
DEPARTAMENTO DE  MÚSICA

Contidos mínimos esixibles

SEGUNDO CURSO

-Realización traballo diario.

-Elaboración dos traballos designados ao nivel requirido.

-Adopción dunha actitude de tolerancia e respecto ante calquera audición e

interpretación dos seus compañeiros.

-Valoración do silencio como integrante fundamental do feito sonoro.

-Recoñecemento das calidades do son  a través da audición.

-Manexo da terminoloxía musical adecuada no comentario de audicións.

-Participación en actividades musicais, individuais e colectivas asumindo o papel que

asigne segundo as necesidades musicais.

-Ter unha actitude de respecto cara os compañeiros e cara o profesor.

-Respectar o material da aula.

-Saber as notas na clave de sol.

-Saber as figuras nos distintos tipos de compás.

TERCEIRO CURSO

-Elaborar o caderno de música cos contidos que se lle indiquen dun modo ordenado.

-Realizar os traballos encomendados co nivel adecuado.

-Asumir unha actitude de silencio e respecto ao escoitar música.

-Participar en actividades musicais, individuais ou colectivas, asumindo o rol que se lle

asigne segundo as necesidades musicais.

-Comentar audicións manexando a terminoloxía musical adecuada ás diferentes épocas

e estilos musicais ó longo da historia.

-Recoñecemento das calidades do son e a súa interrelación a través da audición.

-Ter unha actitude de respecto cara aos compañeiros e cara ao profesor.



-Respectar o material da aula.

 

CUARTO CURSO

-Lectura, audición e recoñecemento dos elementos da música coñecidos con

anterioridade en relación coa súa representación convencional. 

-Realización de análises baseándose en audicións o partituras.

-Realización de improvisacións empregando todos os recursos.

-Interese pola interpretación en grupo e solística.

-Coidar os materiais e ter unha actitude de respecto cara aos compañeiros e ao profesor.

-Características, épocas e estilos da música cinematográfica.

-Elementos da linguaxe musical da música do pop-rock. Outras correntes.

-Manipulación de diversos medios audiovisuais e informáticos con fins creativos.

-Características básicas da música de outras culturas.

-Características da música culta no barroco, clasicismo e romanticismo.

LINGUAXE E PRACTICA MUSICAL

1º BACHARELATO

 -Lectura, audición e recoñecemento dos elementos da música 

-Realización de análises baseándose en audicións o partituras.

-Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras.

- Interpretación instrumental de obras musicais adaptadas

-Percepción e identificación dos elementos da linguaxe musical.

-Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras musicais

-Coidar os materiais e ter unha actitude de respecto cara aos compañeiros e ao profesor.

-Interese pola interpretación en grupo e solística.



HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA
 

2º BACHARELATO

- Recoñecer diferentes estilos e épocas musicais a través da análise e a audición, e

establecer entre eles diferenzas e similitudes. 

- Aplicar o vocabulario musical necesario para a análise e a valoración dos procesos

musicais ao longo da historia, expondo as súas propias ideas e conclusións. 

-Recoñecemento da sonoridade e características das orquestras de cada período

histórico 

-Elaboración dos traballos designados ao nivel requirido.

-A partitura como elemento para a análise e identificación dos estilos dos períodos da

historia da música e da danza, comprendendo a evolución da notación e a grafía

musical. 

-Seguimiento de fragmentos musicais escritos en diferentes notaciones para unha mellor

comprensión das características da obra. 

-Lectura e comentario crítico de textos literario-musicais. 

-Coidar os materiais e ter unha actitude de respecto cara aos compañeiros e ao profesor.

-Interese pola interpretación en grupo e solística.

- Criterios de cualificación

Ao  longo  do  curso  haberá  tres  avaliacións,  unha  cada  trimestre,  así  como  unha

avaliación inicial, sen nota, que servirá como primeira toma de contacto.

A nota de cada avaliación será o resultado de aplicar as seguintes proporcións:

- 70%  da  nota  será  o  resultado  das  probas  sobre  contidos  teóricos  e

prácticos realizadas polos alumnos.

- 10% da nota será o traballo diario realizado en clase e a actitude que

presente o alumno de cara á asignatura.

- 10% da nota será o traballo na súa casa

- 10% da nota será a súa contribución á convivencia

Haberá unha recuperación despois de cada unha das avaliacións que constará dunha

proba sobre contidos teóricos e prácticos (70% da nota de recuperación) e o restante

30% da nota virá dado polos apartados anteriormente enumerados.

A nota final   da  materia  virá  dada  pola  media  aritmética  das  notas  das  tres

avaliacións. Para superar a asignatura será necesario ter aprobadas a tres avaliacións.
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