Indicadores de logro de 2º da E.S.O.
1. Lectura no pentragrama en clave de sol ata a primeira liña adicional por
encima e por abaixo empregando compases de 2/4, . e C, con figuracións de
redonda, branca, negra, corchea e os silencios correspondentes.
Lectura no pentagrama en clave de fa do do2 ao sol2 , empregando figuras de
redonda, brancas, negras e corcheas e silencios correspondentes, puntillos de
prolongacion en brancas e negras.
2. Medir seguindo as indicacions de compases binarios e ternarios
desubdivision binaria.
3. Facer dictados sinxelos usando as figuracions conecidas e as notas entre o
do3 e sol3 (Ate un Maximo oito erros en oito compases )
4. Completa sen perder o ritmo, patróns de pregunta e resposta feitos polo
profesorado ou un companeiro. Dous compases de pregunta e dous de
resposta. en ritmos binarios e ternarios, empregando as figuracións coñecidas.
5. Canta de pe, recto e cunha correcta emision da voz.
6. Responsabilizase do coidado do instrumento que emprega e non entorpece
o labor dos companeiros.
7. Participación de forma constructiva en todas as actividades propostas ao
longo do curso.
8. Está atento a todas as indicacions que se faga polo director da
interpretación, sexa a profesora, sexa un companeiro.
9. Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que e capaz de incorporarse a
interpretación no caso de erro.
10. Asúmese de forma solidaria o resultado musical do conxunto.
11. Valoración do uso e abuso do son na nosa sociedade
13. Recoñece auditivamente e visualmente os instrumentos da orquestra
sinfónica.
14. Colocación da orquestra sinfónica.
15. E capaz de seguir unha partitura proporcionada para seguir unha audición,
implica reconecer os elementos graficos.
16. Interioriza a necesidade do silencio para poder escoitar unha obra musical.
17. Respecto e interese por escoitar as musicas propostas na aula pola
profesora e polos companeiros.

18. Comprende os principais parametros que construen a obra musical:
melodia, ritmo, harmonia, timbre….
.
19 .Atopa os parametros indicados nunha partitura.
20. Emprega tanto por escrito como de forma oral un vocabulario especifico de
forma correcta.
21. Comprende que a música está como base de moitísimas das linguaxes que
nos rodean, especialmente no ámbito audiovisual
22.Empregar distintas fontes de información, bibliografica e dixital. Poderá
empregarse dispositivos mobiles na aula para tal fin.
23. Participa activamente na realización do traballo colaborativo.
24. Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado
25. Responsabilizase solidariamente de todo o traballo presentado polo grupo.

Indicadores de logro de 3º da E.S.O.
1. Lectura con soltura no pentragrama en clave de sol ata a segunda liña
adicional por encima e por abaixo empregando compases de 2/4, . e C, con
figuracions de redonda, branca, negra, corchea e semicorchea, silencios
correspondentes. Uso do tresillo de corcheas en pulso de negra. Uso dos
puntillos de prolongación en brancas, negras e corcheas.
2. Medir seguindo as indicacións de compases binarios, ternarios, cuaternario
de subdivision binaria.
3. Facer dictados sinxelos usando as figuracions conecidas e as notas da
escala natural de do. (Ate un Maximo oito erros en oito compases )
4. Recoñece auditivamente as texturas monodicas, homofonicas e polifonicas.
5. Comprension dos conceptos de repetición, imitación e contraste.
6. Enumeracion das caracteristicas das formas binarias e ternarias.
7. Responsabilizase do coidado do instrumento que emprega e non entorpece
o labor dos compañeiros.
8. Canta de pe, recto e cunha correcta emision da voz.
19. Fai ostinatos

10. Participación de forma constructiva en todas as actividades propostas ao
longo do curso.
11. Estar atento a todas as indicacións que se faga polo director da
interpretación, sexa a profesora, sexa un compañeiro.
12. Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que é capaz de incorporarse a
interpretación no caso de erro.
13. Asúmese de forma solidaria o resultado musical do conxunto.
14. Reconece auditivo e visual dos instrumentos da orquestra sinfonica.
15. Coñece as principais tesituras de voces. Coros mixtos, coros de voces
brancas e coros masculinos.
16. Formación e colocación da orquestra sinfónica.
17. E capaz de seguir unha partitura proporcionada para seguir unha audicion,
implica recoñecer os elementos graficos.
18. Interioriza a necesidade do silencio para poder escoitar unha obra musical.
19. Respecto e interese por escoitar as musicas propostas na aula pola
profesora e polos companeiros.
20. Coñecemento das caracteristicas principais dos estilos nos que
tradicionalmente dividimos a musica Occidental. Idade Media, Renacemento,
Barroco, Clasicismo, Romanticismo (Nacionalismos) e musica do seculo XX.
21.Comprende os diferentes parametros que construen a obra mucal: melodia,
ritmo, harmonia, timbre, textura, tempo, dinamica, forma...
22. Ser autónomo a hora de atopar os parametros indicados nunha partitura.
23. Emprega tanto por escrito como de forma oral un vocabulario especifico de
forma correcta.
24. Comprende que a música está como base de moitísimas das linguaxes que
nos rodean, especialmente no ambito audiovisual
25. Empregar distintas fontes de informacion, bibliografica e dixital. Podera
empregarse dispositivos mobiles na aula para tal fin.
26. Participa activamente na realización do traballo colaborativo.
27. Expón oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado
28. Responsabilizase solidariamente de todo o traballo presentado polo grupo.

29. Emprega de forma correcta tanto por escrito como de forma oral un
vocabulario especifico de forma correcta.

Indicadores de logro de 4º da E.S.O.
1. Lectura no pentragrama en clave de sol ata a segunda liña adicional por
encima e por abaixo empregando compases de 2/4, . , C e 6/8 con figuracions
de redonda, branca, negra, corchea, semicorcheas e os silencios
correspondentes. Uso de puntillos e ligaduras Lectura no pentagrama en clave
de fa do sol1 ao do3 , empregando figuras de redonda, brancas, negras e
corcheas e silencios correspondentes, puntillos de prolongación en brancas e
negras.
2. Medir sen perder o pulso en compases binarios, ternarios e cuaternarios de
subdivision binaria. Medir seguindo indicacions 6/8
3. Facer dictados sinxelos usando as figuracions conecidas e as notas entre o
do3 e do4 (Ate un Maximo oito erros en oito compases )
4. Canta de pe, recto e cunha correcta emision da voz.
5. Responsabilizase do coidado do instrumento que emprega e non entorpece
o labor dos compañeiros.
6. Participación de forma constructiva en todas as actividades propostas ao
longo do curso.
7. Esta atento a todas as indicacions que se faga polo director da
interpretacion, sexa a profesora, sexa un companeiro.
8. Interioriza o pulso e a obra, de tal xeito que e capaz de incorporarse a
interpretacion no caso de erro.
9. Asúmese de forma solidaria o resultado musical do conxunto.
10. Valoración do uso e abuso do son na nosa sociedade
11. Aportación da musica a outras linguaxes audiovisuais.
12. Coñece a evolución da musica popular do seculo XX.
13.Funcions da música na linguaxe cinematografica..
14. Le unha partitura proporcionada para seguir unha audicion.
15. Interioriza a necesidade do silencio para poder escoitar unha obra musical.
16. Respecto e interese por escoitar as musicas propostas na aula pola
profesora e polos companeiros.

17. Emprega tanto por escrito como de forma oral un vocabulario especifico de
forma correcta.
18. Coñece as mais importantes aportacions da musica galega e espanola ao
Patrimonio Universal.
19. Empregar distintas fontes de informacion, bibliografica e dixital. Podera
empregarse dispositivos mobiles na aula para tal fin.
20 Participa activamente na realizacion do traballo colaborativo.21. Expon oralmente empregando unha linguaxe e un vocabulario axeitado
22. Responsabilizase solidariamente de todo o traballo presentado polo grupo.
23. Emprega autonomamente medios dixitais para a creación sonora e musical.

