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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Entoar cunha correcta emisión da voz, individual ou conxuntamente, unha melodía ou 
unha canción con acompañamento.

LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 

LPMB1.1.2. Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo, etc., e valóraos como 
elementos imprescindibles para a adquisición da técnica vocal. 
LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente, aplicando as indicacións 
expresivas e dinámicas presentes na partitura.

B1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos sinxelos, escalas ou acordes 
arpexiados a partir de diferentes alturas. 

LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir de diferentes alturas, 
utilizando unha correcta emisión da voz. 

B1.3. Identificar e executar instrumentalmente ou vocalmente estruturas e patróns rítmicos ou 
melódicos simultáneos dunha obra breve ou dun fragmento, con ou sen cambio de compás, nun
tempo establecido.

LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total precisión dentro dun tempo 
establecido, estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha obra ou un fragmento, sentindo 
internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de compás. 
LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando e desenvolvendo a 
disociación auditiva e motriz.
LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na 
aprendizaxe da linguaxe musical.

B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso dunha obra ou dun fragmento, así como o acento 
periódico, e interiorizalo para manter durante breves períodos de silencio. 

LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a identificación 
do acento periódico base do compás, e logra unha correcta interiorización do pulso que lle permite 
posteriormente unha axeitada execución individual ou colectiva. 

B2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as característicos das obras 
escoitadas ou interpretadas

LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, cadenciais, formais, tímbricos etc., 
das obras escoitadas ou interpretadas. 
LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición. 

LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura. 

LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, jazz, rock 
e flamenco, así como os máis importantes da linguaxe musical contemporánea. 
LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada.

B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e os signos LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo e coa expresión musical.
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relacionados co ritmo e coa expresión musical. 

LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe musical contemporánea.

B3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical. LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes.

LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais.

LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.

B4.3. Interpretar de memoria, individualmente ou conxuntamente, fragmentos de obras do 
repertorio seleccionados entre os propostos polo alumnado, valorando as achegas do grupo e 
desenvolvendo o espírito crítico.

LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, sensibilidade musical e 
capacidade expresiva. 

LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros. 
LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.

LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas actividades de 
interpretación.
LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo.

B4.5. Saber comportarse como espectador/a e intérprete, e controlar o medo escénico nas 
actuacións.

LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como intérprete na realización de 
actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.
LPMB.4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico.

B5.1. Realizar traballos e exercicios aplicando as ferramentas que ofrecen as novas 
tecnoloxías. 

LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para 
aplicacións audiovisuais.

B5.2. Crear pezas sonoras ou audiovisuais utilizando distintos sistemas de reprodución e 
gravación de son.

LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a 
interpretación, a creación, a edición, a gravación, a investigación e a aprendizaxe do feito musical.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Observación directa. Partindo del nivel de cada alumno, Interese pola 
materia. Esforzo individual. Hábito de traballo. Progreso e mellora. 
Participación e implicación en actividades musicais. Desenrolo da escoita
activa e participativa nas actividades de audición. Actitude: respecto ó 
profesor e compañeiros. Traballo individual. Valoración do nivel de 
coñecemento da linguaxe musical, capacidade de análises de audicións y
nivel de desenrolo e aplicación de los contidos tratados.

 2.  Revisión de tarefas. O seguimento del proceso de aprendizaxe levarase a
cabo a través de: Realización de todas las actividades presentándoos con
orden , limpeza e claridade. Análises de traballos escritos y pequenas
investigacións. Valoración de la capacidade de indagación na realización
de traballos:  búsqueda e selección de datos,  organización e posterior
presentación, conclusións e reflexións obtidas.

Instrumentos: Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega 
de textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex

Cualificación
final

Partindo de que a materia de Música ten un carácter de avaliación 
continua, procederase a ter en conta a nota da segunda avaliación como
punto de partida. 

As tarefas/traballos entregados e o interese mostrado e participación ó 
longo da terceira avaliación serviranlle ó profesor como instrumento de 
avaliación para, sempre, mellorar a cualificación obtida polo alumno/a 
na segunda avaliación.

Estimaranse ata dous puntos de mellora polo seguimento da materia 
durante o período da corentena. Por elo, todos aqueles alumnos/as que 
acadaron un 3 na segunda avaliación, poderían recuperar a materia 
sempre e cando demostrasen interese por ela. Obviamente todos 



aqueles que tiñan superada a segunda avaliación e continuaron o seu 
traballo, poderán subir a nota, vendo así reflexado o esforzo feito pola 
súa parte. 

Como a materia de Música é de carácter continuo, a superación da 
terceira avaliación indicaría a superación das anteriores.

Proba
extraordinaria
de setembro

Aqueles alumnos/as que non superaron a segunda avaliación e non 
superen a terceira, farán unha proba telemática adaptada e semellante a
que irían facer en condicións normais.

No  caso  de  poder  ser  presencial,  na convocatoria  extraordinaria  de
setembro só se levará a cabo unha proba teórica e outra de interpretación,
tendo en conta os contidos teóricos e as partituras traballadas durante o
curso.

A superación desa proba suporá a superación da materia.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Demostrar a asimilación dos contidos tratados o longo do curso.
Demostrar sensibilidade ante a necesidade de silencio e aportar solucións
ante a contaminación sonora.
Empregar con destreza as novas tecnoloxías, tales como as 
computadoras, software, internet...
Ter formado opinións persoais e críticas sobre a música e a súa función 
social.
Dominar a lectura e a escritura.
Analizar obras musicais antendendo as súas características formais e 
rasgos estilísticos máis significativos.

Criterios de cualificación:

Probas escritas, orais e traballos 70%
Traballo diario, participación, comportamento, respeto, apollo, 
transversais: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega de 
textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex.

Traballos individuais. Caderno de Clase. Participación e opinión en clase. 
Interese polos aspectos tratados.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Traballos que fan un repaso, reforzo e ampliación de temas e contidos 
xa traballados nas dúas primeiras avalacións.
- Familas de instrumentos
- Tipos de voces

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos e alumnas teñen maneira de conectarse 
telemáticamente, polo que os traballos os presentan vía correo 
electrónico. O profesor corrixe os traballos e devolve ditas correcións.
O alumno/a ten que volver a entregar o traballo tendo en conta as 
correccións. 
As clases Webex serven para resolver dubidas con respecto os 
traballos, as datas de entrega, e para facer algún cuestionario oral 
sobre os traballos entregados.

Materiais e recursos Dos que dispón cada alumno/a no seu fogar. Necesitase como mínimo 
unha conexión a internet e un procesador de textos. 



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesor de música empregará para informar ao alumnado o 
correo electrónico e terá regulares clases mediante a plataforma 
Webex no que se informará de todo debidamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe
B1.1. Expresar xuízos persoais mediante unha análise estética ou un comentario crítico a partir da audición ou a visión e a análise dunha obra determinada, considerando aspectos técnicos, 
expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a terminoloxía apropiada.
HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica dunha obra concreta ou dunha interpretación dela.

HDMB1.1.2. Domina o vocabulario e a terminoloxía científica aplicados á música e á danza.

HDMB1.1.3. Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos comentarios.
B1.2. Situar cronoloxicamente unha obra, tras a súa escoita ou a súa visión e análise, ou comparar obras de similares características, representativas dos estilos ou as escolas principais, e sinalar 
semellanzas e diferenzas entre elas.
HDMB1.2.1.Identifica e sitúa cronoloxicamente os diferentes períodos da historia da música e da danza.

HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais características dos estilos, os xéneros ou as escolas, e detecta as diferenzas entre varias obras.

HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou estilístico.
B1.3. Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das épocas, os estilos ou os/as autores/as máis representativos/as da historia da música 
e da danza.
HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, e extrae conclusións propias con base nos coñecementos adquiridos na materia.

HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación.

HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e coreógrafos/as.
B1.4. Analizar textos relativos á música ou á danza.
HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do texto, en relación coas correntes estéticas e estilísticas dunha época concreta.

HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de xeito ordenado e metódico, sintetizando as ideas, distinguindo a información principal da secundaria e usando un vocabulario técnico acorde. 
B1.5. Explicar, a partir dun exemplo proposto, a través dunha análise ou dun comentario, a utilización da música e da danza como soporte dun texto literario ou como medio de intensificación 
dramática en óperas, ballet, cine ou teatro.
HMDB1.5.1. Comprende e explica o papel da música e da danza, e o xeito en que se relaciona con outras artes, para configurar xunto a elas unha obra artística total.
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HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo da música nunha situación concreta. 

HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar situacións artísticas concretas.
B1.6. Elaborar traballos de investigación, individuais ou en grupo, sobre algún aspecto determinado e relativo á música, a danza, a literatura ou a estética da arte de calquera época.
HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema de investigación.

HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, establecendo prioridades e superando con creatividade os obstáculos que vaian xurdindo.

HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, tomando as decisións pertinentes. 

HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o procedemento establecido, a repartición do traballo, as conclusións obtidas e unha posible 
continuación da investigación, facendo explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita as fontes consultadas. 

HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como distintos medios e soportes técnicos.
B2.1. Identificar, a través da audición ou da visión, obras da Idade Antiga e medievais, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.
HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste períodos
B2.2. Relacionar a historia da música e da danza na Idade Antiga e na Idade Media, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do
mesmo período.
HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada, establecendo xuízos 
críticos.
B3.1. Identificar obras do renacemento, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.
HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
B3.2. Relacionar a historia da música e da danza do Renacemento, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo período.
HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos.
B4.1. Identificar obras do barroco, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.
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HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
B4.2. Relacionar a historia da música e da danza do barroco, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo período.

HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e estable xuízos críticos.
B5.1. Identificar obras do clasicismo, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
B5.2. Relacionar a historia da música e da danza do Clasicismo, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo período.

HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos.
B6.1. Identificar obras do Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este 
período histórico.

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
B6.2.. Relacionar a historia da música e da danza no Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto 
histórico e a sociedade do mesmo período.

HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
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críticos.
B7.1. Identificar obras do Impresionismo,  o Expresionismo e outros movementos da primeira metade do século XX, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, 
xustificando a súa pertenza a este período histórico.

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
B7.2. Relacionar a historia da música e da danza da primeira metade do século XX, así como os seus movementos artísticos e as obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade do mesmo período.

HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos.
B8.1. Identificar obras pertencentes aos movementos estilísticos da segunda metade do século XX, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando o 
seu pertenza a este período histórico.

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
B8.2. Relacionar a historia da música e da danza da segunda metade do século XX, así como os seus movementos artísticos e as obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade do mesmo período.

HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos.
B9.1. Identificar obras da música tradicional, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, distinguindo estilos, estéticas e usos.

HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e ritmos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Observación directa. Partindo del nivel de cada alumno, Interese pola 
materia. Esforzo individual. Hábito de traballo. Progreso e mellora. 
Participación e implicación en actividades musicais. Desenrolo da escoita
activa e participativa nas actividades de audición. Actitude: respecto ó 
profesor e compañeiros. Traballo individual. Valoración do nivel de 
coñecemento da linguaxe musical, capacidade de análises de audicións y
nivel de desenrolo e aplicación de los contidos tratados.

 2.  Revisión de tarefas. O seguimento del proceso de aprendizaxe levarase a
cabo a través de: Realización de todas las actividades presentándoos con
orden , limpeza e claridade. Análises de traballos escritos y pequenas
investigacións. Valoración de la capacidade de indagación na realización
de traballos:  búsqueda e selección de datos,  organización e posterior
presentación, conclusións e reflexións obtidas.

Instrumentos: Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega 
de textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex

Cualificación
final

Partindo de que a materia de Música ten un carácter de avaliación 
continua, procederase a ter en conta a nota da segunda avaliación como
punto de partida. 

As tarefas/traballos entregados e o interese mostrado e participación ó 
longo da terceira avaliación serviranlle ó profesor como instrumento de 
avaliación para, sempre, mellorar a cualificación obtida polo alumno/a 
na segunda avaliación.

Estimaranse ata dous puntos de mellora polo seguimento da materia 
durante o período da corentena. Por elo, todos aqueles alumnos/as que 
acadaron un 3 na segunda avaliación, poderían recuperar a materia 
sempre e cando demostrasen interese por ela. Obviamente todos 



aqueles que tiñan superada a segunda avaliación e continuaron o seu 
traballo, poderán subir a nota, vendo así reflexado o esforzo feito pola 
súa parte. 

Como a materia de Música é de carácter continuo, a superación da 
terceira avaliación indicaría a superación das anteriores.

Proba
extraordinaria
de setembro

Aqueles alumnos/as que non superaron a segunda avaliación e non 
superen a terceira, farán unha proba telemática adaptada e semellante a
que irían facer en condicións normais.

No  caso  de  poder  ser  presencial,  na convocatoria  extraordinaria  de
setembro só se levará a cabo unha proba teórica e outra de interpretación,
tendo en conta os contidos teóricos e as partituras traballadas durante o
curso.

A superación desa proba suporá a superación da materia.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Demostrar a asimilación dos contidos tratados o longo do curso.
Demostrar sensibilidade ante a necesidade de silencio e aportar solucións
ante a contaminación sonora.
Empregar con destreza as novas tecnoloxías, tales como as 
computadoras, software, internet...
Ter formado opinións persoais e críticas sobre a música e a súa función 
social.
Dominar a lectura e a escritura.
Analizar obras musicais antendendo as súas características formais e 
rasgos estilísticos máis significativos.

Criterios de cualificación:

Probas escritas, orais e traballos 70%
Traballo diario, participación, comportamento, respeto, apollo, 
transversais: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega de 
textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex.

Traballos individuais. Caderno de Clase. Participación e opinión en clase. 
Interese polos aspectos tratados.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Traballos que fan un repaso, reforzo e ampliación de temas e contidos 
xa traballados nas dúas primeiras avalacións.
- Familas de instrumentos
- Tipos de voces

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos e alumnas teñen maneira de conectarse 
telemáticamente, polo que os traballos os presentan vía correo 
electrónico. O profesor corrixe os traballos e devolve ditas correcións.
O alumno/a ten que volver a entregar o traballo tendo en conta as 
correccións. 
As clases Webex serven para resolver dubidas con respecto os 
traballos, as datas de entrega, e para facer algún cuestionario oral 
sobre os traballos entregados.

Materiais e recursos Dos que dispón cada alumno/a no seu fogar. Necesitase como mínimo 
unha conexión a internet e un procesador de textos. 



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesor de música empregará para informar ao alumnado o 
correo electrónico e terá regulares clases mediante a plataforma 
Webex no que se informará de todo debidamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.





Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20,
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 
unha linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audición e a 
interpretación de pequenas obras ou fragmentos musicais.

MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 
unha linguaxe técnica apropiada.

MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas 
obras ou fragmentos musicais. 
MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en 
estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.

B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das 
notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común.

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos.

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da 
voz.
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel.
MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público. 

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando 
ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común.

MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes xéneros, 
estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel. 
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español 
e galego.
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MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e dos compañeiros e as 
compañeiras. 
MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a outros/as 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa 
propia interpretación e a do seu grupo.
MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións.
MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces.
MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais.

B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como 
apoio ás tarefas de audición.

MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.

B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa.

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando 
deles como oínte con capacidade selectiva.

B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o 
valor de conservalo e transmitilo.

MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego

MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español 
e galego.
MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos.
MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, 
colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios á hora 
de emitir xuízos de valor ou "falar de música".

MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais

MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 
claridade.

B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os musicais, os concertos en vivo e 
as novas propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores.

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 
MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Observación directa. Partindo del nivel de cada alumno, Interese pola 
materia. Esforzo individual. Hábito de traballo. Progreso e mellora. 
Participación e implicación en actividades musicais. Desenrolo da escoita
activa e participativa nas actividades de audición. Actitude: respecto ó 
profesor e compañeiros. Traballo individual. Valoración do nivel de 
coñecemento da linguaxe musical, capacidade de análises de audicións y
nivel de desenrolo e aplicación de los contidos tratados.

 2.  Revisión de tarefas. O seguimento del proceso de aprendizaxe levarase a
cabo a través de: Realización de todas las actividades presentándoos con
orden , limpeza e claridade. Análises de traballos escritos y pequenas
investigacións. Valoración de la capacidade de indagación na realización
de traballos:  búsqueda e selección de datos,  organización e posterior
presentación, conclusións e reflexións obtidas.

Instrumentos: Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega 
de textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex

Cualificación
final

Partindo de que a materia de Música ten un carácter de avaliación 
continua, procederase a ter en conta a nota da segunda avaliación como
punto de partida. 

As tarefas/traballos entregados e o interese mostrado e participación ó 
longo da terceira avaliación serviranlle ó profesor como instrumento de 
avaliación para, sempre, mellorar a cualificación obtida polo alumno/a 
na segunda avaliación.

Estimaranse ata dous puntos de mellora polo seguimento da materia 
durante o período da corentena. Por elo, todos aqueles alumnos/as que 
acadaron un 3 na segunda avaliación, poderían recuperar a materia 
sempre e cando demostrasen interese por ela. Obviamente todos 



aqueles que tiñan superada a segunda avaliación e continuaron o seu 
traballo, poderán subir a nota, vendo así reflexado o esforzo feito pola 
súa parte. 

Como a materia de Música é de carácter continuo, a superación da 
terceira avaliación indicaría a superación das anteriores.

Proba
extraordinaria
de setembro

Aqueles alumnos/as que non superaron a segunda avaliación e non 
superen a terceira, farán unha proba telemática adaptada e semellante a
que irían facer en condicións normais.

No  caso  de  poder  ser  presencial,  na convocatoria  extraordinaria  de
setembro só se levará a cabo unha proba teórica e outra de interpretación,
tendo en conta os contidos teóricos e as partituras traballadas durante o
curso.

A superación desa proba suporá a superación da materia.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Demostrar a asimilación dos contidos tratados o longo do curso.
Demostrar sensibilidade ante a necesidade de silencio e aportar solucións
ante a contaminación sonora.
Empregar con destreza as novas tecnoloxías, tales como as 
computadoras, software, internet...
Ter formado opinións persoais e críticas sobre a música e a súa función 
social.
Dominar a lectura e a escritura.
Analizar obras musicais antendendo as súas características formais e 
rasgos estilísticos máis significativos.

Criterios de cualificación:

Probas escritas, orais e traballos 70%
Traballo diario, participación, comportamento, respeto, apollo, 
transversais: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega de 
textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex.

Traballos individuais. Caderno de Clase. Participación e opinión en clase. 
Interese polos aspectos tratados.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Traballos que fan un repaso, reforzo e ampliación de temas e contidos 
xa traballados nas dúas primeiras avalacións.
- Familas de instrumentos
- Tipos de voces

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos e alumnas teñen maneira de conectarse 
telemáticamente, polo que os traballos os presentan vía correo 
electrónico. O profesor corrixe os traballos e devolve ditas correcións.
O alumno/a ten que volver a entregar o traballo tendo en conta as 
correccións. 
As clases Webex serven para resolver dubidas con respecto os 
traballos, as datas de entrega, e para facer algún cuestionario oral 
sobre os traballos entregados.

Materiais e recursos Dos que dispón cada alumno/a no seu fogar. Necesitase como mínimo 
unha conexión a internet e un procesador de textos. 



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesor de música empregará para informar ao alumnado o 
correo electrónico e terá regulares clases mediante a plataforma 
Webex no que se informará de todo debidamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.





Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20,
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das 
notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; 
signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; 
signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura 
de partituras, os tipos de textura.

MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura.

B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 
organización musical

MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais.

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común.

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o 
corpo e os instrumentos.

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da 
voz.
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel.
MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público.

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo
diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando 
ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común.

MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes 
xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de 
partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español 
e galego
MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos compañeiros/as.

MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a outros/as 
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intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa 
propia interpretación e a do seu grupo.

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións.
MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da
historia da música.

B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula 
como apoio ás tarefas de audición.

MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.

2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras
musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias.

MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando 
as novas músicas coñecidas.
MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas.

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas.
MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe 
técnica adecuada a época histórica á que pertencen.
MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia.

B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e 
por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e exposición

B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia 
musical.

MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música 
correspondentes. 

B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de
emitir xuízos de valor ou falar de música.

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 
claridade.

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 
MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un 
coñecemento básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, 
crear, interpretar música e realizar sinxelas producións audiovisuais.

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 
para a actividade musical.

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Observación directa. Partindo del nivel de cada alumno, Interese pola 
materia. Esforzo individual. Hábito de traballo. Progreso e mellora. 
Participación e implicación en actividades musicais. Desenrolo da escoita
activa e participativa nas actividades de audición. Actitude: respecto ó 
profesor e compañeiros. Traballo individual. Valoración do nivel de 
coñecemento da linguaxe musical, capacidade de análises de audicións y
nivel de desenrolo e aplicación de los contidos tratados.

 2.  Revisión de tarefas. O seguimento del proceso de aprendizaxe levarase a
cabo a través de: Realización de todas las actividades presentándoos con
orden , limpeza e claridade. Análises de traballos escritos y pequenas
investigacións. Valoración de la capacidade de indagación na realización
de traballos:  búsqueda e selección de datos,  organización e posterior
presentación, conclusións e reflexións obtidas.

Instrumentos: Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega 
de textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex

Cualificación
final

Partindo de que a materia de Música ten un carácter de avaliación 
continua, procederase a ter en conta a nota da segunda avaliación como
punto de partida. 

As tarefas/traballos entregados e o interese mostrado e participación ó 
longo da terceira avaliación serviranlle ó profesor como instrumento de 
avaliación para, sempre, mellorar a cualificación obtida polo alumno/a 
na segunda avaliación.

Estimaranse ata dous puntos de mellora polo seguimento da materia 
durante o período da corentena. Por elo, todos aqueles alumnos/as que 
acadaron un 3 na segunda avaliación, poderían recuperar a materia 
sempre e cando demostrasen interese por ela. Obviamente todos 



aqueles que tiñan superada a segunda avaliación e continuaron o seu 
traballo, poderán subir a nota, vendo así reflexado o esforzo feito pola 
súa parte. 

Como a materia de Música é de carácter continuo, a superación da 
terceira avaliación indicaría a superación das anteriores.

Proba
extraordinaria
de setembro

Aqueles alumnos/as que non superaron a segunda avaliación e non 
superen a terceira, farán unha proba telemática adaptada e semellante a
que irían facer en condicións normais.

No  caso  de  poder  ser  presencial,  na convocatoria  extraordinaria  de
setembro só se levará a cabo unha proba teórica e outra de interpretación,
tendo en conta os contidos teóricos e as partituras traballadas durante o
curso.

A superación desa proba suporá a superación da materia.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Demostrar a asimilación dos contidos tratados o longo do curso.
Demostrar sensibilidade ante a necesidade de silencio e aportar solucións
ante a contaminación sonora.
Empregar con destreza as novas tecnoloxías, tales como as 
computadoras, software, internet...
Ter formado opinións persoais e críticas sobre a música e a súa función 
social.
Dominar a lectura e a escritura.
Analizar obras musicais antendendo as súas características formais e 
rasgos estilísticos máis significativos.

Criterios de cualificación:

Probas escritas, orais e traballos 70%
Traballo diario, participación, comportamento, respeto, apollo, 
transversais: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Empréganse como instrumentos de avaliación a entrega de 
textos/traballos escritos (documento de texto ou presentación)  
(resumos ou redaccións), fotografías de ditos traballos a través de 
correo electrónico ou a través de presentacións en plataforma Webex.

Traballos individuais. Caderno de Clase. Participación e opinión en clase. 
Interese polos aspectos tratados.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Traballos que fan un repaso, reforzo e ampliación de temas e contidos 
xa traballados nas dúas primeiras avalacións.
- Familas de instrumentos
- Tipos de voces

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos e alumnas teñen maneira de conectarse 
telemáticamente, polo que os traballos os presentan vía correo 
electrónico. O profesor corrixe os traballos e devolve ditas correcións.
O alumno/a ten que volver a entregar o traballo tendo en conta as 
correccións. 
As clases Webex serven para resolver dubidas con respecto os 
traballos, as datas de entrega, e para facer algún cuestionario oral 
sobre os traballos entregados.

Materiais e recursos Dos que dispón cada alumno/a no seu fogar. Necesitase como mínimo 
unha conexión a internet e un procesador de textos. 



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesor de música empregará para informar ao alumnado o 
correo electrónico e terá regulares clases mediante a plataforma 
Webex no que se informará de todo debidamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


