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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándar de aprendizaxe Criterios de avaliación 

2ºESO 

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

 

1.1. 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. 

1.2.1. 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.). 

1.2. 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.). 

1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

 

1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre 
os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

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

 

1.4. 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. 

1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan 
unha correcta emisión da voz. 

 
 

1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia 
e a entoación. 

 
 

1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

 
 

1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 

 
 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades, e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

1.5. Amosar interese polas actividades de composición e improvisación, e 
respecto polas creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
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1.6.1. 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. 
 

 

1.6. 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. 

1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas do patrimonio español e galego. 
 

 

1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e 
dos compañeiros e as compañeiras. 

 
 

1.6.4. 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. 

 

 

1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha 
actitude aberta e respectuosa. 

 

 

2.2.1. Segue partituras como apoio á audición. 

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

2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 

 
2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 

2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

 

2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso 
indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor solucións. 

3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa 
sociedade. 

 

3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 
disciplinas. 
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3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego. 
 

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

3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas do patrimonio español e galego. 
 

 

3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e 
galegos. 

 

3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

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

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

 

3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 
 

3.5. 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. 

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

4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. 

3ºESO 1.1.1. 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.). 

 

1.1. 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.). 

1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 
 

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

 
1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 

relacionados cos procedementos compositivos e os tipos 
formais. 

 

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

 
1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas 

e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 
 

1.4. 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. 
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1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que 
permitan unha correcta emisión da voz. 

 

 

1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a 
resonancia e a entoación. 

 

 

1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

 

 

1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións 
á hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un 
público. 

 

1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e improvisación e 
amosar respecto polas creacións dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de 
expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 

    1.6.1. 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. 

 

1.6. 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. 

1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 

danzas do patrimonio español e galego. 

 

1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e 

dos compañeiros/as. 

 

1.6.4. 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. 
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1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, 

colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha 

actitude aberta e respectuosa. 

1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e 

reflexiona sobre elas. 

 

  1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e 

musicais dos obxectos sonoros. 

 

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 

2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e 

a súa evolución ao longo da historia da música. 

2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións. 

2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. 

 

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

2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 

interpretación e a audición. 

 

2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 

2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 

comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 

 

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

2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 

diferentes culturas e épocas históricas. 

 

 

2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das 

obras musicais propostas usando distintas linguaxes. 

 

2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, 
corporal ou verbal), algúns elementos e formas de organización e 
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estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación e 
variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 

 

2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 

xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 

claridade. 

 

 

3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia 

da música e con outras disciplinas. 

 

3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 
disciplinas. 

 

3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e 

explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que 

pertencen. 

 

 

3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música 

na sociedade ao longo da historia. 

 

 

3.2.1. 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. 

 

3.2. 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. 

3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás 

épocas da historia da música correspondentes. 

3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das 
épocas da historia musical. 
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3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da 

música e as tendencias musicais. 

 

3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 

3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os 

acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música 

na sociedade. 

 

 

3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 

coñecementos musicais. 

 

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

3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito 

oral e escrito, con rigor e claridade. 

 

 

3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as 

novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 

realiza unha revisión crítica desas producións. 

 

3.6. 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. 

3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 

propias. 

 

 

4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías 

e utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

 

4.1. 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. 
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4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical 

demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos 

e as tecnoloxías. 

 

 

4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 

para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

 

4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

4ºESO  
1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de 
interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para 
lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 
 

1.1. Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza vocal ou instrumental, 
ou unha coreografía, aprendidas de memoria a través da audición ou da 
observación de gravacións de audio e vídeo, ou mediante a lectura de 
partituras e outros recursos gráficos. 

 
1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. 
 

 

 
1.1.3. Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as 
actividades da aula. 
 

 

1.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas 
instrumentais e danzas cun nivel de complexidade en aumento. 
 

1.2. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a 
celebración de actividades musicais no centro docente: planificación, ensaio, 
interpretación, difusión, etc. 

 
1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da 
creación musical. 

2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 
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2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. 2.1. Analizar e describir as principais características de pezas musicais 
apoiándose na audición e no uso de documentos como partituras, textos ou 
musicogramas.  

 

2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 

 

2.2. Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e 
eventos musicais, argumentándoa en relación coa información obtida en 
diversas fontes: libros, publicidade, programas de concertos, críticas, etc. 

2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 
 

2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais. 

 

2.4.1. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e 
descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada. 
 

2.4. Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo, e 
determinar a época ou a cultura e o estilo das obras musicais escoitadas 
previamente na aula, amosando apertura e respecto polas novas propostas 
musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias. 

 

2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 
 

 

2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 
 

 

2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 
 

2.5. Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, 
atendendo a diversas variables: intención de uso, estrutura formal e medio de 
difusión utilizado. 

2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, 
etc. 
 

2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas 
e na sociedade. 

 

3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e 
galego. 

 

3.1. Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega, e 
comprender o valor de conservala e transmitila colaborando na recollida, na 
gravación e na transcrición de pezas.  

 

3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social.  
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3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do 
mundo e identifica as súas características fundamentais. 

3.2.2. Recoñece e explica as características básicas da música 
española e da música popular urbana. 
 

3.2. Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas 
como fonte de enriquecemento cultural. 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías 
entre a música e outras manifestacións artísticas.  

 

3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 
manifestacións artísticas.  

 

3.4.1. Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a 
evolución da música popular. 
 

3.4. Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias 
da música popular urbana actual. 

3.4.2. Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos 
de maneira clara. 
 

 

4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais.  

 

4.1. Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical. 

 

4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e 
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

 

 

4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

 

4.3. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando 
diferentes recursos informáticos. 

4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os 
procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos 
relacionados coa función da música nos medios de comunicación. 

 

4.4. Caracterizar a función da música nos medios de comunicación (radio, 
televisión, cine, etc.) e as súas aplicacións na publicidade, nos videoxogos e 
noutras aplicacións tecnolóxicas. 

 
4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

 

4.5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas 
con autonomía. 
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4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 

 

4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e 
pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 

 

 

LPM  
1.1.1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 

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

 

1.1.2.Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo, 
etc., e valóraos como elementos imprescindibles para a adquisición da 
técnica vocal. 
 

 

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

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

 

1.3.1. 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. 
 

1.3. 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. 

1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, 
utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz. 
 

 

1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical. 
 

 

2.1.1. 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. 
 

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

2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición.  2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as característicos 
das obras escoitadas ou interpretadas. 
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2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura. 
 

 

2.2.4. 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.  
 

 

2.2.5. Describe as características das obras escoitadas, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 
 

 

3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo e 
coa expresión musical. 
 

3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e 
os signos relacionados co ritmo e coa expresión musical. 

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

 

3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 
diferentes soportes. 
 

3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical. 

3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais. 

 

 

3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.  

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

4.3. 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. 

4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros. 
 

 

4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta. 
 

 

4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e 
afinadamente nas actividades de interpretación. 
 

 

4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro 
máis no grupo. 
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4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como 
intérprete na realización de actividades musicais desenvolvidas en 
diferentes contextos. 
 

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

 
4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico. 
 

 

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

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

 
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. 
 

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

OBM  

Recoñece e sabe representar as notas nas craves de Sol e Fa en 4ª 

liña. 

 

Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical. 

Recoñece e sabe representar tódolos tipos de figuras e alteracións. 

 

 

Recoñece e sabe representar tódolos signos de repetición e indicacións 

de tempo. 

 

 

 
Interpreta sen esforzo fragmentos e composicións en compases de 

dous por catro, tres por catro, catro por catro, seis por oito e doce por 

oito.  

 

Interpretar correctamente composicións adaptadas ao nivel. 
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Realiza ben os exercicios de estiramento previos á práctica cos 

instrumentos da aula. 

Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas rítmicas sobre un 
fragmento escoitado de maneira tanto individual como conxunta. 

Mantén ou intenta manter unha posición correcta á hora de executar 

exercicios e pezas. 

 

 

Mantén a atención durante a execución vogal e instrumental sen 

cometer excesos de ruídos.  

 

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

É consciente da importancia de manter os instrumentos nas mellores 

condicións posibles. 

 

 

É capaz de manter o pulso da obra dende o principio ata o final sen 

fluctuacións importantes.  

 

Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e os 
signos relacionados co ritmo e coa expresión musical. 

Aprecia con facilidade os acentos da composición. 

 

 

Clasifica o tempo da obra segundo o pulso. 

 

 

Aprecia os contrastes de intensidade durante a execución dunha obra. 

 

 

 

Segue as instruccións dadas polo profesor para levar a cabo un traballo 

ordeado na montaxe dunha obra do tipo que sexa. 
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Mostra atención sobre as improvisacións feitas polos compañeiros. 

 

 

Entende e sabe explicar ao resto do grupo o significado de tódolos 

símbolos que aparecen na partitura, incluíndo tódalas voces ou partes.  

 

 

Durante unha interpretación, mostra atención sobre o resto das voces 

existentes.   

 

 

Coñece as características acústicas das frautas, dos xilófonos, dos 

metalófonos, dos carillóns, dos instrumentos de pequena percusión, da 

batería, do teclado, do baixo eléctrico e das guitarras clásicas e 

eléctrica.  

 

 

Entende a utilidade do diapasón e colabora na afinación dos 

instrumentos non temperados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación regular do traballo do alumnado. 

 Conexións grupais a través das plataformas dixitais. 

 Recollida de tarefas do alumnado en forma de correos electrónicos, 
videoconferencias e por medio da Aula Virtual. 

 Contacto persoalizado por plataformas dixitais e teléfono.  
Probas individualizadas e adaptadas ás necesidades do alumnado. 

Instrumentos: 

 Diario e rexistro do observado tanto nas tarefas escritas como nas 
videoconferencias. 

 Rexistro das entregas das tarefas. 

Cualificación 
final 

Logo de facer as recuperacións pertinentes, a nota final será o resultado 
da media entre as avaliacións 1ª e 2ª, á que se lle poderá engadir un 
punto como máximo e sempre que os traballos solicitados sexan 
correctamente entregados en forma e prazo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Constará dunha proba escrita e doutra práctica sobre os contidos 
impartidos nas avaliacións 1ª e 2ª. 

Alumnado de 
materia 

pendente(2ºESO) 

Criterios de avaliación: 
*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. 
*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.). 

*Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións. 
* Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso 
indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor solucións. 
* 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. 
 
 

Criterios de cualificación: a proba constará de 5 preguntas teóricas e 5 
prácticas, dun punto cada unha. 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: exames escritos e prácticos 
tendo en conta a expresión escrita e a técnica musical. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

*Interpretacións vogais, coa frauta doce e/ou con instrumentos de 
percusión de elaboración caseira de reforzo e afianzamento de 
contidos. 
*Visualización de vídeos tutoriais e documentais. 
*Elaboración de traballos sobre contidos xa impartidos. 
*Actividades relacionadas cos contidos xa impartidos. 
*Alumnado con necesidades educativas especiais: haberá un 
contacto persoal para adaptar as actividades ás posiblidades 
particulares. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Correción das actividades enviadas tanto por correo electrónico como 
pola aula virtual. 
Contacto individual e/ou grupal co alumnado e sempre tendo en 
conta as súas necesidades e dispoñibilidade, utilizando os medios 
telemáticos que a Xunta pon a disposición da comunidade docente. 
No caso de que a comunicación telemática non funcione 
correctamente, botaráse man do contacto telefónico. 
En caso de confirmarse a falta de conectividade, os prazos de 
entrega poderán ser modificados ampliándose. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, frauta doce, instrumentos de percusión de 
elaboración caseira, cadernos específicos, computador persoal 
e  outros dispositivos electrónicos dispoñibles según o 
alumnado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os membros do departamento de Música informarán e se 
comunicarán co alumnado e as súas familias mediante os enderezos 
de correo electrónico que figuran na páxina web do centro e, nalgúns 
casos, mediante a aula virtual.  

Publicidade  Este documento aparecerá na páxina web do centro. 


