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1. Introdución

O I.E.S. Eduardo Pondal está situado na zona Sur da Cidade de Santiago de Compostela, no barrio de Conxo. O
instituto conta cun edificio principal, un pavillón polideportivo e un anexo que contén a aula de música e o Taller de
Tecnoloxía. No exterior tamén se atopa unha pista polideportiva. O contexto familiar máis frecuente é o de familias
de nivel socioeconómico medio. A maior parte do alumnado posúe un nivel medio de coñecementos, ou medio alto,
pero tamén contamos con alumnado con dificultades académicas.

O desenvolvemento das unidades didácticas na aula define os propósitos educativos do departamento
didáctico, garantindo a articulación das decisión dende unha axeitada coordinación e coherencia da práctica docente,
e ofrece as oportunas respostas educativas adaptadas ás características e necesidades do alumnado.

O contexto familiar máis frecuente e de familias traballadoras, de clase media mostrando certo interese ou
implicación no proceso educativo de seus fillos por distintos motivos ou posibilidades, situación familiar, laboral, etc.

O perfil predominante de noso alumnado é o que se describe a continuación:

O alumnado da materia que imparte o Departamento de Música é moi variado, xa que en segundo e en terceiro da
ESO a asignatura é obrigatoria, pero en cuarto de ESO e en primeiro de BAC, trátase de materias optativas, polo que
presuponse que teñen mais interese.

O alumnado de ESO que recibimos no IES Eduardo Pondal provén dos seus centros adscritos: CEIP Quiroga Palacios,
sito no barrio de Conxo, Colexio A Milagrosa, CEIP de Roxos, na zona rural de Santiago. Unha pequena parte deste
alumnado desenvólvese nun contorno rural, pero a maioría pertence a un ámbito rural-urbano.

Neste  curso  2022-23,  no  Instituto  Eduardo  Pondal,  hai  9   grupos,  nos  que  imparte  materias  este
departamento, coa seguinte distribución:

Ensino Secundario Obrigatorio:

2º ESO: 4 grupos

3º ESO: 4 grupos

4º ESO: 1 grupo

Esta programación recolle os apartados xerais comúns a todos os cursos e que representa a estratexia coordinada e
conxunta para o presente curso e as programacións curso por curso onde se analizan e se especifican os elementos
comúns adaptándoos ás características de cada curso.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Analizar  obras de diferentes épocas e
culturas  identificando  as  súas  principais
características  estilísticas  e  establecendo
relacións  co  seu  contexto,  para  valorar  o
patrimonio musical e dancístico como fonte de
gozo e de enriquecemento persoal.

2-3 3 1-2 3 1 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2 - Explorar as posibilidades expresivas de
diferentes  técnicas  musicais  e  dancísticas,  a
través  de  actividades  de  improvisación,  para
incorporalas ao repertorio persoal de recursos e
desenvolver  un  criterio  de  selección  das
técnicas máis adecuadas á intención expresiva.

1 2 1-3 1 3 3

OBX3 - Interpretar pezas musicais e dancísticas
xestionando  adecuadamente  as  emocións  e
empregando  diversas  estratexias  e  técnicas
vocais, corporais ou instrumentais, para ampliar
as posibilidades de expresión persoal.

1 2 1-3 1 1 3

OBX4 -  Crear  propostas artístico-musicais,  de
xeito individual ou grupal, empregando a voz, o
corpo,  instrumentos  musicais  e  ferramentas
tecnolóxicas  para  potenciar  a  creatividade  e
identificar oportunidades de desenvolvemento
persoal, social, académico e profesional.

1 3 2 3 1 1-3 3-4

OBX5  -  Coñecer,  valorar  e  respectar  o
patrimonio artístico e musical  de Galicia e da
contorna, a través das achegas relevantes na
cultura e na sociedade galegas, para apreciar a
importancia  do  noso  acervo  dentro  dos
procesos de globalización.

1-2 2-3 1 1-3 1 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X
Antes de comezar: elementos
para o análise musical. Os
inicios da música

1 10
Calidades do son. Elementos da análise
musical.  Ritmo, melodía e textura. Forma.
Xénero. A música na prehistoria.
Características da música grega

15

XA música medieval.2 10
O Canto Gregoriano. Os trobadores e os
xograres. O nacemento da polifonía. Os
instrumentos medievais. A danza. 15

XO renacemento. X3 10

A música vocal relixiosa e profana. O
madrigal e a chanson. A Reforma e a
Contrarreforma dende o punto de vista
musical. A música instrumental. Formas
instrumentais. Os instrumentos e as danzas
do Renacemento.

10

O barroco. X4 10

Música vocal profana. O nacemento da
ópera. Tipos de ópera. A música vocal
relixiosa (cantata, oratorio, paixón). A
música instrumental (fuga, suite, sonata,
concerto). A danza no barroco.

15

O clasicismo X5 10

Música vocal profana: a ópera clásica.
Opera seria, ópera bufa. Música
instrumental. La forma sonata. Principais
formas instrumentais: sonata, trío,
cuarteto, concerto, sinfonía. A danza no

15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

O clasicismo X5 10clasicismo. 15

XO romanticismo6 10

Grandes formas instrumentais: sinfonía e
concerto. A música programática. As
pequenas formas: lied. El piano. A ópera
romántica en Europa. Os nacionalismos. A
danza no romanticismo. El romanticismo en
España: a Zarzuela.

15

XO século XX7 10

Evolución da música no século XX. O
Impresionismo, o Expresionismo,
Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonísmo,
Neoclasicismo, Vangardas (serialísmo,
música electrónica, estocástica,
concreta...). A danza contemporánea.

15

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Antes de comezar: elementos para o análise musical. Os inicios da música

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.

CA2.2 - Expresar ideas, sentimentos e emocións en
actividades pautadas de improvisación,
seleccionando as técnicas máis adecuadas de entre
as que conforman o repertorio persoal de recursos.

 Expresar ideas, sentimentos e emocións
en actividades pautadas de
improvisación.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Voces e instrumentos: clasificación xeral dos instrumentos por familias e características. Agrupacións.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Técnicas de improvisación guiada e libre.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

2

Título da UDUD

A música medieval.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

 Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto

TI 75

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Identificar os dous trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes
épocas e culturas, evidenciando unha
actitude de apertura, interese e respecto
na súa escoita ou no seu visionamento.

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

 Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

 Ler partituras sinxelas.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade.

CA2.2 - Expresar ideas, sentimentos e emocións en
actividades pautadas de improvisación,
seleccionando as técnicas máis adecuadas de entre
as que conforman o repertorio persoal de recursos.

 Expresar ideas, sentimentos e emocións
en actividades pautadas de
improvisación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.
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Contidos

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

3

Título da UDUD

O renacemento.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 70

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Identificar os dous trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes
épocas e culturas, evidenciando unha
actitude de apertura, interese e respecto
na súa escoita ou no seu visionamento.

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

 Ler partituras sinxelas.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

4

Título da UDUD

O barroco.

Duración

10
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto

TI 70

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Identificar os dous trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes
épocas e culturas, evidenciando unha
actitude de apertura, interese e respecto
na súa escoita ou no seu visionamento.

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

 Ler partituras sinxelas.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.
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Contidos

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

5

Título da UDUD

O clasicismo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto

TI 70

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Identificar os dous trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes
épocas e culturas, evidenciando unha
actitude de apertura, interese e respecto
na súa escoita ou no seu visionamento.

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

 Ler partituras sinxelas.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.
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6

Título da UDUD

O romanticismo

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto

TI 70

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Identificar os dous trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes
épocas e culturas, evidenciando unha
actitude de apertura, interese e respecto
na súa escoita ou no seu visionamento.

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

 Ler partituras sinxelas.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.
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Contidos

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

7

Título da UDUD

O século XX

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Explicar, con actitude aberta e respectuosa,
as funcións desempeñadas por determinadas
producións musicais e dancísticas, relacionándoas
coas principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

 Explicar, con actitude aberta e
respectuosa, as funcións desempeñadas
por determinadas producións musicais e
dancísticas, relacionándoas coas
principais características do seu contexto
histórico, social e cultural.

CA3.1 - Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de épocas e
culturas anteriores, valorando a súa proxección
sobre a música e a danza actuais.

Recoñecer os aspectos comúns de
expresións musicais e dancísticas de
épocas e culturas anteriores.

CA3.2 - Observar positivamente os aspectos
estilísticos básicos de obras musicais e dancísticas
en diferentes contextos e momentos históricos,
mostrando unha actitude de consideración, atención
e apertura na súa recepción, mediante a escoita ou o
visionamento destas.

Observar os aspectos estilísticos básicos
de obras musicais e dancísticas en
diferentes momentos históricos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Expoñer, de forma atenta e respectuosa, as
funcións asignadas a determinadas producións
musicais e dancísticas, recoñecendo a súa conexión
cos aspectos máis importantes do seu contexto
histórico, social e cultural.

Expoñer, de forma atenta e respectuosa,
algunhas funcións asignadas a
determinadas producións musicais e
dancísticas.

CA3.4 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algunha das características
culturais e sociais, así como os elementos
propios da linguaxe musical das obras
propostas que constitúen o patrimonio
artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto

TI 70

CA1.1 - Identificar os principais trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, evidenciando unha actitude de apertura,
interese e respecto na súa escoita ou no seu
visionamento.

Identificar os dous trazos estilísticos de
obras musicais e dancísticas de diferentes
épocas e culturas, evidenciando unha
actitude de apertura, interese e respecto
na súa escoita ou no seu visionamento.

CA1.2 - Establecer conexións entre manifestacións
musicais e dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre a música e
a danza actuais.

Establecer al menos, unha conexións
entre manifestacións musicais e
dancísticas de diferentes épocas e
culturas, valorando a súa influencia sobre
a música e a danza actuais.

CA1.4 - Ler partituras sinxelas identificando de forma
guiada os elementos básicos da linguaxe musical,
con ou sen apoio da audición.

 Ler partituras sinxelas.

CA1.5 - Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias que nos
suxiran as propostas musicais estudadas, a través da
audición, do visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

Comentar cun vocabulario apropiado as
ideas, sentimentos e emocións propias
que nos suxiran as propostas musicais
estudadas, a través da audición, do
visionamento ou da asistencia a eventos
musicais.

CA1.6 - Identificar as características culturais e
sociais, así como os elementos propios da linguaxe
musical das obras propostas que constitúen o
patrimonio artístico musical galego e da nosa
contorna, con actitude de respecto.

Identificar algún dos elementos propios
da linguaxe musical das obras propostas
que constitúen o patrimonio artístico
musical galego e da nosa contorna, con
actitude de respecto.

CA2.1 - Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade, na exploración de técnicas musicais e
dancísticas básicas, por medio de improvisacións
pautadas, individuais ou grupais, nas que se
empreguen a voz, o corpo, instrumentos musicais ou
ferramentas tecnolóxicas.

Participar, con iniciativa, confianza e
creatividade.

CA2.3 - Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e momentos
históricos, recoñecendo a súa influencia sobre a
música e a danza actuais.

Relacionar manifestacións musicais e
dancísticas de distintos contextos e
momentos históricos, recoñecendo a súa
influencia sobre a música e a danza
actuais.

CA2.4 - Empregar técnicas básicas de interpretación
vocal, corporal ou instrumental, aplicando
estratexias de memorización e valorando os ensaios
como espazos de escoita e de aprendizaxe.

 Empregar técnicas básicas de
interpretación vocal, corporal ou
instrumental.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado, recoñecendo a través
de guías cada elemento da linguaxe musical, con ou
sen apoio da audición.

 Interpretar música a través da lectura de
partituras do nivel adecuado.

CA2.6 - Interpretar con corrección pezas musicais e
dancísticas sinxelas, individuais e grupais, dentro e
fóra da aula, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo a
concentración.

 Interpretar con corrección pezas musicais
e dancísticas sinxelas, individuais e
grupais, xestionando de forma guiada a
ansiedade e o medo escénico e mantendo
a concentración.

CA2.7 - Planificar e desenvolver, con creatividade,
propostas artístico-musicais, tanto individuais coma
colaborativas, empregando medios musicais e
dancísticos, así como ferramentas analóxicas e
dixitais.

 Planificar e desenvolver, con
creatividade, propostas artístico-musicais.

CA2.8 - Participar activamente na planificación e na
execución de propostas artístico-musicais
colaborativas, valorando as achegas do resto dos
integrantes do grupo e descubrindo oportunidades
de desenvolvemento persoal, social, académico e
profesional.

Participar activamente  na execución de
propostas artístico-musicais
colaborativas,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Obras musicais e dancísticas: análise, descrición e valoración das súas características básicas. Xéneros da música
e da danza.

- Compositores e compositoras, artistas, intérpretes e agrupacións internacionais, nacionais, rexionais e locais, con
especial atención á Comunidade Autónoma de Galicia.

- Concertos, actuacións musicais e outras manifestacións artístico-musicais en vivo e rexistradas.

- Mitos, estereotipos e roles de xénero transmitidos a través da música e da danza.

- Normas de comportamento básicas na recepción musical e escénica: respecto e valoración.

- Ferramentas dixitais para a recepción musical: diferentes soportes audiovisuais.

- Estratexias de procura, selección e reelaboración de información fiable, pertinente e de calidade.

- A partitura. Identificación e aplicación de grafías, lectura e escritura musical.

- Elementos básicos da linguaxe musical: parámetros do son, intervalos. Tonalidade: escalas musicais, a armadura e
os acordes básicos. Texturas. Formas musicais ao longo dos períodos históricos e na actualidade.

- Principais xéneros musicais e escénicos do patrimonio cultural, con especial atención á Comunidade Autónoma de
Galicia.

- Repertorio vocal, instrumental ou corporal individual ou grupal de distintos tipos de música do patrimonio musical
propio e doutras culturas.

- Técnicas básicas para a interpretación: técnicas vocais, instrumentais e corporais, técnicas de estudo e de control
de emocións.

- Técnicas de improvisación guiada e libre.

- Proxectos musicais e audiovisuais: emprego da voz, do corpo, dos instrumentos musicais, dos medios e das
aplicacións tecnolóxicas.

- A propiedade intelectual e cultural: formulacións éticas e responsables. Hábitos de consumo musical responsable.
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Contidos

- Normas de comportamento e participación en actividades musicais e escénicas.

- Ferramentas dixitais para a creación musical. Secuenciadores e editores de partituras.

- Historia da música e da danza occidental: períodos, características, xéneros, voces, instrumentos e agrupacións.

- Compositoras e compositores de cada período da historia da música desde unha perspectiva igualitaria e aberta,
atendendo á composición na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Principais composicións musicais de cada período histórico.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un
xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo.

En concreto, na  área de Música os alicerces fundamentais do ensino da música son a audición e a expresión,
e por tanto a metodoloxía debe dirixirse a desenvolvelas nas súas distintas manifestacións.

- A audición permite o goce da música, facilita a asimilación dos contidos e desenvolve as capacidades perceptivas
para aumentar a capacidade de análise e espertar o interese. Estes tres planos da audición deben potenciarse
mutuamente para que os coñecementos técnicos melloren a percepción e o goce, e estes, á súa vez, melloren a
compresión e o afondamento técnico e analítico.

- A expresión engloba a interpretación vocal, instrumental e corporal, a composición e a improvisación.

-  A  interpretación  vocal,  ao  utilizar  o  instrumento  máis  inmediato,  a  voz,  permite  unha  expresión  directa  e
espontánea, e máis imbricada na personalidade de cada alumno ou alumna. É un vehículo  idóneo para mellorar a
interiorización e a formación auditiva.

- A interpretación instrumental é o eixo vertebrador en torno ao cal se organizan os distintos contidos ao longo de
cada curso e durante a etapa. Isto é así porque ademais de mellorar as destrezas instrumentais, o alumnado é capaz
de interconetar contidos de escoita, creación e improvisación, evolución histórica, linguaxe musical, lecto-escritura,
valores, etc. dando continuidade aos ensinos musicais.

- A interpretación corporal, baseada nos lazos entre o movemento corporal e o movemento musical, desenvolve o
sentido kinestésico, a través do cal  o movemento corporal  relaciónase co movemento sonoro, creando imaxes
audiomotrices que constitúen un repertorio de percepcións, que permitirá enriquecer a musicalidade do alumnado e
favorecer a auto confianza e a superación de inhibicións expresivas.

Todas as actividades de interpretación, non só responden as necesidades expresivas e individuais e actúan
como canalizador de emocións, senón tamén responden o pracer de participar e facer música en grupo, fomentando
con iso a autoestima, a autonomía, a responsabilidade e os valores sociais.

- A improvisación, ademais de ser un medio de expresión creativa e de reforzo da autoestima e da iniciativa persoal,
convértese nun recurso metodolóxico de gran importancia para explorar os elementos da linguaxe musical e corporal,
e reforzar o pensamento creativo xunto coa composición musical.

- A composición, guiada ou libre, é a manifestación última da interiorización dos contidos asimilados correspondentes
co nivel. Ademais de servir de canle expresiva e creativa en calquera momento da aprendizaxe, implica reflexión,
selección, estruturación e toma de decisións, e todo iso dunha maneira lóxica e crítica. Tamén, é un vehículo ideal
para exercitar a lectura e a escritura musical.

Para instruír a selección de estratexias metodolóxicas sería conveniente seguir aos principais autores que
desenvolveron métodos e sistemas didácticos de educación musical, Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, Elizalde, etc e
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así mellorar a aplicación dos contidos na aula.

Necesitamos adestrar de maneira sistemática os procedementos que conforman as bases da materia. Aínda
que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico, o alumnado deberá
desenvolver actitudes conducentes á reflexión e a análise musical, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en
ocasións  exponse.  Para  iso,  necesitamos  un  certo  grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo  de
procedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a
comunicación audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden a interpretación e a expresión musical grupal,
o  traballo  en  grupo  colaborativo  achega,  ademais  do  adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  o
enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e profundar en contidos dese
aspecto.

Doutra  banda,  cada alumno e alumna parte  dunhas potencialidades que definen as  súas intelixencias
predominantes; enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias múltiples
facilita  que  todo  o  alumnado  poida  chegar  a  comprender  os  contidos  que  pretendemos  adquirir  para  o
desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

Na área de Música é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar posibilidades de aplicación
dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con
proxectos de aplicación dos contidos.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libros e instrumentos

- Libro de texto: MÚSICA II ESO Editorial EDITEX, Alicia Rodríguez Blanco.

- Aula de música con: 6 carillóns sopranos, 3 carillóns altos, 5 xilófonos altos, 3 xilófonos sopranos, 2 xilófonos baixo,
2 metalófonos altos, 2 metalófonos sopranos, 1 metalófono baixo; 1 ordenador, 1 teclado electrónico, frautas e
instrumentos de percusión de altura indeterminada.

- Ordenador con conexión a internet

- Reprodutor de DVD

- Equipo de música

- Encerado pautado

- Caderno de clase

- Papel pautado

30/11/2022 18:51:31 Páxina 29de24



5.1. Procedemento para a avaliación inicial

 Ao inicio do curso realizaranse diversas probas escritas e orais para coñecer o nivel do alumnado, adaptando a
programación segundo os resultados acadados e poder aplicar as medidas necesarias tanto a nivel individual como
colectivo.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

15

UD 3

10

UD 4

15

UD 5

15

UD 6

15

UD 7

15

Total

100

Proba
escrita 40 25 30 30 30 30 30 31

Táboa de
indicadores 60 75 70 70 70 70 70 69

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

No momento de realiza-la avaliación do alumno e a súa posterior calificación, teranse en conta non só os contidos
conceptuais  da  asignatura,  senon  que  tamén  valoraránse  do  mesmo  xeito  a  adquisición  das  habilidades
procedementais desenrroladas  ó longo do temario, facéndose media entre as notas obtidas en todas elas. Neste
senso o alumno deberá acadar un mínimo en todalas partes nas que se pode estructura-la materia. Todo esto suporá
un 90% da cualificación. Matizando un pouco, estos criterios de cualificación suporán que o alumno deberá acadar un
mínimo de catro punto sobre dez en cada unha das partes da materia. En caso contrario, o alumnado perderá o
dereito a facerselle a media e estará suspenso ata que recupere a parte da materia na que non acadou os contidos
mínimos. A saber : conceptos teóricos, práctica instrumental, práctica vocal, movemento e práctica rítmica. Xa que
esta nota é a correspondente a adquisición dos contidos mínimos en todas as probas elaboradas para o alumnado.

Por último, tendo en conta a importancia intrínseca dalguns dos obxectivos xerais tamén terase en conta o
respeto que o alumno amose polos seus compañeiros e a súa participación nas actividades tanto individuais coma de
grupo cunha actitude de interese e traballo. Esta parte valorarase un 10% na nota final do alumnado.  Polo tanto cada
vez que un alumno no respete devanditas actividades será penalizado cun negativo, neste 10% .

Cando o alumno supere os mínimos en todalas partes da materia, a nota obterase como a media de todalas
puntuacións obtidas nas diversas partes da materia polo tanto todas as partes interveñen na nota na mesma
porcentaxe.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No momento de realiza-la recuperación do alumno e a súa posterior calificación, teranse en conta non só os contidos
mínimos conceptuais da asignatura, senon que tamén valoraránse do mesmo xeito a adquisición das habilidades
procedementais desenrroladas  ó longo do temario, facéndose media entre as notas obtidas en todas elas. Neste
senso o alumno deberá acadar un mínimo en todalas partes nas que se pode estructura-la materia. Matizando un
pouco, estos criterios de cualificación suporán que o alumno deberá acadar un mínimo de catro punto sobre dez en
cada unha das partes da materia.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Recuperación durante o curso

Para o  alumnado que non acadase as  competencia  básicas  ao longo da avaliación,  estableceránse un
programa de recuperación no que o alumnado irá superando progresivamente ao longo das restantes avaliacións os
contidos prácticos (canto, práctica instrumental e movemento); e, a través de traballos, reforzaránse os contidos
teóricos, dos que se realizará unha proba escrita en xuño  na que o alumnado amosará o grado de consecución de
debanditas capacidades básicas. Esta proba estará baremada sobre 10 puntos, e a nota obtida nela fará media coas
restantes notas, sempre que supere a nota mínima de 4, posto que esta nota é a correspondente a adquisición dos
contidos mínomos en todas as probas elaboradas para o alumnado.

Programa de reforzo para recuperar as materia pendentes

Para o alumnado que teña pendente esta materia doutros cursos, ao longo do curso e a través das partes
prácticas da materia  (canto,  práctica instrumental  e  movemento),  o  alumnado traballará os mesmos contidos
prácticos do curso precedente, polo que a superación desto supón a superación dos do curso anterior. Por outro lado,
en canto os contidos teóricos entregarase ao alumnado unha serie de traballos e poderíase realizar algunha proba
teórica ao longo do curso. Sendo, non obstante, avaliado debandito traballo en maio, a través da realización dunha
proba escrita final nas datas que para tal fin estableza a direción do centro.

Proba final: Pendente de determinar.

Probas extraordinarias

No caso de te-la asignatura pendente, os alumnos deberán superar nuha  proba obxectiva que a tal fin se
realicen en xuño, segundo determine a dirección do centro. Proba na que incluiranse todolos aspectos da materia
tratados  o  longo  do  curso,  e  que  o  alumno deberá  superar,  sen  terse  en  conta  ningún  outro  aspecto  na  súa
avaliación, posto que non se trata de unha avaliación continua, xa que dita avaliación xa realizouse no mes de xuño e
o alumno non acadou os minimos necesarios para supera-la materia.

6. Medidas de atención á diversidade

Á hora de expor as medidas de atención á diversidade habemos de solicitar, en primeiro lugar, información sobre
cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a:

¿ O número de alumnos e alumnas.

¿ O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

¿ As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.

¿ As necesidades que se puideron identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de
estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).

¿ As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.

¿ Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.

¿ Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos cooperativos.

¿ Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.

¿ O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de estímulo, é
esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos  exercicios  repasase
continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral de reforzo educativo para os
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alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas oportunidades de
asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este curso, inda que a súa explicación inicial
quede meses atrás.

¿ Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un mesmo
contido de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grado de dificultade.

Necesidades individuais:

¿  A  avaliación inicial  facilítanos non só coñecemento achega do grupo como conxunto,  senón que tamén nos
proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:

¿ Identificar os alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou persoalización de estratexias no seu
proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades
e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia
familiar, etc.).

¿ Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, localización de espazos, xestión de tempos
grupais para favorecer a intervención individual).

¿ Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van a empregar.

¿ Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.

¿ Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudantes.

¿ Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que
interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Competencia lectora X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X

ET.4 - Tecnoloxías da
información e da
comunicación

X X X X X X X

ET.5 - Emprendemento X X X X X X X

ET.6 - Educación cívica X X X X X X X

ET.7 - Prevención da violencia X X X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia a concerto didáctico ou guiado.Asistencia a concerto

Observacións:
Partíndo do carácter práctico da área, atopamos a posibilidades de oferta-los alumnos una gran cantidade de
actividades fora do marco da escola. Actividades que por outra parte favorecen claramente o desenvolvemento
das capacidades dos alumnos, acercandoos o feito musical dende outra perspectiva moito maís cercana e activa.
Para aproveitar todas esas posibilidades dende o departamento proxectase a asistencia a diversos  concertos
didácticos   ou  ensaios  da  Orquesta  Sinfónica  de  Galicia  en  A  Coruña,  así  como  os  concertos  didácticos
organizados polo Auditorio de Galicia en Santiago.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

Conseguiuse motivar a todo o alumnado.

Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.

Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.

Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

Poténcianse estratexias de animación á lectura.

Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino ¿ aprendizaxe.
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Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

Todos estos indicadores de logro valóranse de 1 a 4, tanto polo alumnado coma polo profesoreado. Sendo un o valor
máis baixo, e 4 o valor máximo..

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

En cada avaliación realizarase un análise do desenvolvemento da programación e dos resultados acadados polo
alumnado na adquisición das capacidades,  e se fose necesario farase unha revisión da mesma adaptándoa ás
características e necesidades do alumnado.

Na memoria de fin de curso quedarán reflectidas as dificultades atopadas para o seguimento da programación, se as
houbese, coa finalidade de introducir melloras para o vindeiro curso.

A programación será avaliada ao longo do curso polos profesores do departamento, mediante a observación da
resposta, resultados e o interese amosado polo alumnado sobre as distintas actividades e metodoloxías levadas a
cabo. O profesor tomará nota das actividades que mellor funcionan para mantelas no vindeiro curso e das que non
para suprimilas ou modificalas.

Ao finalizar o curso, nunha reunión do departamento, farase unha análise dos resultados e discutiremos os posibles
cambios na programación cara o curso seguinte despois dunha posta en común das reflexións de cada membro.

9. Outros apartados
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