestres) o profesor 
determinará a realización tanto de probas que verifiquen a adquisición dos 
contidos teóricos e conceptos propostos, como de exercicios e actividades 
baseadas na práctica e destrezas adquiridas; 

 
Ademais, o profesor observará continuadamente as actitudes dos alumnos, 

valorando e calificando as mesmas en relación coas normas de convivencia do 
centro, as disposicións legais, a presente programación e o bó desenvolvemento 
da actividade docente no aula. 

 
O porcentaxe da cualificación da teoría de da práctica musicais chegará 

ordinariamente a un 80% da puntuación total. 
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En ocasións, e si o profesor o considera oportuno, poderáse levar a cabo a 
valoración positiva do traballo musical realizado polo alumno fora do aula, como, 
por exemplo, a súa participación en actividades complementarias de tipo musical 
dentro do centro (teclado, canto coral, grupo instrumental..). 

 

Os pormenores da avaliación comunicaránse por parte do profesor ós 
alumnos ó escomenzar o curso, de forma que éstos saiban a maneira de seren 
valorados nos distintos apartados. 

 
A avaliación dos conceptos realizarase coa formulación de probas escritas, 

polo menos unha por avaliación (ou orais si o profesor o considera oportuno), nas 
que os alumnos acreditarán o seu coñecemento dos contidos conceptuais fixados 
en cada caso. 

 
Nas probas escritas valoraranse tanto os coñecementos como a correcta 

expresión escrita dos mesmos, así como a capacidade de definir acertadamente e 
con linguaxe correcta os conceptos conceptos e, sobre todo aplícar ditos 
conceptos ós casos prácticos propostos. 

 
Por outra banda, a superación de calquera das tres probas non significará 

de ningún xeito a superación de ningunha das anteriores (sobre a recuperación 
véxase o apartado correspondente). 

 

Con respecto a avaliación da práctica musical, se o número de alumnos por 
aula o permite, farase un seguimento personalizado do traballo de cada alumno, o 
que, á súa vez, permitirá efectuar unha avaliación case continuada do seu 
progreso académico. Isto será especialmente válido para avaliar as destrezas 
adquiridas na práctica musical. Iste sistema require a realización de probas e/ou a 
observación e anotación por parte do profesor do traballo cotián desenvolvido 
polos alumnos no aula. Dito traballo, especialmente apropiado para a avaliación 
da práctica musical, consistirá nas pezas ou exercicios interpretados (e ás veces 
escritos) polos alumnos individual ou conxuntamente que serán contabilizados e 
valorados polo profesor para a súa posterior puntuación. Tanto no 
desenvolvemento de toda a materia programada como, especialmente, naqueles 
contidos nos que domine a práctica, o profesor terá en conta ao avaliar ao alumno 
a súa asistencia continua a clase e a súa participación activa e responsable nela. 

 

Non só se avaliará o nivel obtido polo alumno nas destrezas musicais 
mencionadas, senón tamén o progreso relativo observado de acordo cos 
resultados da avaliación previa e a habilidade espontánea ou natural posuída por 
él. Con iso, o profesor terá unha idea exacta do esforzo realizado polo alumno 
para a consecución dos obxectivos propostos. Avaliarase, pois, o progreso relativo 
do alumno á vista das súas capacidades previas, a súa atención e concentración 
durante os exercicios. 

 
As actitudes tamén serán tidas en conta como condición necesaria (pero 

non suficiente) para a consecución dos obxectivos propostos, como sucede, por 
exemplo, coa valoración da necesidade de 

 
- escoitar en silencio as audicións e interpretacións feitas no aula; 
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- atender concentradamente ás explicacións do profesor para comprender 
os conceptos; 

 

- traer o material personal imprescindible; 
 

- asistir a clase con puntualidade e non cometer faltas de asistencia 
inxustificadas; 

 
- respectar a actividade do profesor e dos demais alumnos sin interrumpila; 

 
- acatar as normas de convivencia; e 

 
- cantas outras actitudes sexan imprescindibles para que tódolos alumnos 

exerzan o seu dereito a recibir a formación prevista nas mellores condicións. 
 

A avaliación das actitudes segundo se describen require a observación e 
anotación por parte do profesor das actitudes, positivas ou negativas, 
manifestadas polos alumnos no aula. 

 
O profesor porá especial interese no xuízo da actitude que cada alumno 

manifesta no aula. Fomentaranse as actitudes positivas mencionadas (respecto, 
atención, interese, posesión do material, colaboración, puntualidade, asistencia a 
clase, etc.). Por outra banda, tratarase de reconducir as actitudes negativas en 
orde a que non se resinta o bo funcionamento do grupo. O profesor sancionará, 
polo tanto, ao alumno que incida nas devanditas actitudes cunha perda de 
puntuación. proporcionada a cada caso . O porcentaxe da cualificación da actitude 
do alumno no aula será ordinariamente de un 20% da puntuación total. Se o 
comportamento obxecto de sanción tivese a xuízo do profesor un carácter grave 
ou fose claramente reiterado, a diminución da cualificación poderá chegar ao 50% 
da devandita puntuación total. As faltas graves son aquelas acción ou expresións 
que afectan á dignidade das persoas ou á súa integridade física, interrompen 
reiteradamente a actividade normal dos compañeiros, e tamén as que non 
recoñecen as competencias que a lei confire ao profesor no marco legal vixente da 
comunidade educativa. 

 
2.8.2 Alumnos con estudios musicais previos 

 
Os alumnos que posúan coñecementos e habilidades musicais adquiridas á 

marxe do ensino obrigatorio (conservatorios, academias de música, clases 
particulares..) deberán traballar os exercicios prácticos e adquirir os coñecementos 
especialmente establecidos polo profesor de acordo co seu nivel musical; con iso 
deberán demostrar o seu interese por experimentar un progreso relativo con 
respecto ao seu nivel de partida avaliado previamente. Dito interese poderá 
expresarse tamén coa participación deste tipo de alumnado cantando partes 
solistas, tocando acompañamentos instrumentais, etc. 

 
2.8.3 Instrumentos de avaliación 

 
2.8.3.1 Primeiro ciclo de E.S.O. 
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En 2º de E.S.O., que é o primeiro dos niveis nos que se imparte a 
asignatura no noso centro, realizaranse probas 

a) prácticas (lectura de partituras, instrumento e canto), 

b) teórico-escritas, 

c) de instrumentos (con audición) e 

d) colectivas. 

O alumno deberá aprobar as probas indicadas nos apartados a), b) e c) para ter 
unha calificación positiva na avaliación correspondente. As probas colectivas 
suporán un 20% da nota da avaliación segundo o traballo individual de cada 
alumno, penalizándose negativamente, incluso co suspenso na avaliación a falla 
de traballo do davandito alumno ou o seu comportamento incorrecto ou que 
obstaculice a actividade normal na aula. 

As probas prácticas poderán realizarse sen aviso previo (varias por avaliación), 
mentras que para as teórico-escritas fixaráse unha data (unha por avaliación). As 
devanditas probas escritas de 9 ou 10 preguntas coñecidas anticipadamente polos 
alumnos, sendo necesario superar 8 delas para aprobar; as preguntas non 
superadas deberán recuperarse para superar o exame. 

A proba sobre instrumentos musicais, con audicións, farase na segunda 
avaliación. 

As probas colectivas consisten na execución e grabación das cancións ou pezas 
traballadas na aula, na que participa todo o grupo con canto, percusión Orff, piano, 
guitarra e frautas. 

 

2.8.3.2 Segundo ciclo de E.S.O. 

 
Os instrumentos de avaliación serán de tres tipos: 

 
a) probas que verifiquen a asimilación dos contidos por parte do alumnado 

 

b) exercicios e actividades prácticas baseadas que demostren a aplicación 
dos coñecementos e as destrezas musicais adquiridas 

 
c) observación polo profesor das actitudes e comportamento dos alumnos 

na sua relación coas persoas presentes no aula e o traballo e actividades de 
formación nela realizadas. 

 
Os instrumentos de avaliación, expostos de xeito mais concreto serán os 

seguintes: 
 

- probas escritas (como mínimo unha por avaliación) valorando tanto os 
coñecementos adquiridos como a correcta expresión escrita dos mesmos; 

 
- probas orais realizadas con frecuencia verificando os devanditos 

coñecementos, a sua correcta expresión e a atención e o seguimento cotián das 
clases polo alumnado; 
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- probas auditivas de recoñecemento, análise, comentario, 
contextualización, etc., sobre as pezas músicais propostas para a escoita, 
expresándose as devanditas actividades de forma oral ou escrita; 

 

- exercicios interpretativos e creativos para valorar as destrezas, a técnica e 
capacidade do alumnado de producir música, vocal e intrumentalmente; istas 
probas poderán ser 

 
- prantexadas polo profesor para seren feitas na duración máxima de 

unha sesión lectiva, ou 
- consistir en pezas ou exercicios propostos con antelación, 

interpretados polos alumnos ó longo de unha serie de sesións lectivas e 
contabilizados e polo profesor para a cualificación a medida que se realizan 
correctamente; 

 
- observación e anotación das actitudes e comportamento do alumnado, 

tanto na sua relación coas persoas presentes no aula como no seu interese polo 
traballo e actividades de formación nela realizadas; atenderáse especialmente á 

 
- asitencia á clase e puntualidade, 
- escoita atenta, concentrada e silenciosa das explicacións, audicións 

e interpretacións feitas no aula, 
- respeto á actividade do profesor e dos demais alumnos sin 

interrumpila; 
- traer o material didáctico imprescindible; 
- acatamento as normas de convivencia do centro, as disposicións 

legais, a presente programación e as normas concretas establecidas polo 
profesor para o perfecto desenvolvemento da actividade docente no aula; 

- amosar interese polos contidos a través da linguaxe, tanto escrita 
como oral e incluso non verbal ou xestual; 

- amosar cantas cantas actitudes convintes para que tódolos 
alumnos exerzan o seu dereito a recibir a formación prevista nas mellores 
condicións. 

 
2.8.4 Procedementos de avaliación e criterios de cualificación 

 

De acordo coas tres categorías sinaladas no apartado relativo ós 
instrumentos de avaliación, establécense paralelamente tres procedementos para 
a realización da devandita avaliación: 

a) valoración das probas que verifiquen a asimilación dos contidos por parte 
do alumnado; 

 
b) valoración dos exercicios e actividades prácticas baseadas que 

demostren a aplicación dos coñecementos e as destrezas musicais adquiridas; 
 

c) valoración polo profesor das actitudes e comportamento dos alumnos na 
sua relación coas persoas presentes no aula e o traballo e actividades de 
formación nela realizadas. 
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Os criterios de cualificación comunicaránse por parte do profesor ós 
alumnos ó escomenzar o curso, de forma que éstos saiban a maneira de seren 
valoradas as suas probas, actividades e exercicios e actitudes. 

 
O primeiro criterio refírese á porcentaxe da cualificación correspondente ás 

tres categorías sinaladas: 
 

a) a cualificación das probas teóricas mais os exercicios e actividades 
prácticas chegará ordinariamente a un 80% da puntuación total; 

 
b) a cualificación das actitudes e comportamento do alumno no aula será 

ordinariamente de un 20% da puntuación total; a fixación deste porcentaxe s 
actitudes tamén serán tidas en conta como condición necesaria e convinte, pero 
non suficiente, para a consecución dos obxectivos propostos; 

O segundo criterio reflicte o modo de valorar as probas teóricas ou 
conceptuais: 

a) prantexarase como mínimo una proba formal, escrita, en cada trimestre; 

b) cualificaranse a corrección dos contidos e tamén a adecuada expresión 
dos mesmos, debendo empregar o vocabulario apropiado para comunicar 
conceptos musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade; 

c) a superación de unha calquera das tres probas trimestrais non significará 
de ningún xeito a superación automática de ningunha das anteriores, dado que os 
contidos de cada unha delas serán específicos. 

O terceiro criterio refírese a cualificación das actividades e exercicios de 
práctica musical: 

a) as diferentes actividades e exercicios de práctica musical serán poderán 
ser prantexados tanto en probas formais como, sobre todo, de xeito cotián ó longo 
do curso ou trimestre; 

b) prantexaranse os exercicios adecuados a cada alumno ou grupo de 
alumnos, valorando o progreso relativo observado de acordo cos coñecementos e 
destrezas previas, a habilidade espontánea ou natural posuída; 

c) valorarase a atención e concentración do alumno durante os exercicios 
como mostra do seu interese; 

d) puntuarase sobre todo a corrección dos exercicios; 

e) en ocasións poderáse levar a cabo a valoración positiva do traballo 
musical realizado polo alumno fora do aula, como, por exemplo, a súa 
participación nas actividades complementarias (teclado, canto coral, grupo 
instrumental..), a execución de pezas de seu repertorio persoal, etc. 

O cuarto criterio reflicte o modo de valorar as actitudes e o comportamento 
dos alumnos no aula e no centro: 

 
a) a avaliación das actitudes requirirá da observación e anotación por parte 

do profesor das actitudes, positivas ou negativas, manifestadas polos alumnos no 
aula; 
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b) por parte do profesor reforzaranse os comportamentos positivos e 
sancionaranse as actitudes negativas; 

 

d) a posta de manifesto e sanción dos comportamentos e actitudes 
negativas levarase a cabo coa perda parcial da puntuación prevista 
(ordinariamente o 20% sinalado anteriormente) con cada incorreción que se 
observe, sendo a perda proporcionada a cada caso; todos os alumnos terán 
asignada en cada trimestre o devantido 20% que perderán progresivamente a 
medida que amosan os comportamentos negativos; 

 
e) se o comportamento obxecto de sanción tivese a xuízo do profesor un 

carácter grave ou fose claramente reiterado, a diminución da cualificación poderá 
chegar ao 50% da devandita puntuación total; s faltas graves son aquelas accións 
ou expresións que afectan á dignidade das persoas ou á súa integridade física, 
interrompen reiteradamente a actividade normal dos compañeiros ou non 
recoñecen as competencias que a lei confire ao profesor no marco legal vixente da 
comunidade educativa. 

 
2.8.5 Recuperación e avaliación final 

 
2.8.5.1 Segundo de E.S.O. 

Levaráse a cabo segundo o expresado no apartado 2.8.3.1 

 

2.8.5.2 Terceiro de E.S.O. 

 
A cualificación final do curso será a media das tres cualificacións trimestrais, a 
condición de que as devanditas cualificacións sexan iguais ou superiores a tres 
puntos. 

Dado que, como xa es especificou a propósito dos contidos teóricos 

 

a superación de unha calquera das tres probas trimestrais non significará 
de ningún xeito a superación automática de ningunha das anteriores, dado que os 
contidos de cada unha delas serán específicos 

 

dedúcese que a nota da terceira avaliación non ten por que coincidir coa 
nota final. 

A recuperación dos devanditos contidos teóricos (probas escritas) das 
avaliacións primeira e segunda levarase a cabo xunto á proba escrita da terceira 
avaliación. Os contidos prácticos non suxeitos a unha proba puntual poderán 
recuperarse ó longo do curso para seren cualificados novamente na terceira 
avaliación. Dita recuperación farase realizando en cada avaliación os exercicios ou 
pezas anteriores que aínda non foron presentados ó profesor. 
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2.8 Metodoloxía 

 

Iste apartado refírese as estratexias, procedementos e accións organizadas 
e planificadas polo profesorado, de forma conscente e reflexiva, coa finalidade de 
posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

A metodoloxía sustentarase nas seguintes bases: 

a) presentación dos contidos tendo en conta a tipoloxía do alumnado: 
contexto socio-cultural, capacidades, coñecementos e estudos previos, etc.; 

b) adecuación dos instrumentos de avaliación á realidade conformada polos 
aspectos sinalados no apartado a); 

c) valoración do alumnado en base ós criterios de avaliación sinalados. 

d) seguemento, verificación, animación, apoio e correción do traballo cotián 
do alumnado; 

e) fomento das actitudes e comportamentos positivos (respecto, atención, 
interese, posesión do material, colaboración, puntualidade, asistencia a clase, etc.) 
e recondución das actitudes negativas en orde a que non se resinta o bo 
funcionamento do grupo; as devanditas actitudes negativas son todas aquelas que 
van en contra das normas de convivencia do centro, das disposicións legais, da 
presente programación e do perfecto desenvolvemento da actividade docente no 
aula. 

2.9 Actividades complementarias 
 

Dentro das actividades complementarias descritas no presente proxecto 
docente, merecen ser destacadas aquelas que se relacionan directamente cos 
contidos establecidos no currículo da E. S. O. , como é a práctica vocal realizada 
durante o horario previsto para o canto coral e as sesións de aprendizaxe do 
teclado, que axudarán a aqueles alumnos que as practiquen a ter contacto directo 
coa música, a incrementar a súa habilidade interpretativa e formar paulatinamente 
un criterio musical propio e fundamentado na experiencia. 

 

Outras actividades poderán consistir na realización de traballos nos que os 
propios alumnos sitúen as obras musicais no seu adecuado contexto histórico e 
estilístico, relacionando éstas con outros aspectos da cultura ou saber común. 

 

Un complemento especialmente adecuado para o traballo levado a cabo en 
calquera dos niveis da E.S.O., será a asistencia a concertos didácticos nos que o 
alumno terá contacto directo coa música interpretada en vivo. 

 
 

2.10 Contribución da música ao logro das competencias básicas 
 

As competencias básicas permiten a resposta adecuada do alumnado en 
distintos ámbitos: 

 

- social e cidadán, 
 

- artístico e estético, 
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- científico e tecnolóxico, 
 

- lingüístico e comunicativo. 
 

A didáctica da música exposta nesta programación fundaméntase na 
consideración de que esta materia ten unha serie de importantes valores 
formativos que axudan á resposta nos ámbitos citados: 

 

a) desenvolvemento de capacidades perceptivas, fundamentalmente 
auditivas, centradas nos distintos parámetros do son (altura, intensidade, tono e 
timbre); 

 

b) fomento das habilidades expresivas que se poñen en xogo na 
interpretación musical (coordinación motriz ao tocar instrumentos, vocalización no 
canto, actuación ante os demais, etc); 

 

c) formación dunha capacidade crítica ou valorativa sobre a música dende o 
punto de vista estético; 

 

d) desenvolvemento da capacidade de aprendizaxe de códigos ou 
linguaxes diversas alléas ao emprego habitual da lingua oral e escrita; 

 

e) fomento da actividade práctica e non só puramente teórica ou conceptual 
no aula. 

 
 

2.11 Criterios xerais de avaliación en relación coas competencias básicas 
 

De acordo coas competencias que, tanto as leis relativas ó ensino como as 
programacións (xeral do centro e particular do departamento) desexan para o 
alumnado nos ámbitos citados anteriormente, establécense algúns criterios 
xenéricos de avaliación: 

 

a) valoración da capacidade comunicativa do alumno, tanto oral e escrita 
como non verbal e, no ámbito específico da música, da expresión artística; 

 

b) como requisito previo para a expresión artística, ten que xulgarse a 
sensibilidade previa que permite poñer en xogo os matices propios deste tipo de 
comunicación; 

 

c) valoración da capacidade de asimilar os códigos ou linguaxes requeridas, 
sendo necesaria no caso da música a atención especial á comprensión das 
partituras e audicións mediante as que o músico se expresa; 

 

d) observación e xuicio do profesor sobre a base matemático-científica que 
está na base dos fenómenos sonoros; 

 

e) valoración da capacidade de facer música non só individualmente, senón 
tamén en grupo. 

 
2.12 Atención á diversidade 
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A diversidade será en primeiro lugar identificada de xeito o mais preciso 
posible, tanto pola observación directa da actividade cotián no aula como nas 
probas de avaliación previa ó comenzo do curso. Será igualmente importante a 
colaboración co departamento de orientación do centro para ter unha valoración 
adecuada da problemática plantexada tanto cognitiva como conductual ou de 
calquer outro tipo. 

 

A medida principal tomada polos profesores do departamento será, por 
suposto, a adaptación dos contidos ós casos concretos que así o requiran. Tal 
recurso, utilizado básicamente en 4º de E.S.O. con diversificación curricular, 
consistirá no establecemento de grados de dificultade adaptados ás capacidades 
do alumnado, tanto teóricas como prácticas. A simplificación de exercicios 
prácticos e probas escritas dará, por tanto, unha valoración mais axeitada do 
traballo e progreso do alumno. 

 

Con respecto á dinámica da clase, ésta terá que modificarse si a situación o 
permite. Os alumnos con necesidades especiais deberían poder dispoñer de 
momentos de atención personalizada por parte do profesor, utilizando éste 
recursos, materiais ou procedementos alternativos (audiovisuais, instrumentais, 
dinámica grupal para fomentar a axuda e interación cos compañeriros, etc.). 

 
 
 
 
3. ALUMNOS PENDENTES 

 
3.1 Probas 

 

A materia pendente superarase cunha soa proba que se realizará na data 
fixada para ese efecto no calendario xeral de exames para alumnos con materias 
pendentes. Ademais de devandita proba, os alumnos disporán dunha segunda 
convocatoria no terceiro trimestre á que poderán presentarse en caso de non obter 
unha cualificación positiva na anterior. En ambas as probas considerarase materia 
de exame todos os contidos mínimos correspondentes. 

 
3.2 Contidos mínimos 

 
3.2.1 Introdución 

 

Co obxectivo de facilitar a avaliación positiva da materia a aqueles alumnos 
coa música pendente, o departamento establece os contidos mínimos en base aos 
que se elaborarán as probas anteriormente citadas. En calquera dos tres cursos 
de E.S.O. nos que se imparte a materia de música, debido á aprendizaxe da 
linguaxe musical, ditas probas serán non só de tipo teórico senón tamén práctico, 
debendo realizarse algúns exercicios sinxelos de lectura ritmada ademais do 
exame escrito. 

 
3.2.2 Contidos mínimos para 2º de E.S.O. 
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3.2.2.1 Instrumentos musicais 
 

Son os seguintes: 
-Clasificación xeral: corda, vento, percusión e as súas distintas subdivisións 

 

-Instrumentos da orquestra sinfónica: enumeración e composición dos 
distintos grupos 

 
3.2.2.2 Voz humana e canto 

Son os seguintes: 

 
-Clasificación das voces: masculinas e femininas, agudas e graves 

 

-Tipos de coros: de voces mixtas, de voces iguais 

 
3.2.2.3 Conceptos de linguaxe musical aplicados á altura do son 

Son os seguintes: 

 
-Pentagrama, clave e notas 

 

-Definición de intervalo. Ton e semiton 
 

-Bemol, sostido e becuadro. Alteracións na clave e accidentais 
 

-Denominación das notas aplicada ao teclado 
 

- Acordes, definición e usos 

 
3.2.2.4 Conceptos de linguaxe musical aplicados á duración do son 

Son os seguintes: 

 
-Figuras das notas e silencios 

 

-Definición de compás 
 

-Compases: tipoloxía segundo os acentos (binarios, ternarios..) e fraccións 
indicadoras (2/4, 3/4..). 

 

-Signos que modifican a duración das figuras: puntiño, ligadura e caldeirón 
 

-O movemento ou tempo: palabras italianas que o indican (allegro, 
adagio..). 

3.2.2.5 Conceptos de linguaxe musical aplicados á intensidade do son 

Son os seguintes: 



29  

-Palabras italianas que indican matices uniformes (forte, piano..). 
 

-Signos e palabras italianas que indican gradación de intensidade 
(crescendo, diminuendo..). 

 
3.2.2.6 Práctica musical 

Son os seguintes: 

 
Lectura e medida ritmada de notas 

-en clave de Sol 
-en compases de 2/4, 3/4 e compasillo 
-coas seguintes figuras: redonda, branca, negra e corchea 
-con puntiños, ligaduras e caldeiróns 

 
 

3.2.3 Contidos mínimos para 3º de E.S.O. 
 

Serán os de 2º da E.S.O. mais os seguintes: 
 

-Definción de ementos estruturais: introducción, coda, cadencia, etc. 
 

-Definición e recoñecemento dos diversos xéneros musicais: vogal e 
instrumental, relixioso e profano, de cámara e sinfónico, etc. 

 
- Definición das texturas básicas: monodia e polifonía, armonía e 

contrapunto. 
 

-Breve definición e enumeración de formas instrumentais: rítmicas (p. ex. a 
marcha), libres (p. ex. a fantasía), introductorias (p. ex. o preludio..) , imitativas (p. 
ex. o canon..), múltiples (p. ex. suite, variación..), de sonata (p. ex. sinfonía e 
concerto..), 

 
- Idem das formas vocais (p. ex. canción e lied, ópera, oratorio..) 

 
- Períodos da historia da música (Idade media, fenacemento, barroco, 

clasicismo, romanticismo e século XX), principais características destes peróodos 
e algunas obras e compositores representativos. 

 
 
 

3.2.4 Contidos mínimos para 4º de E.S.O. 
 

Serán os de 2º e 3º de E.S.O. referidos á linguaxe musical e á práctica 
musical máis os seguintes: 
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-Conceptos básicos de música cinematográfica: banda sonora 
(soundtrack) e música cinematográfica (score of filme); música diexética e 
incidental. 

 

-Acontecementos fundamentais da historia da música 
cinematográfica: cine mudo e sonoro 

 

-Conceptos básicos de informática musical - Computador: conceptos 
básicos - tarxetas de son on dixital: audio e M.I.D.I e tipoloxía do software 
musical 

 
 

 
4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 

 

En xeral, a temporalización dos contidos levarase a cabo de acordo coa 
orde no que se expón na presente programación. 

 

En 2º de ESO comezarase coa linguaxe musical e a práctica vocal e 
instrumental, (sempre de menor a maior dificultade e manténdose ambos ao longo 
de todo o curso), seguirase con aqueles contidos que se consideren ferramentas 
básicas no desenvolvemento dos bloques auditivo, creativo e contextual (como, 
por exemplo, o coñecemento dos instrumentos musicais e voces) para abordar 
logo os aspectos máis complexos de devanditos bloques: análise de audicións, 
creación de fragmentos musicais, valoración do contexto que serve de marco á 
obra de arte musical, etc. 

 

En 4º de ESO poderá ser aconsellable un repaso dos fundamentos teóricos 
e prácticos da linguaxe musical se o nivel dos alumnos así o indica nunha 
avaliación previa. 

 

Por outra banda, o departamento de música xulga moi conveniente a 
mestura de contidos de diverso carácter para conseguir unha maior variedade, 
amenidade e, por conseguinte, un maior rendemento no aula; así, poderá dividirse 
o tempo dispoñible (trimestre, semana e ata sesión) entre diferentes actividades: 
teoría da linguaxe musical e a súa práctica, interpretación vocal e instrumental, 
ritmo e entonación, contexto da obra musical e a súa audición, etc. 

 
A temporatización correspondente ós contidos da L.O.M.C.E. aparece 

especificada nos apartados correspondentes. 

 

5. MATERIAL DIDACTICO 
 

O material didáctico co que conta o departamento de música para levar a cabo a 
programación propia da materia é o seguinte: instrumentos Orff, un equipo 
formado por mesa de mesturas á que se conectan, ademais de amplificador e 
altofalantes, reprodutores de cd's, dvd's, etc., un computador de sobremesa, 
algúns libros e partituras, instrumentos percusivos, un piano eléctrónico de 88 
teclas,  
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Non se propón ningún libro de texto obrigatorio, nin en E.S.O. nin en bacharelato, 
debendo os profesores do departamento proporcionar ao alumnado os textos, 
partituras que se consideren necesarios. O alumno deberá acudir ao aula sempre 
en posesión do material requirido polo profesor: fotocopias de textos e partituras, 
papel pautado, etc. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS XERAIS 

 
6.1 Concertos didácticos 

 

Poderá establecerse a asistencia dos alumnos de música aos concertos 
didácticos se parecen pedagóxicamente apropiados segundo o criterio do 
departamento. 

 
 

6.2 Grupos vocais e instrumentais 
 

Se é posible organizarase algún grupo instrumental ou vocal (coro para 
traballar técnica de canto e repertorio coral, cuarteto de corda..) fose do horario 
lectivo, cos alumnos interesados niso e que, ademais da suficiente capacidade 
musical, teñan dispoñibilidade de tempo. 

 

 
7. CONTRIBUCIÓNS A ACCIÓNS DIVERSAS 

 
7.1 Educación en valores 

 

Fomentaránse os valores especificados, tanto na didáctica da materia como 
na dinámica da clase e nas distintas actividades. Ditos valores refírense 
fundamentalmente á educación 

 

a) ambental, 
 

b) vial, 
 

c) para a saúde, 
 

d) o consumo, 
 

e) a igualdade e 
 

f) a paz. 
 

Dadas as características da materia, os ámbitos mais axeitados para tratar, 
tanto a nivel concptual como práctico, son os puntos c), d) e), f). 
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7.2 Promocion da lectura 
 

O fomento da lectura comprensiva levaráse a cabo 
 

- fomentando o manexo de bibliografía encontrada polo propio alumno; 
 

- revisando as ideas asimiladas a partir da análise de breves textos con 
sinxelos conceptos musicais; 

 

- expresando os devantitos conceptos con adecuado vocabulario e 
expresión propia, diferente do texto manexado; 

 
- realizando lecturas en voz alta diante do grupo para mellorar a dicción; 

 

- propoñendo a realización de traballos escritos a partir de fontes 
determinadas para unha posterior presentación; 

 

- fomentando o achegamento á literatura de contido ou temática musical. 

 
7.3 Plan de convivencia 

 

Como acción fundamental para levar a cabo no marco do plan de 
convivencia, establécese a necesidade de considerar o aula como un espacio non 
só de traballo, senón de respecto e comunicación. 

 

Ademais da avaliación de actitudes tal como se describe nos apartados 
anteriores relativos a materia na E.S.O., tentaráse de transmitir a todo o alumnado 
a necesidade de considerar o centro como un lugar de convivencia, aplicando as 
normas concretas do plan de convivencia en coordinación coa dirección e xefatura 
de estudios. 

 

As actitudes de respecto deberán verificarse casi constantemente, incluso 
no trato entre os propios alumnos, de xeito que non se produzan episodios de 
discriminación, confrontación, presión, violencia verbal ou física, etc. 

 

7.4 Plan T.I.C. 

Aínda que a contribución do departamento ó uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación (T.I.C.) está limitada pola dispoñibilidade de 
material apropiado, aproveitase a aula de informática 1 para traballar con 
programas de software musical como musescore e audacity e o uso do 
navegador mozilla Firefox para acceder a rede en busca de contidos, 
consultas…ou visualizacions de concertos empregando plataformas coma you 
tuve. Tamen, por suposto, a aula virtual do centro.  

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Segundo a lei a diversidade dos alumnos atende a seguinte tipoloxía: 
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- incorporación demorada ó sistema educativo. 
- especificidades do contexto persoal ou historial académico 

- dificultades específicas de aprendizaxe. 

- trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 
- altas capacidades intelectuais. 

 
A atención a istes grupos de alumnos lévase a cabo a partir da información 

transmitida ó profesorado na avaliación inicial feita en outubro. Os datos puntuais 

ou complementarios son obtidos na colaboración habitual cos titores e o 

departamento de orientación. 

A atención lévase a cabo a tres niveis: 
 
- individual, 
- grupal 
- na avaliación. 

 
A atención individual ós alumnos é posible especialmente na práctica 

musical, momento no que o profesor valora a incidencia da diversidade no traballo 

concreto na asignatura. 

As tarefas grupais deberán facerse coa necesaria flexibilidade para integrar 

ós alumnos que o necesiten. Con respecto ó grupo clase, reforzaránse os 

recordatorios das diferentes tarefas por realizar e levaráse unha axenda ou diario 

que as recolla. 

No que respecta á avaliación, faránse as necesarias adaptacións, tanto nos 

exames escritos como nas actividades prácticas. Disporáse o tempo suficiente 

para as distintas tarefas ou probas, suministraránse os materiais prácticos 

adaptados a cada circunstancia, articularánse pequenos lapsos de tempo extra 

escolar para dudas e aclaracións, etc. 

 

9. AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNS DA PROGRAMACIÓN 

 
9.1 Avaliación 

 

Esta programación será avaliada en tres momentos: 
 

1) ó comenzo do curso por parte da inspección; 
 

2) durante o curso por parte do profesor do departamento 
 

3) ó final do curso na memoria do departamento. 
 

As modificacións faranse cuando sexa necesario e serán incorporadas ó 
texto da programación nos momentos 1) e 3). 
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9.2 Modificacións 
 

Tendo en conta a memoria de xuño, considéranse as seguintes 
modificacións na E.S.O.: 

 

- a creación de fragmentos musicais será moi simple dada a falta de 
experiencia musical previa; 

 

- para o avance na técnica vocal tentaráse de facer un desenvolvemento 
previo do oído musical; 

 

- á aplicación da música a outros ámbitos específicos dedicaráselle un certo 
tempo a pesar da falta de horas nunha asignatura con dúas clases semanales. 

 

- en canto á lectura comprensiva, faránse explicacións pormenorizadas de 
moitos términos presentes nos contidos da asignatura, incluso aqueles non 
específicamente musicais. 

 

Tentaráse  paliar a diferencia de nivel entre 
 

a) os alumnos con estudios previos de música e os demais; 
 

b) os alumnos de E.S.O. procedentes de outros centros e os “propios” do 
centro. 

 

10. PROFESOR DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
 
José Javier Pérez Castro. Imparte clases en 2º, 3º e 4º de ESO. 
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022 
 

ACTIVIDADE 
A REALIZAR 

TEMPORALIZ
. 
CON  DATAS 

NIVEIS 
 

OBXECTIVO
S 
 

RESPONSABL
E 
 

PRESUPOST
O 

Semana de 
jazz de Lugo 
Concerto 
Clase didactica 

Data por 
determinar 

4º ESO 

 Coñecer 
estilos 
musicais 
diferentes os 
habituais  
A 
improvisacion 
como motor 
da musica 
 

Dep. De música  Custo entradas 
e 
desprazament
o 

Grabacion dun 
EP nos 
estudos 
Abrigueiro 

Data por 
determinar 

4º ESO 
e 
posible 
escolm
a de 
alumno
s do 
centro 

Coñecer os 
sistemas e 
técnicas de 
grabación nun 
estudo 
profesional 

Dpto. Música Por determinar 

Ensaio e 
clases de 
practica 
musical e 
composicion 

Media hora a 
seman na aula 
de música 
aproveitando 
un recreo 

4º ESO 
e 
posible 
escolm
a de 
alumno
s do 
centro 

Composición, 
ensaio e 
aprendizaxe 
musical. 
Combo 
instrumental .  

Dpto Música Gratuíta 

Ciclo de 
música 
contemporane
a de Lugo. 
Organizado 
polos 
Conservatorio 
de Música e 
Daza de Lugo 

Data por 
determinar 

4º ESO 

 Coñecer 
estilos 
musicais 
diferentes os 
habituais  ca 
inclusion da 
danza. 

Dpto. Música Custo entradas 
e 
desprazament
o 

Visita ao 
CENTRAD e 
concerto de 
Musica 
tradicional 
Galega 

Data por 
determinar 

4º ESO 

 Coñecer 
estilos 
musicais 
diferentes os 
habituais. 
Apreciacion 
do valor 
cultural da 
musica 
galega 
 

Dep. Música Custo entradas 
e 
desprazament
o 
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