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Composición do Departamento

O departamento de Música do IES Francisco Aguiar de Betanzos no curso 2022-
2023 está composto por tres profesoras que imparten as seguintes materias e niveis:

Dona Alba Alonso Álvarez

-1º Bacharelato: Linguaxe e Práctica Instrumental: 1 grupos, 4 horas.
-1º Bacharelato: Obradoiro Musical: 1 grupo, 1 hora.
-4º ESO: Música: 1 grupo, 3 horas.
-3ºESO: Música: 1 grupo, 2 horas.
-2ºESO: Música: 1 grupos, 2 horas.
Tamén impartirá:
- Psicoloxía en 2º Bacharelato, 3 horas
- Valores éticos en 2º ESO, 1 hora
Tamén é a responsable de dinamización da Biblioteca. 

Dona María Helena Rodil 

Impartirá un 2º de ESO, 2 horas
(A profesora Helena pertence ao departamento de “Comercio e Marketing” )

Dona María Pilar Pazos Castelos ( Xefa do Departamento):

-2º Bacharelato: l: 1 grupo, 3 horas.
-3ºESO: Música: 2 grupos, 4 horas.
-2ºESO: Música: 2 grupos, 4 horas.

  - 4º ESO: Música: 1 grupo, 3 horas

MATERIAS QUE SE INCLÚEN NA PROGRAMACIÓN

Seguindo a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa:

-Música, 2º ESO.
-Música, 4º ESO.
- Historia da Música e da Danza, 2º Bacharelato

Esta programación segue as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

COMPETENCIAS BÁSICAS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do 
Parlamento Europeo e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe 
permanente, nesta programación incorpórase a clasificación e denominación das 
definidas pola Unión Europea.

Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan
para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía 
activa, a inclusión social e o emprego”.



Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o 
seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe 
competencial débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte 
das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos 
formais como nos non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as 
competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables,
senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van
adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.

As competencias clave do currículo serán as seguintes:

-Comunicación lingüística (CCL).

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

-Competencia dixital (CD).

-Aprender a aprender (CAA).

-Competencias sociais e cívicas (CSC).

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

-Conciencia e expresións culturais (CCEC).

OBXETIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto aos demáis; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 



calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións cos demáis e resolver pacificamente os conflitos, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
dos demáis, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 
que realizan achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo.

m)Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a 
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal
e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio, e contribuír así á súa conservación
e mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 
e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingúística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio de ese dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lengua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 
permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona.



Introdución

A Música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, 
constitúe un elemento con gran valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu 
desenvolvemento integral, intervén na súa formación emocional e intelectual, a 
través do coñecemento do feito musical como manifestación cultural e histórica, e 
contribúe ao afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e crítica no alumnado.
Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da 
mocidade. Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás 
cada vez máis numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos 
xeitos de creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa 
vida cotiá, como internet, os dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os 
videoxogos. Ademais, fomenta o desenvolvemento da percepción, a sensibilidade 
estética, a expresión creativa e a reflexión crítica.
A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a 
constancia, a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción
de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico, que contribúen ao
desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical mellora a memoria, a 
concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, 
as habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. 
A música potencia o desenvolvemento de capacidades como a comunicación oral e 
escrita, o pensamento matemático ou o coñecemento tecnolóxico e científico, que 
axudan á adquisición das competencias, ademais de procurar un ensino integral e 
axudar na maduración do alumnado novo.
Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e 
expresións culturais, o alumnado aprenderá actitudes de cooperación e traballo en 
equipo ao formar parte de diversas agrupacións nas que cadaquén asumirá diferentes
papeis para poder interpretar música en conxunto. Por outra parte, é interesante 
fomentar actitudes emprendedoras que acheguen o alumnado ás diferentes 
profesións no ámbito musical e non musical.
Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun 
grupo, fomentando o intercambio de ideas, o respecto entre iguais, a integración

creatividade, o coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento da intelixencia 
emocional.

Este curso, debido á situación sanitaria excepcional, non se poderá facer todo o 
traballo en equipo do que estamos a falar, pero intentaremos que o alumnado se 
integre con actividades colaborativas que non impliquen un contacto físico.
O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na
educación primaria e do seu desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos 
que, dado o seu nivel de abstracción, deben abordarse neste momento de 
desenvolvemento do alumnado.
Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun 
vocabulario que permita a descrición de fenómenos musicais, unha comprensión da 
linguaxe musical como medio de expresión artística, unha sensibilidade cara á 
expresión musical e o entendemento da música como un fenómeno imbricado na 
historia e na sociedade. Tamén se traballará a análise das obras musicais, análise 
que se pode levar a cabo en distintos niveis de profundidade.
Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados 
entre si, que comparten múltiples elementos: "Interpretación e creación" integra a 
expresión instrumental, vocal e corporal coa improvisación e a composición musical, o



que permitirá ao alumnado participar da música dunha forma activa (e neste curso 
coas limitacións sanitarias necesarias); "Escoita" pretende crear a primeira actitude 
fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para gozar 
dela a través da audición e a comprensión do feito musical; "Contextos musicais e 
culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do 
patrimonio musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as 
características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; e 
finalmente, "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a práctica 
da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial 
importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do 
alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe tecnolóxica 
que utiliza habitualmente e a música dentro da aula.
É necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía adecuada a este 
enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia 
aprendizaxe, traballando de xeito colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito 
musical sexa real e relevante para o alumnado, para a comunidade educativa e para 
o contorno social.
Cómpre concienciar ao alumnado da importancia desta materia no contexto 
educativo, social e xeográfico. O emprego respectuoso e de calidade e das 
actividades musicais favorece as relaciones entre o alumnado e o resto da 
comunidade educativa, transmitíndose á sociedade na que están inmersos e 
contribuíndo positivamente ao enriquecemento cultural do lugar no que viven.

2ºESO

Concreción dos obxectivos para o curso

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 
e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 
en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 
da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 
así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 
en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 



problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico
e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave

* Debido á Covid -19, non se poderán cumprir certos obxectivos de 
interpretación dentro da aula. Se usásemos as frautas, sen soprar, o 
alumnado deberá tocar as pezas na casa e achegará  as grabacións 
necesarias para a súa avaliación. Ver (1*)

Música. 
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Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

Bloque 1. Interpretación e creación 

n 
ñ 
m

B1.1. 
Parámetr
os do 
Elemento
s

básicos

so
n
. 
d
a

B1.1. Recoñecer os 
parámetros do son e 
os elementos básicos
da linguaxe musical, 
utilizando unha 
linguaxe técnica 
apropiada e 

MUB1.1.1. 
Recoñece 
os 
parámetros 
do son e os 
elementos 

CCEC
CCL



linguaxe 
musical aplicándoos a través 

da lectura ou a 
audición e a 
interpretación de 
pequenas obras ou 
fragmentos musicais.

básicos da 
linguaxe

musical, 
utilizando 
unha 
linguaxe 
técnica 
apropiada.

B1.2. 
Características 
da voz e da 
palabra como 
medios de 
expresión 
musical. 
Habilidades 
técnicas e 
interpretativas, 
exploración e 
descuberta 
das 
posibilidades 
da voz como 
medio de 
expresión
musical.

MUB1.1.2. 
Recoñece e
aplica os 
ritmos e os 
compases a
través da 
lectura ou a 
audición de 
pequenas 
obras ou 
fragmentos 
musicais.

CMCCT
CCEC

B1.3. 
Instrumentos e 
corpo como 
medios de 
expresión
musical:

características 
xenéricas e 
formais.

MUB1.1.3. 
Identifica e 
transcribe 
ditados de 
patróns 
rítmicos e 
melódicos

con 
formulacións
sinxelas en 
estruturas

binarias, 
ternarias e 
cuaternarias.

CMCCT
CCEC

B1.4. 
Agrupacións 
vocais e 
instrumentais na 
música de 
diferentes 
xéneros, estilos
e culturas. 
Interpretación
individual e en 
grupo.

B1.5. Práctica da 
relaxación, a 
respiración, a 
articulación, a 
resonancia e
a entoación.

B1.6. Fomento 
da 
sensibilidade 
estética, 
desenvolvida a 
través da 



comprensión e
a interiorización 
da música.

n B1.7. Grafías e 
outras formas 
de notación 
musical, 
convencionais 
e propias, 
empregadas
como expresión 
musical.

B1.2. Distinguir e 
utilizar os elementos

da

MUB1.2.1.

Distingue e 
emprega os 
elementos

CCEC

representación gráfica 
da

que se
utilizan na

músi
ca

(colocaci
ón

d
a
s

representación 
gráfica da

notas no pentagrama; 
clave

música 
(colocación 
das

de sol e de fa en 
cuarta;

notas no 
pentagrama;

Música. 
2º de 
ESO
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Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

duracióndas figuras; clave de sol e
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signos que afectan 
a

cuarta;

duración das
intensidade e

matices;
figuras; signos
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indicacións rítmicas e
de

afectan a 
intensidade e

tempo, etc.). matices;

indicacións 
rítmicas e de 
tempo, etc.).

n 
g

B1.8. 
Exploración 
das 
posibilidades 
de diversas 
fontes sonoras 
e práctica de 
habilidades 
técnicas
para a 
interpretación.

B1.3. Improvisar e 
interpretar estruturas

musicais 
elementais 
construídas sobre os 
modos e as escalas 
máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns. 

MUB1.3.1. 
Improvisa e 
interpreta 
estruturas
musicais 
elementais 
construídas 
sobre os 
modos e as 
escalas máis
sinxelas e os
ritmos máis 
comúns.

CA

A 

CCE

C

B1.9. 
Experimentaci
ón e práctica 
das técnicas do
movemento e 
da danza, 
expresión dos 
contidos 

MUB1.3.2. 
Utiliza os 
elementos e 
os recursos 
adquiridos 

CA

A 

CCE

C



musicais a 
través do corpo
e do 
movemento, e 
a interpretación
dun repertorio 

variado de 
danzas.

para 
elaborar 
arranxos e 
crear
cancións,

pezas 
instrumentai
s

e 
coreografías.

a
b
d

B1.10. Práctica 
das pautas 
básicas da 
interpretación: 
silencio, 
atención ao/á 
director/a e 
aos/ás demais 
intérpretes,

audición 
interior, 
memoria e
adecuación ao 
conxunto.

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
coñecement
o e a 
aplicación de
técnicas e as
normas do 
coidado da 
voz, o corpo
e os 
instrumento
s.

CA

A 

CCE

C

MUB1.4.2. 
Canta 
pezas 
vocais

propostas 
aplicando 
técnicas que 
permitan 
unha 
correcta 
emisión da 
voz.

B1.11. 
Aceptación e 
cumprimento 
das normas 
que rexen a 
interpretación 
en grupo e a 
achega das 
ideas musicais
que contribúan

ao
perfeccionament
o da tarefa 
común.

B1.12. 
Aceptación e 
predisposición
para mellorar as
capacidades 
técnicas e 
interpretativas 
propias, e 
respecto ante 
outras formas 
de
expresión.

CCEC

MUB1.4.3. 
Practica a 
relaxación, a
respiración, 
a 
articulación,
a resonancia 
e a 
entoación.

(1*)

CCEC

MUB1.4.4. 
Adquire e 
aplica as 
habilidades 

CCEC

(1*)



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.

CAA
CCEC

a 
n

B1.13.

Improvisación, 
elaboración de 
arranxos e 
composición

como 
recursos para a
creación 
musical en 
todas as súas

B1.5. Amosar interese 
polas actividades de 
composición e 
improvisación, e 
respecto polas 
creacións dos seus 
compañeiros e das 
súas

MUB1.5.1.
Realiza 

improvisació
ns

e 
composición
s partindo de
pautas 
previamente
establecidas
.

CA

A 

CCE

C

Música. 2º
de ESO

Obxectiv
os

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

vertentes; 
elaboración de 
arranxos de 
cancións e pezas
instrumentais, 
con 
acompañamentos
sinxelos e 
selección de 

compañeiras. MUB1.5.2. 
Amosa unha 
actitude de 
superación e 
mellora das 
súas 
posibilidades, e 
respecta as 
capacidades e 

CSIEE



distintos tipos de
organización 
musical.

B1.14. Composición 
individual ou en 
grupo de 
cancións e pezas 
instrumentais 
para distintas 
agrupacións, a 
partir da 
combinación de 
elementos e 
recursos 
presentados no 
contexto das 
actividades que 
se realizan na 
aula.

as formas de 
expresión dos 
seus 
compañeiros e 
das súas 
compañeiras.

g 
n 
d 
ñ

B1.15. Práctica de 
pezas musicais 
aprendidas a 
través da 
memorización e 
da lectura de 
partituras.

B1.16.

Sonorización de 
representacións 
dramáticas, 
actividades de 
expresión

corporal,
e danza e 

imaxes fixas e en
movemento na 
realización de

producións
audiovisuais.

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.

CCEC

MUB1.6.2.

Practica, 
interpreta e 
memoriza 
pezas

vocais,
instrumentais e 

CCEC



danzas do 
patrimonio 
español e 
galego.

MUB1.6.3. Amosa
apertura e 
respecto cara 
ás propostas do
profesorado e 
dos 
compañeiros e 
as 
compañeiras.

CSC

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.

CSC

Música. 
2º de 
ESO

Obxectiv
os

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

MUB1.6.5.
Participa 

activamente
en 

agrupacións
vocais e 

instrumentais, 
colaborando con 
actitudes de 
mellora e 
compromiso e

amosando

CSIEE



unha 
actitude aberta

e 
respectuosa.

Bloque 
2. 
Escoita

n 
ñ

B2.1. Utilización 
dos recursos 
necesarios para
a comprensión 
da música 
escoitada.

B2.2. 
Identificación 
dos elementos da
música e das 
súas 
características 
na audición e na
análise de obras
musicais.

B2.3. 
Clasificación e 
discriminación 
auditiva dos tipos 
de voces e 
instrumentos, e 
das agrupacións
vocais e 
instrumentais.

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.

CCEC

MUB2.1.2. 
Diferencia as 
sonoridades

dos
instrumentos

máis 
característicos 
da música 
popular 
moderna, do 
folclore e 
doutras 
agrupacións 
musicais.

CCEC

n B2.4. Elementos 
que interveñen 
na construción 
dunha obra 
musical: 
melodía, ritmo, 
harmonía, 
timbre, textura, 
forma, tempo, 
dinámica, etc.

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.

CCEC

b 
a

B2.5. Interese por
desenvolver

hábitos positivos 
e de respecto ás 

B2.3. Valorar o 
silencio como 
condición 
previa para 
participar nas 

MUB2.3.1. Valora 
e aplica o 
silencio como 
elemento 
indispensable 

CSC



demais persoas 
durante a 
escoita.

audicións. para a 
interpretación e
a audición.

h 
n

B2.6. Audición, 
análise 
elemental e 
apreciación 
crítica de obras 
vocais e 
instrumentais de 
distintos estilos,

xéneros, 
tendencias e 
culturas 
musicais, 
incluíndo as 
interpretacións

e 
composicións 
realizadas na 
aula. 
Investigación de
músicas de 
distintas 
características 
para ampliar as 
propias 
preferencias 
musicais.

B2.4. Identificar e 
describir, 
mediante o uso 
de distintas 
linguaxes 
(gráfica, corporal 
ou verbal), 
elementos e 
formas de 
organización e 
estruturación 
musical (ritmo, 
melodía, 
textura, timbre,

repetición, 
imitación, 
variación) dunha
obra musical 
interpretada en 
vivo ou gravada.

MUB2.4.1. 
Describe os 
elementos das 
obras musicais 
propostas.

CCL 

CCE

C

MUB2.4.2. Utiliza 
de xeito guiado 
recursos como 
apoio á análise 
musical.

CCEC

MUB2.4.3.

Emprega 
conceptos 
musicais para 
comunicar 
coñecementos, 
xuízos e 
opinións 
musicais de 
forma oral e 
escrita, con 
rigor e 
claridade.

CCL

Música. 
2º de 
ESO

Obxectiv
os

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

e 
f 
m

B2.7. 
Sensibilización e
actitude crítica 
ante o consumo 
indiscriminado de 
música e a 
contaminación 
sonora.

B2.5. Identificar 
situacións do 
ámbito cotián 
nas que se 
produce un uso
indiscriminado 
do son, analizar 
as súas causas 
e propor 
solucións.

MUB2.5.1. Toma 
conciencia da 
contribución da 
música á 
calidade da 
experiencia 
humana, 
amosando 
unha actitude 
crítica ante o 
consumo 
indiscriminado 
de música.

CSC

MUB2.5.2. Elabora CSIE



traballos de 
indagación 
sobre a 
contaminación 
acústica.

E CD

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

m 
n

B3.1. A música ao
servizo doutras 
linguaxes: 
corporal, teatral, 
cinematográfica, 
radiofónica ou 
publicitaria.

B3.2. Análise da 
música 
empregada en 
diferentes tipos 
de espectáculos
e producións 
audiovisuais.

B3.1. Realizar 
exercicios que 
reflictan a 
relación da 
música con 
outras 
disciplinas.

MUB3.1.1. 
Recoñece, crea 
e interpreta

distintas 
manifestacións 
da danza.

CCEC

MUB3.1.2. 
Distingue as 
diversas 
funcións que 
cumpre a 
música na nosa
sociedade.

CCEC

l 
n

B3.3. Pluralidade 
de estilos na 
música actual: 
características 
culturais, 
artísticas e 
formais.

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.

CCEC

l 
n 
ñ

B3.4. Emprego e 
coñecemento dos 
recursos 
necesarios para 
a conservación e 
a difusión das 
creacións 
musicais propias
e alleas.

B3.5. Utilización de
diversas fontes 
de información 
para indagar

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

CCEC

MUB3.3.2.

Practica, 
interpreta e 
memoriza 
pezas

CCEC



sobre
instrumentos, 
compositores/as, 
concertos e 
producións 
musicais en vivo 
e gravadas, 
tanto do 
patrimonio galego
como da música 
occidental en 
xeral e doutras 
culturas.

vocais,
instrumentais e 
danzas do 
patrimonio 
español e 
galego.

MUB3.3.3. 
Coñece e 
describe os 
instrumentos 
tradicionais 
españois e 
galegos.

CCEC

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.

CCE

C 

CSIE

E

Música. 2º de 
ESO

Obxectiv
os

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

h 
e

B3.6. Recollida 
de información, 
valoración e 
exposición do 
feito musical e 
as súas 
opinións.

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

CCL

MUB3.4.2.

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

CCL



e 
n 
l

B3.7. Música 
actual: novas 
tendencias; 
concertos en 
directo.

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.

CD

MUB3.5.2. 
Interésase por 
ampliar e 
diversificar as 
preferencias 
musicais 
propias.

CAA

Bloque 4. Música
e tecnoloxías

e 
n

B4.1. Utilización 
de dispositivos 
electrónicos, 
recursos da 
internet e 
software 
musical de 
distintas 
características 
para o 
adestramento 
auditivo, a 
escoita, a 
interpretación e 
a creación 
musical.

B4.2. Aplicación 
de técnicas de 
gravación 
analóxica e 
dixital, para 
rexistrar as 
creacións 
propias, as 
interpretacións 
realizadas no 

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 
para a 
actividade 
musical.

CD

MUB4.1.2. 
Participa na 
produción

musical 
demostrando o 
uso adecuado 
dos materiais 
relacionados, os
métodos e as 
tecnoloxías.

CD 

CSIE

E



contexto da 
aula e outras 
mensaxes 
musicais.

B4.3. Utilización 
das tecnoloxías 
da información 
nos procesos de 
creación 
musical.

B4.4. 
Coñecemento e
emprego das 
tecnoloxías da 
información na 
interpretación e 
gravación de 
pezas musicais.

B4.5. Emprego e 
coñecemento dos 
recursos 
necesarios para
a conservación e
a difusión das 
creacións 
musicais 
propias e alleas.

Música. 2º
de ESO

Obxectiv
os

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

e 
n

B4.6. O son e a 
música nos 
medios 
audiovisuais e 
nas tecnoloxías 
da información e 
da 
comunicación. 
Valoración dos 
recursos 
tecnolóxicos

como 
instrumentos 
para o 
coñecemento da 
música e a 
satisfacción con 
ela.

B4.2. Utilizar de 
xeito funcional 
os recursos 
informáticos 
dispoñibles para
a aprendizaxe e
a indagación do 
feito musical.

MUB4.2.1. Utiliza 
de xeito guiado 
as fontes e os 
procedementos 
apropiados para 
elaborar 
traballos sobre 
temas 
relacionados

co
feito 

musical.

CD



Competencias clave

As competencias clave do currículo serán as seguintes:

a) Comunicación lingüística (CCL).

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

c) Competencia dixital (CD).

d) Aprender a aprender (CAA).

e) Competencias sociais e cívicas (CSC).

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Estándares de aprendizaxe mínimos

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

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).

1.3.1. Improvisa e interpreta 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.

1.4.2. 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.

1.6.1. 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*)

1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas do patrimonio español e galego. (1*)

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*)

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*)

2.2.1. Segue partituras como apoio á audición.

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

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

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

3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego.

3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas do patrimonio español e galego.(1*)

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.

3.4.2. 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.

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

Temporalización

A previsión para o curso é de traballar catro unidades cada trimestre.

En todo caso, debemos ter en conta as distintas capacidades e situacións do 
alumnado, xa que hai quen precisa adapatacións ou reforzos na materia.

Concrecións metodolóxicas

A forma de poñer en práctica esta sección da programación está baseada nos 
seguintes principios didácticos:

 Metodoloxía activa: sempre que sexa posible realizaranse actividades prácticas
(tocar, cantar, percusión, percusión corporal, ritmos…) 



 Metodoloxía globalizadora: relacionaranse sempre as expresións 
instrumentais, vocais, corporais e as actividades de audición para que a 
formación musical sexa completa.

 Metodoloxía creativa : sempre que sexa posible potenciarase a imaxinación e
a improvisación, como actividade de proacción, naqueles/as alumnos/as que 
manifesten un nivel máis elevado.

 Metodoloxía cíclica : tratamento cíclico dos contidos ,con exercicios de 
retroacción, para asegurar a adquisición das capacidades de forma progresiva.

Criterios de cualificación para 2º ESO.

A media das tres avaliacións terá que ser igual ou superior a 5 e haberá que ter 
cumprido co traballo diario e das clases.
Tódolos contidos e actividades traballadas serán obxecto de avaliación.
Tanto nas clases coma nos traballos e probas obxectivas que serven de control 
dos coñecementos vanse valorar non só os seus contidos, senon tamén a forma 
de expresalos

Os controis prácticos consistirán en execucións vogais e/ou instrumentais de 
exercicios e/ou pezas traballadas na aula e en realizacións de exercicios traballados 
nas mesmas. As profesoras farán un seguemento regular do traballo práctico, onde 
será posible apreciar a adicación e o esforzo e tamén o progreso, xa que a materia 
práctica é de carácter continuo.

Vaise ter en conta o manexo do léxico musical.
As notas da avaliación constarán das partes práctica e teórica e do traballo individual 
e dentro do grupo. A parte práctica non consta exclusivamente dunha única proba, 
senon que é de carácter continuo e ten o seguemento dende o primeiro día de clase, 
tendo en conta a afinación, a precisión rítmica, a expresividade e a capacidade de 
escoita e interpretación en grupo e a técnica instrumental. É imprescindible cumprir 
de xeito correcto coa función dentro do grupo.
O feito de copiar nun exame acarreará ter unha cualificación de 0 nesa proba. 
Queda terminantemente prohibido utilizar teléfonos móbiles e outros dispositivos 
electrónicos sen a autorización ou o requerimento dos profesores.
Vaise valorar positivamente a participación nas actividades que organice o 
departamento, xa que sempre estarán orientadas á consecución dos obxectivos
e á adquisición dos contidos da materia.
Se hai unha, dúas  ou tres avaliacións suspensas poderanse recuperar nunha proba 
cara final de curso.

20% Traballo diario na aula e/ou na casa.
Participación activa nos traballos e nas actividades individuais e de grupo, traer o 
material propio, facer bo uso do material da aula, traballar na aula e na casa, 
entregar puntualmente as tarefas/traballos requeridas/os.

40%     Práctica  . 

Realizaremos práctica de percusión, percusión corporal, frauta, danza, canto, uso de
material Orff e ritmo na aula. 

A práctica será avaliada individual ou grupalmente na aula (tamén se podará pedir a 
entrega de videos pola aula virtual) mediante anotacións directas no caderno das 
profesoras e/ou mediante probas.



40%   Teoría  .
Realizacións de probas escritas e/ou de traballos.

CUALIFICACIÓN FINAL (E SITUACIÓN NO PERIODO DE XUÑO)

O alumnado con algunha avaliación suspensa, e cuxa media das tres avaliación sexa 
inferior a 5, deberá facer a recuperación das avaliación/s pertinentes (as suspensas). 
Ademais todo o alumnado nos días posteriores a estar avaliados da terceira avaliación, 
deberá facer o indicado polo profesor, sexan actividades de reforzo ou de ampliación, que
contarán até un 0, 5 da nota total.

A cualificación final (ORDINARIA) polo tanto será: a media da 1º, 2º e 3ª avaliación (ou 
das súas recuperacións, tendo en conta que a/s nota/s da/s recuperación/s que sexa/n 
maior de 5, contará/n como 5 para facer a media final), isto sería un 95 % da nota; máis o 
acadado no periodo de xuño (como dixemos ate un 5% da nota)

Faremos unha atención especial ao alumnado coa materia sen superar, actividades de 
reforzo e de repaso da materia de todo o curso, especialmente das partes nas que teñan 
máis dificultades ou daquelas nas que cada alumno/a está máis inseguro.

Todo o alumnado será atendido, ben repasando, ben facendo tarefas novas, non 
necesariamente de repaso. Por momentos teremos pois dous grupos traballando a 
distintos ritmos e con diferentes tarefas, noutros momentos toda a aula traballará á par.

Procedementos para a realización da avaliación inicial

O alumnado que accede a este curso leva un ano ser ter a asignatura de Música, feito 
que vén dado por non existir a nosa materia no 1º curso da ESO. A isto súmase a 
posibilidade da existencia de alumnado que curse estudios musicais en conservatorios
ou escolas de música, o que pode favorecer e axudar aos alumnos que non. Polo 
tanto, é moi recomendable levar a cabo unas probas iniciais que mostren o nivel dos 
seus

coñecementos. Ditas probas consistirán en, exercicios básicos de repaso da materia 
do ciclo de primaria, nos que se incluirán práctica rítmica, audicións e contidos 
teóricos. A duración das probas poderáse prolongar durante o 1º mes, sendo 
intercaladas coa impartición do temario correspondente ao curso.

Materiais e recursos didácticos

Cóntase co equipamento das aulas, procedente da dotación da Xunta, máis co 
adquirido posteriormente:

 Instrumentos de percusión de altura determinada.



 Instrumentos de percusión de altura indeterminada.
 Guitarras.
 Baixo eléctrico.
 Teclado electrónico.
 Equipo de música.
 Ordenador de sobremesa.
 Mesa de son.
 Canón de vídeo.
 Discoteca e videoteca especializada.

Tódolos alumnos deberán dispor das fotocopias que se lles entreguen, da súa 
libreta convencional e/ou da  súa libreta pautada e, de ser requerida, a súa propia 
frauta. Tamén se lles poden pedir palillos chineses e vasos de plástico. Asemade 
poderemos utilizar o material de “Edixgal”.

 En ningún momento estará permitido o uso de   dispositivos móbiles, a non ser que 
as profesoras o soliciten. 

4ºESO

Concreción dos obxectivos para o curso

a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demáis persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 
valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equi- po, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 



supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller.

d) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 
no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

e) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 
en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 
o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura.

h) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada.

i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico
e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona.

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave



Música. 4º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

Bloque 1. Interpretación e creación 

▪ a ▪ B1.1. Práctica e 
aplicación de 
habilidades 
técnicas en grao 
crecente de
complexidade e 
concertación 
coas outras 
partes do 
conxunto na 
interpretación 
vocal e 
instrumental, e 
no movemento e 
a danza.

▪ B1.2. 
Interpretación de
pezas vocais e 
instrumentais 
aprendidas de 
oído e/ou 
mediante a 
lectura de 
partituras con

▪ B1.1. 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.

▪ MUB1.1.1. 
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.

▪ CAA
▪ b ▪ CSC
▪ c
▪ m
▪ n

▪ MUB1.1.2. Le 
partituras como 
apoio á 
interpretación.

▪ CCEC

Música. 4º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

diversos tipos de 
notación.

▪ MUB1.1.3. 
Coñece e 
cumpre as 
normas 
establecidas para 
realizar as 
actividades da 
aula.

▪ CSC

▪ a
▪ b
▪ c
▪ g
▪ l
▪ n

▪ B1.3. Planificación,
ensaio, 
interpretación, 
dirección e 
avaliación de 
espectáculos 
musicais na aula e
noutros espazos e
contextos.

▪ B1.2.

Participar 
activamente 
nalgunhas das 
tarefas 
necesarias para 
a celebración de
actividades 

▪ MUB1.2.1. 
Interpreta e 
memoriza un 
repertorio 
variado de 
cancións, pezas
instrumentais e 
danzas cun 
nivel de 

▪ CCEC
▪ CSC



▪ B1.4. 
Perseveranza 
na práctica de 
habilidades 
técnicas que 
permitan 
mellorar a 
interpretación 
individual e en 
grupo, e a 
creación musical.

musicais no 
centro

docente:
planificación, 
ensaio, 
interpretación, 
difusión, etc.

complexidade

en aumento.

▪ b

▪ e
▪ f

▪ g
▪ l

▪ n

▪ B1.5.

Utilización de 
técnicas,

recursos
e 

procedementos 
compositivos

na
improvisación, na 
elaboración de 
arranxos e na 
creación de 
pezas musicais.

▪ B1.3. Compoñer
unha peza 
musical 
utilizando 
diferentes 
técnicas e 
recursos.

▪ MUB1.3.1.
Coñece e

utiliza

axeitadamente 
técnicas,

recursos
e 

procedementos 
compositivos

para 
elaborar

arranxos 
musicais, 
improvisar e 
compor música.

▪ CD

▪ CMCCT

▪

▪ MUB1.3.2. 
Utiliza con 
autonomía 
recursos 
informáticos ao 
servizo da 
creación 
musical.

▪ CD

▪ a

▪ c
▪ e

▪ g
▪ l

▪ n

▪ B1.6. Ámbitos 
profesionais da 
música. 
Identificación e 
descrición das 
facetas e as 
especialidades 
no traballo 
dos/das 
músicos/as.

▪ B1.7. Interese 
por coñecer as 
posibilidades que 
ofrece a música 
nos ámbitos 

▪ B1.4. Analizar 
os procesos 
básicos de 
creación, 
edición e 
difusión

musical, 
considerando

a
intervención

de distintos/as 
profesionais.

▪ MUB1.4.1. 
Coñece e 
analiza o 
proceso 
seguido en 
diversas 
producións 
musicais 
(discos, 
programas de 
radio e 
televisión, cine, 
etc.) e o papel 
xogado en cada 
fase do proceso

▪ CSC

▪ CSIEE



persoal e 
profesional.

polos/as 
profesionais que 
interveñen.

Bloque 2. Escoita

▪ b
▪ e

▪ f
▪ h

▪ I
▪ N

▪ B2.1.

Audición, 
recoñecemento, 
análise e 
comparación de 
músicas de 
diferentes 
xéneros, estilos 
e culturas.

▪ B2.1. Analizar e 
describir as

principais
características 
de pezas 
musicais 
apoiándose na 
audición e no 
uso de 
documentos

como partituras, 
textos ou 
musicogramas.

▪ MUB2.1.1. 
Analiza e 
comenta as 
obras musicais 
propostas, 
axudándose de 
diversas fontes 
documentais.

▪ CMCCT
▪ CCL

▪ CSC

▪ MUB2.1.2. Le e 
analiza 
partituras como 
apoio á 
audición.

▪ CCEC

▪ a
▪ c
▪ e
▪ h

▪ B2.2. A crítica 
como medio de 
información e 
valoración do feito 
musical. Análise 
de críticas 
musicais e uso 
dun

▪ B2.2. Expor de 
xeito crítico a 
opinión persoal 
respecto de 
distintas 
músicas e 
eventos 
musicais, 
argumentándoa

▪ MUB2.2.1.

Analiza críticas 
musicais e utiliza
un vocabulario 
axeitado para a 
elaboración de 
críticas orais e 
escritas

▪ CCL
▪ CCEC

Música. 4º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

▪ i
▪ l
▪ n

vocabulario 
apropiado para a 
elaboración de 
críticas orais e 
escritas sobre a 
música escoitada.

en relación coa 
información 
obtida en 
diversas fontes: 
libros, 
publicidade, 
programas de 
concertos, 
críticas, etc.

sobre a música 
escoitada.

▪ h

▪ i
▪ l

▪ n
▪ o

▪ B2.3. Rigor na 
utilización dun 
vocabulario 
adecuado para 
describir a música.

▪ B2.3. Utilizar a 
terminoloxía 
axeitada na 
análise de 
obras e 
situacións 
musicais.

▪ MUB2.3.1. 
Utiliza con rigor 
un vocabulario 
axeitado para 
describir a 
música.

▪ CCL

▪ CCEC



▪ a
▪ h

▪ i
▪ I

▪ L

▪ B2.4. Utilización 
de diversas 
fontes de 
información para
obter referencias 
sobre músicas de
diferentes 
épocas e 
culturas, 
incluídas as 
actuais, e sobre a 
oferta de 
concertos e 
outras 
manifestacións 
musicais, tanto 
en vivo como 
divulgadas a 
través dos 
medios de 
comunicación.

▪ B2.4.

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.

▪ MUB2.4.1. 
Recoñece e 
compara os 
trazos 
distintivos de 
obras musicais,
e descríbeo 
utilizando

unha 
terminoloxía 
axeitada.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ MUB2.4.2. Sitúa 
a obra musical 
nas 
coordenadas de 
espazo e tempo.

▪ CCEC
▪ CSC

▪ MUB2.4.3.

Amosa interese,
respecto e 
curiosidade

pola diversidade 
de propostas 
musicais, así 
como polos 
gustos musicais 
doutras 
persoas.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ a
▪ e
▪ f
▪ g
▪ l
▪ n

▪ B2.5.

Edición, 
comercialización e 
difusión da 
música. Novas 
modalidades

de 
distribución da 
música e as súas 
consecuencias 
para os/as 
profesionais da 
música e a 
industria 
musical.

▪ B2.5. Distinguir 
as funcións que 
cumpre a 
música na nosa 
sociedade, 
atendendo a 
diversas

variables: 
intención de uso, 
estrutura formal e 
medio de difusión 
utilizado.

▪ MUB2.5.1. 
Amosa unha 
actitude crítica 
ante o papel 
dos medios de 
comunicación na
difusión e na 
promoción da 
música.

▪ CD
▪ CSC



▪ a

▪ h
▪ l
▪ n

▪ B2.6. A música 
nos medios de 
comunicación. 
Factores que 
inflúen nas 
preferencias e 
nas modas 
musicais.

▪ B2.7. Interese, 
respecto e 
curiosidade

pola diversidade 
de propostas 
musicais, así 
como polos 
gustos musicais 
doutras persoas.

▪ B2.6. Explicar 
algunhas das 
funcións que 
cumpre a 
música na vida 
das persoas e na 
sociedade.

▪ MUB2.6.1. 
Coñece e 
explica o papel da
música en 
situacións e 
contextos 
diversos: actos 
da vida cotiá, 
espectáculos, 
medios de 
comunicación, 
etc.

▪ CCL

▪ CCEC
▪ CSC

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ a

▪ b
▪ c

▪ e

▪ B3.1. 
Recoñecemento 
e localización

nas
coordenadas

espazo-
temporais

das
manifestacións

musicais

▪ B3.1. Apreciar a
importancia 
patrimonial da 
música 
española e 
galega, e 
comprender o 
valor de 
conservala e

▪ MUB3.1.1.

Amosa interese 
por coñecer o 
patrimonio

musical español 
e galego.

▪ CSC

▪ CCEC

Música. 4º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

▪ f
▪ h

▪ l
▪ n
▪ ñ

máis 
significativas do 
patrimonio musical 
español e galego.

transmitila 
colaborando na 
recollida, na 
gravación e na 
transcrición de 
pezas.

▪ MUB3.1.2. 
Coñece as 
testemuñas

máis importantes 
do patrimonio 
musical español e
galego, e sitúaos
no seu contexto 
histórico e 
social.

▪ CSC
▪ CCEC



▪ a

▪ b
▪ e
▪ l
▪ n

▪ B3.2. Pluralidade 
de estilos na 
música actual: 
características 
culturais, 
artísticas e 
formais.

▪ B3.3. 
Manifestacións 
musicais doutras 
culturas.

▪ B3.2. Coñecer a
existencia

doutras 
manifestacións 
musicais e 
consideralas 
como fonte de

enriquecemento 
cultural.

▪ MUB3.2.1.
Analiza a

través da
audición 

músicas de
distintos 

lugares do 
mundo e 
identifica

as
súas 

características 
fundamentais.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ MUB3.2.2. 
Recoñece e 
explica as 
características 
básicas da 
música 
española e da 
música popular 
urbana.

▪ CSC
▪ CCEC

▪ a

▪ b
▪ e
▪ h
▪ g

▪ i
▪ l

▪ n

▪ B3.4. A música ao
servizo doutras

linguaxes:
corporal,

teatral,
cinematográfica,
radiofónica ou 
publicitaria.

▪ B3.5. Análise da 
música 
empregada en 
diferentes tipos 
de espectáculos 
e producións 
audiovisuais.

▪ B3.3. Realizar 
exercicios que 
reflictan a 
relación da 
música con 
outras 
manifestacións 
artísticas.

▪ MUB3.3.1.

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

▪ CCL

▪ CSC
▪ CAA

▪ a

▪ b
▪ c
▪ e
▪ h

▪ i

▪ B3.6. Utilización 
de diversas 
fontes de 
información para 
indagar sobre 
música popular 
urbana.

▪ B3.4. Coñecer e 
analizar as 
características 
dos principais 
grupos e 
tendencias da 
música popular 
urbana actual.

▪ MUB4.4.1.

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

▪ CAA

▪ CSC
▪ CCL



▪ l

▪ n

▪ B3.7. O son e a 
música nos 
medios 
audiovisuais e 
nas tecnoloxías 
da información e 
da comunicación. 
Valoración dos 
recursos 
tecnolóxicos 
como 
instrumentos para
o coñecemento 
da música e a 
satisfacción con 
ela.

▪ B3.8. 
Sensibilización e 
actitude crítica 
ante o consumo 
indiscriminado de 
música e a 
contaminación 
sonora.

▪ MUB4.4.2. 
Utiliza os 
recursos das 
novas 
tecnoloxías para 
expor os 
contidos de 
maneira clara.

▪ CD

Bloque 4. Música e 
tecnoloxías

▪ e

▪ f
▪ g

▪ l
▪ n

▪ B4.1. Papel das 
tecnoloxías na 
música. 
Reflexión sobre 
a repercusión que 
na música tivo a 
posibilidade de 
gravar o son e a 
aparición

▪ B4.1. Valorar o 
papel das 
tecnoloxías na 
formación 
musical.

▪ MUB4.1.1. 
Selecciona e 
utiliza

recursos 
tecnolóxicos

para diferentes 
aplicacións 
musicais.

▪ CAA

▪ CD
▪ CMCCT

Música. 4º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

dos computadores.
▪ B4.2. 

Transformación 
de valores, 
hábitos, consumo
e gusto musical 
como 
consecuencia dos 
avances 
tecnolóxicos das 

▪ MUB4.1.2. 
Comprende a 
transformación

de valores, 
hábitos, consumo 
e gusto musical 
como 
consecuencia

▪ CSC
▪ CSIEE



últimas décadas. dos avances 
tecnolóxicos.

▪ e

▪ f
▪ g
▪ l
▪ n

▪ B4.3. Utilización 
de dispositivos 
electrónicos, 
recursos de 
internet e 
software musical
de distintas 
características 
para o 
adestramento 
auditivo e a 
escoita, a 
interpretación e a
creación musical.

▪ B4.2. Aplicar as 
técnicas de 
gravación 
analóxica e 
dixital para 
rexistrar as 
creacións 
propias, as 
interpretacións 
realizadas no 
contexto da 
aula e outras

mensaxes 
musicais.

▪ MUB4.2.1. 
Manexa as 
técnicas

básicas 
necesarias para
a elaboración 
dun produto 
audiovisual.

▪ CSC

▪ CD

▪ e

▪ f
▪ g
▪ l
▪ n

▪ B4.4. Aplicación 
de técnicas de 
gravación 
analóxica e 
dixital para 
rexistrar as 
creacións 
propias, as 
interpretacións 
realizadas no 
contexto da aula 
e outras 
mensaxes 
musicais.

▪ B4.3. Sonorizar 
unha secuencia 
de imaxes fixas 
ou en 
movemento 
utilizando 
diferentes 
recursos 
informáticos.

▪ MUB4.3.1. Sabe 
procurar e 
seleccionar 
fragmentos 
musicais 
axeitados para 
sonorizar 
secuencias de 
imaxes.

▪ CAA

▪ CD

▪ MUB4.3.2. 
Sonoriza 
imaxes fixas e 
en movemento 
mediante a 
selección de 
músicas 
preexistentes 
ou a creación 
de bandas 
sonoras 
orixinais.

▪ CD
▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ e

▪ f
▪ g

▪ h
▪ l

▪ n

▪ B4.5. Análise das
funcións da 
música en 
producións 
audiovisuais: 
publicidade, 
televisión,

cine, 
videoxogos, etc.

▪ B4.4. 
Caracterizar a 
función da 
música nos 
medios de 
comunicación 
(radio, 
televisión, cine, 
etc.) e as súas 
aplicacións na 
publicidade, nos

▪ MUB4.4.1. 
Utiliza con 
autonomía as 
fontes de 
información e

os 
procedementos 
apropiados para 
indagar e

elaborar
traballos 

▪ CAA

▪ CD



videoxogos e 
noutras 
aplicacións 
tecnolóxicas.

relacionados coa
función da 
música nos 
medios de 
comunicación.

▪ A
▪ e

▪ f
▪ g

▪ l
▪ n

▪ B4.6. 
Sonorización de 
imaxes fixas e 
en movemento 
mediante a 
selección de 
músicas 
preexistentes ou
a creación de 
bandas sonoras 
orixinais.

▪ B4.7. Valoración 
crítica da 
utilización dos 
medios 
audiovisuais e 
as tecnoloxías da
información e da 
comunicación 
como recursos 
para a creación, a 
interpretación, o 
rexistro e

▪ B4.5. Coñecer 
as posibilidades

das tecnoloxías 
aplicadas á 
música e 
utilizalas con 
autonomía.

▪ MUB4.5.1.

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

▪ CD
▪ CCEC

▪ MUB4.5.2. 
Coñece e 
consulta fontes 
de información 
impresa ou 
dixital para 
resolver dúbidas
e para avanzar 
na

aprendizaxe 
autónoma.

▪ CD
▪ CCL
▪ CAA

Música. 4º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias 
clave

a difusión de 
producións 
sonoras e 
audiovisuais.

▪ MUB4.5.3. 
Utiliza a 
información de 
xeito crítico, 
obtena de 
distintos medios 
e pode utilizala e
transmitila 
utilizando 
distintos 
soportes.

▪ CAA
▪ CL

▪ CD

Competencias clave do currículo

As competencias clave do currículo serán as seguintes:



a) Comunicación lingüística (CCL).

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

c) Competencia dixital (CD).

d) Aprender a aprender (CAA).

e) Competencias sociais e cívicas (CSC).

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Estándares de aprendizaxe mínimos

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.

1.1.2. 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.

1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música.

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.

2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición.

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

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

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



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.

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

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

3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social.

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.

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

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

4.4.2. 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.

4.1.2. 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.

4.4.1. 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.

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



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.

Temporalización

Faise unha estimación de traballo dun obxectivo cada semana, a reforzar, combinar 
e alternar segundo se vaia vendo necesario, habendo así marxe para reforzar con 
actividades prácticas . Vaise facer fincapé nos aspectos que presenten maiores 
dificultades ao alumnado, propoñendo actividades de reforzo, tanto orais como 
escritas. Vaise ter en conta un período de repaso dentro de cada avaliación, cara o 
final da mesma. 

Sempre haberá que ter en conta o grao de capacidades e preparación dos 
alumnos, heteroxéneos dentro de cada grupo, para adaptar as actividades 
precisas a cada individuo.
Tamén hai que ter presente que se realizarán actividades complementarias durante 
todo o curso, pero a intención inicial será a de non perder o ritmo proposto dende o 
principio e poder seguir unha adecuada secuenciación dos contidos. 

Concrecións metodolóxicas

A forma de poñer en práctica esta sección da programación está baseada nos 
seguintes principios didácticos:

 Metodoloxía activa : sempre que sexa posible realizaranse actividades 
prácticas ( tocar,cantar, percusión, percusión corporal, ritmos…) 

 Metodoloxía globalizadora: relacionaranse sempre as expresións 
instrumentais, vocais, corporais e as actividades de audición para que a 
formación musical sexa completa.

 Metodoloxía creativa : sempre que sexa posible potenciarase a imaxinación e
a improvisación, como actividade de proacción, naqueles/as alumnos/as que 
manifesten un nivel máis elevado.

 Metodoloxía cíclica : tratamento cíclico dos contidos ,con exercicios de 
retroacción, para asegurar a adquisición das capacidades de forma progresiva.

Criterios de cualificación para 4º de ESO

A media das tres avaliacións terá que ser igual ou superior a 5 e haberá que ter 
cumprido co traballo diario e das clases.
Tódolos contidos e actividades traballadas serán obxecto de avaliación.
Tanto nas clases coma nos traballos e probas obxectivas que serven de control 



dos coñecementos vanse valorar non só os seus contidos, senon tamén a forma 
de expresalos

Os controis prácticos consistirán en execucións vogais e/ou instrumentais de 
exercicios e/ou pezas traballadas na aula e en realizacións de exercicios traballados 
nas mesmas. As profesoras farán un seguemento regular do traballo práctico, onde 
será posible apreciar a adicación e o esforzo e tamén o progreso, xa que a materia 
práctica é de carácter continuo.

Vaise ter en conta o manexo do léxico musical.
As notas da avaliación constarán das partes práctica e teórica e do traballo individual 
e dentro do grupo. A parte práctica non consta exclusivamente dunha única proba, 
senon que é de carácter continuo e ten o seguemento dende o primeiro día de clase, 
tendo en conta a afinación, a precisión rítmica, a expresividade e a capacidade de 
escoita e interpretación en grupo e a técnica instrumental. É imprescindible cumprir 
de xeito correcto coa función dentro do grupo.
O feito de copiar nun exame acarreará ter unha cualificación de 0 nesa proba. 
Queda terminantemente prohibido utilizar teléfonos móbiles e outros dispositivos 
electrónicos sen a autorización ou o requerimento dos profesores.
Vaise valorar positivamente a participación nas actividades que organice o 
departamento, xa que sempre estarán orientadas á consecución dos obxectivos
e á adquisición dos contidos da materia.
Se hai unha, dúas  ou tres avaliacións suspensas poderanse recuperar nunha proba 
cara final de curso.

20% Traballo diario na aula e/ou na casa.
Participación activa nos traballos e nas actividades individuais e de grupo, traer o 
material propio, facer bo uso do material da aula, traballar na aula e na casa, 
entregar puntualmente as tarefas/traballos requeridas/os.

40%     Práctica  . 

Realizaremos práctica de percusión, percusión corporal, frauta, danza, canto, uso de
material Orff e ritmo na aula. 

A práctica será avaliada individual ou grupalmente na aula (tamén se podará pedir a 
entrega de videos pola aula virtual) mediante anotacións directas no caderno das 
profesoras e/ou mediante probas.

40%   Teoría  .
Realizacións de probas escritas e/ou de traballos.

CUALIFICACIÓN FINAL (E SITUACIÓN NO PERIODO DE XUÑO)

O alumnado con algunha avaliación suspensa, e cuxa media das tres avaliación sexa 
inferior a 5, deberá facer a recuperación das avaliación/s pertinentes (as suspensas). 
Ademais todo o alumnado nos días posteriores a estar avaliados da terceira avaliación, 
deberá facer o indicado polo profesor, sexan actividades de reforzo ou de ampliación, que
contarán até un 0, 5 da nota total.

A cualificación final (ORDINARIA) polo tanto será: a media da 1º, 2º e 3ª avaliacións (ou 
das súas recuperacións; tendo en conta que a/s nota/s da/s recuperación/s que sexa/n 
maior de 5, contará/n como 5 para facer a media final), isto sería un 95 % da nota; máis o 



acadado no periodo de xuño (como dixemos ate un 5% da nota)

Faremos unha atención especial ao alumnado coa materia sen superar, actividades de 
reforzo e de repaso da materia de todo o curso, especialmente das partes nas que teñan 
máis dificultades ou daquelas nas que cada alumno/a está máis inseguro.

Todo o alumnado será atendido, ben repasando, ben facendo tarefas novas, non 
necesariamente de repaso. Por momentos teremos pois dous grupos traballando a 
distintos ritmos e con diferentes tarefas, noutros momentos toda a aula traballará á par.

Procedementos para a realización da avaliación inicial

Xa que hai diferencias na preparación do alumnado, é moi recomendable levar a 
cabo unas probas iniciais que reflictan o nivel de coñecementos dos obxectivos 
tratados anteriormente. Ditas probas consistirán en exercicios de repaso da materia 
do curso pasado, nos que se incluirán práctica rítmica, práctica instrumental cos 
instrumentos da aula, práctica vogal, audicións e contidos teóricos. A duración das 
probas poderase prolongar durante o 1º trimestre, servindo de reforzo ás novas 
actividades do curso.

Alumnos coa materia pendente

No caso de que houbera alumnos coa asignatura de 3º suspensa, estes deberán 
facer as actividades de reforzo que lles pida a profesora e someterse a un exame 
final. Dito exame conterá exercicios e actividades baseadas no ateriormente 
traballado, así como no que aparece no libro de 3º de ESO.

Materiais e recursos didácticos

Cóntase co equipamento das aulas, procedente da dotación da Xunta, máis co 
adquirido posteriormente:

 Instrumentos de percusión de altura determinada.
 Instrumentos de percusión de altura indeterminada.
 Guitarras.

 Baixo eléctrico.
 Teclado eléctrico.
 Equipo de música.
 Ordenador de sobremesa.
 Mesa de son.
 Canón de vídeo.
 Discoteca e videoteca especializada.



O material didáctico está composto por todo o material  facilitado pola profesora, que 
constará de partituras e/ou apuntes. O alumnado deberá asistir co material necesario 
para que sexa posible desenvolver as clases, caderno, palillos chineses, vaso de 
plástico…e todo o que a profesora lles indique.

 En ningún momento estará permitido o uso de dispositivos móbiles, a non ser que a 
profesora o solicite. 

2º BACHARELATO
 HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA EN 2º BACHARELATO

a) Introdución e contextualización

A música e a danza son manifestacións artísticas que van ligadas ao devir 
histórico e cultural da humanidade. O estudo da súa historia pretende proporcionarlle ao 
alumnado unha visión global do lugar que ocupan ambas as disciplinas na historia da arte 
e dotalo de fundamentos de comprensión, análise e valoración das creacións, de criterios 
para establecer xuízos estéticos propios sobre elas, así como facilitarlle a adquisición de 
horizontes culturais máis ambiciosos.

Resulta evidente que o mundo está repleto de música e danza de diversos 
tipos: tradicional, folk, clásica ou jazz, por citar só uns poucos. Pero as modernas 
comunicacións e a tecnoloxía da reprodución sonora e visual fixeron do pluralismo 
musical parte da vida cotiá. Con todo, os modos nos que pensamos en música non 
reflicten esta situación: historicamente cada tipo de música ou danza chega co seu propio 
modo de pensar e inflúe na sociedade como se fose o único modo de pensar na música e 
na danza. Esta materia pretende abranguer a música e a danza ao seu paso pola historia 
e a súa vinculación coa sociedade e as artes en cada período, dándolle un carácter 
integrador que fai posible aproximarse á evolución das devanditas creacións.

Ademais, o estudo desta materia permite abrir horizontes novos, procurar 
novas metas culturais e ampliar a perspectiva desde a que observar a música e a danza, 
non tanto a través dun estudo minucioso de autores e autoras, ou do catálogo das súas 
obras, senón máis ben a través da comprensión e a valoración das grandes achegas 
individuais ou colectivas, das súas características e o seu devir no tempo.

Deben ser obxecto de estudo as características máis salientables que 
configuran un estilo, unha época, os autores e as autoras máis salientables, cuxas obras 
impulsaron a evolución e o cambio cara a novas concepcións estéticas da música e da 
danza. A interpretación deberá ser entendida como a tradución práctica do código 
correspondente ou proveniente da tradición.

Os coñecementos adquiridos en cursos anteriores e no estudo desta materia 
permitirán ao alumnado comprender a evolución da música e da danza, establecer 
asociacións con outras manifestacións artísticas das sociedades en que se produciron, 
situar temporalmente as obras e, finalmente, construír argumentacións fundadas na súa 



análise e na súa valoración. A materia de Historia da Música e da Danza contribúe a que 
o alumnado se familiarice coa lectura de documentos e fontes que lle faciliten o acceso á 
comprensión de todos os aspectos técnicos relativos á música e á danza.

O coñecemento destes aspectos e a adquisición de competencias 
desenvolverán no alumnado a cultura estética, e a integración de todos eles 
proporcionará habilidades e estratexias de método que lle permitirán acceder e procesar 
datos para reflexionar de xeito autónomo sobre eles con posterioridade, conseguindo 
como resultado final que o alumnado poida situar, comprender, asimilar e comentar 
calquera obra que se someta á súa consideración. Logo de cursada esta materia, os 
alumnos e as alumnas adquirirán unha formación máis ampla, unha visión máis global do 
lugar que ocupan a música e a danza na historia da arte, e desenvolverán criterios para 
establecer xuízos estéticos propios.

A materia estrutúrase en nove bloques: "Percepción, análise e documentación",
"A música e a danza da Antigüidade á Idade Media", "O Renacemento", "O Barroco", "O 
Clasicismo", "O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo", "Primeiras 
tendencias modernas", "Música e danza na segunda metade do século XX" e "A música 
tradicional no mundo".

b) Temporalización

A previsión para o curso é a de traballar dúas unidades cada trimestre.

En todo caso, debemos ter en conta as distintas capacidades e situacións do 
alumnado, xa que hai quen precisa adapatacións ou reforzos na materia.

D) Concrecións metodolóxicas

A forma de poñer en práctica esta sección da programación está baseada nos 
seguintes principios didácticos:

 Metodoloxía activa: sempre que sexa posible realizaranse actividades prácticas
(tocar, cantar, percusión, percusión corporal, ritmos…) 

 Metodoloxía globalizadora: relacionaranse sempre as expresións 
instrumentais, vocais, corporais e as actividades de audición para que a 
formación musical sexa completa.

 Metodoloxía creativa : sempre que sexa posible potenciarase a imaxinación e
a improvisación, como actividade de proacción, naqueles/as alumnos/as que 
manifesten un nivel máis elevado.

 Metodoloxía cíclica : tratamento cíclico dos contidos ,con exercicios de 
retroacción, para asegurar a adquisición das capacidades de forma progresiva.

d) Criterios de cualificación para 2º BACHARELATO Historia da Música e da danza.

A media das tres avaliacións terá que ser igual ou superior a 5 e haberá que ter 
cumprido co traballo diario e das clases.
Tódolos contidos e actividades traballadas serán obxecto de avaliación.
Tanto nas clases coma nos traballos e probas obxectivas que serven de control 



dos coñecementos vanse valorar non só os seus contidos, senon tamén a forma 
de expresalos.

Os controis prácticos consistirán en execucións vogais e/ou instrumentais de 
exercicios e/ou pezas traballadas na aula e en realizacións de exercicios traballados 
nas mesmas. As profesoras farán un seguemento regular do traballo práctico, onde 
será posible apreciar a adicación e o esforzo e tamén o progreso, xa que a materia 
práctica é de carácter continuo.

Vaise ter en conta o manexo do léxico musical.
As notas da avaliación constarán das partes práctica e teórica e do traballo dentro do 
grupo. A parte práctica non consta exclusivamente dunha única proba, senon que é 
de carácter continuo e ten o seguemento dende o primeiro día de clase, tendo en 
conta a afinación, a precisión rítmica, a expresividade e a capacidade de escoita e 
interpretación en grupo e a técnica instrumental. É imprescindible cumprir de xeito 
correcto coa función dentro do grupo.
O feito de copiar nun exame acarreará ter unha cualificación de 0 nesa proba. 
Queda terminantemente prohibido utilizar teléfonos móbiles e outros dispositivos 
electrónicos sen a autorización ou o requerimento dos profesores.
Vaise valorar positivamente a participación nas actividades que organice o 
departamento, xa que sempre estarán orientadas á consecución dos obxectivos
e á adquisición dos contidos da materia.
Se hai unha, dúas  ou tres avaliacións suspensas poderanse recuperar nunha proba 
anterior á proba extraordinaria.
 Na convocatoria extraordinaria será obxecto de exame a materia traballada durante 
todo o ano aínda que houbera alguna avaliación aprobada.

20% Traballo diario na aula e/ou na casa.
Participación activa nos traballos e nas actividades individuais e de grupo, traer o 
material propio, facer bo uso do material da aula, traballar na aula e na casa, 
entregar puntualmente as tarefas/traballos requeridas/os.

40%     Práctica  . 

Realizaremos práctica de percusión, percusión corporal, frauta, danza, canto, uso de
material Orff e ritmo na aula. 

A práctica será avaliada individual ou grupalmente na aula (tamén se podará pedir a 
entrega de videos pola aula virtual) mediante anotacións directas no caderno das 
profesoras ou mediante probas.

40%   Teoría  .
Realizacións de probas escritas e/ou de traballos.

e) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e estándares de 
aprendizaxe avaliables.

Aparecen reflectidas ao lado dos estándares de aprendizaxe.no ANEXO IX.

f) Concreción dos obxectivos para o curso.

Conseguir que o alumnado adquira os contidos propios do curso de xeito que acade 
interés pola materia e, na medida do posible, amplíe o seu coñecemento e lle sea útil na 



súa formación.

g) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización, 
grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e 
instrumentos de avaliación (Ver ANEXO IX).

No Anexo IX se recolle qué leccións cos seus correspondentes estándares de 
aprendizaxe se desenvolven en cada avaliación.

O grado mínimo de consecución para superar a materia é a metade do peso de
cada estándar de aprendizaxe en cada bloque.

O procedemento de avaliación é un sistema de exames e os instrumentos de 
avaliación son os mesmos exames realizados como se indica no apartado adicado aos 
criterios sobre a avaliación.

h) Materiais e recursos didácticos

Cóntase co equipamento das aulas, procedente da dotación da Xunta, máis co 
adquirido posteriormente:

 Instrumentos de percusión de altura determinada.
 Instrumentos de percusión de altura indeterminada.
 Guitarras.
 Baixo eléctrico.
 Teclado electrónico.
 Equipo de música.
 Ordenador de sobremesa.
 Mesa de son.
 Canón de vídeo.
 Discoteca e videoteca especializada.

Tódolos alumnos deberán dispor das fotocopias que se lles entreguen, da súa 
libreta convencional e/ou da  súa libreta pautada e, de ser requerida, a súa propia 
frauta. Tamén se lles poden pedir palillos chineses e vasos de plástico.  En ningún 
momento estará permitido o uso de   dispositivos móbiles, a non ser que as 
profesoras o soliciten. 

j) Medidas de atención á diversidade

O Departamento de Orientación do centro informa ao inicio do curso do 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ou alumnado con necesidades
educativas especiais.

Se hai algún alumnado destas características se aplican os protocolos 
establecidos ao efecto e facilitados igualmente polo Departamento de Orientación.



k) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso

Sempre se traballa a educación para a cidadanía responsable pois ao ser a 
Música una arte esto implica fomentar o repeto ás manifestacións artísticas.

l) Actividades complementarias e extraescolares.

Tódolos anos o centro asiste co alumnado aos ensaios da OSGA no pazo da 
ópera de A Coruña. A solicitude faise nos primeiros días de outubro e asistimos varias 
veces de xeito que todolos grupos poidan ir aos concertos e estar en contacto coa música
en directo. Asemade valoramos outras ofertas de actividades extraescolares que se nos 
fan ao longo do curso.

m) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programación didáctica.

Nos primeiros días de setembro á vista dos resultados do curso que acaba fais
e una revisión para adaptar a programación ás necesidades do alumnado.

n) Procedementos para acreditar coñecementos previos

Dada a diversa procedencia do alumnado que accede a este curso, é moi 
recomendable levar a cabo unas probas iniciais que refrexen o nivel de 
coñecementos dos obxectivos tratados anteriormente e así poderlles aportar os 
coñecementos precisos para poder abordar a asignatura cun mínimo de seguridade. 
Ditas probas consistirán en práctica musical, tanto vogal coma instrumental. O 
procedemento poderáse estender durante todo o primeiro trimestre e tampouco de 
desbota a posibilidade de ter que dar reforzos individuais ao haber alumnado con 
carencias de base severas.

ñ) materiais e recursos didácticos

Cóntase co equipamento das aulas, procedente da dotación da Xunta, máis co 
adquirido posteriormente:

 Instrumentos de percusión de altura determinada.
 Instrumentos de percusión de altura indeterminada.
 Guitarras.
 Baixo eléctrico.
 Teclado eléctrico.
 Equipo de música.
 Ordenador de sobremesa.
 Mesa de son.
 Canón de vídeo.
 Discoteca e videoteca especializada.



 O material didáctico está composto por todo o  facilitado pola profesora, que constará
de partituras e/ou apuntes, máis o aportado polo alumnado. O alumnado deberá 
asistir co material necesario para que sexa posible desenvolver as clases, caderno, 
palillos chineses, vaso de plástico, frauta de ser requerida…e todo o que a profesora 
lles indique.

 En ningún momento estará permitido o uso de dispositivos móbiles, a non ser que a 
profesora o solicite.

OUTROS APARTADOS XERAIS:  

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 
Os alumnos coa materia de 2ºde ESO,  de 3º de ESO ou de 4º de ESO, suspensa, 
deberán facer e entregar en prazo as actividades de reforzo que lles pida o profesorado, 
así como presentarse a un exame final que estará baseado nas actividades, así como no 
que aparece no libro de 2º ou no de 3º de ESO ou no material entregado. O exame final 
poderán realizalo en tres convocatorias (teñen así tres oportunidades), a primeira cara 
Novembro, a segunda cara Febreiro e a terceira cara Abril ou Maio. Así por exemplo un 
alumno/a que aprobe en Novembro, xa estará aprobado da pendente.

Os alumnos coa materia de 1º de Bacharelato, suspensa, deberán facer e entregar en 
prazo as actividades de reforzo que lles pida o profesorado, así como presentarse a un 
exame final que estará baseado nas actividades, así como na teoría ou práctica que 
apareza no material entregado. O exame final poderán realizalo en tres convocatorias 
(teñen así tres oportunidades), a primeira cara Novembro, a segunda cara Febreiro e a 
terceira cara Abril ou Maio. Así por exemplo un alumno/a que aprobe en Novembro, xa 
estará aprobado da pendente.Tamén en Xuño haberá unha convocatoria extraordinaria 
para os pendentes de Bacharelato.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Nunha aula hai alumnos/-as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e 
diferentes niveis de motivación, e debemos perseguer o obxectivo de que todo 
alumno/-a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o 
exito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese.

A diversidade de exercicios e actividades utilizados posibilita que todolos alumnos/-as 
poidan atopar algún que estea de acordo co seu estilo de aprendizaxe.

En canto á necesidade de atender ós diferentes ritmos de aprendizaxe, hai que 
recurrir, por unha banda, a actividades de reforzo de contidos básicos que seguirán 
sendo tratados todo tempo que sexa preciso, no caso de alumnado con dificultades. 
NO caso de alumnos aventaxados, recurrirase a diferentes actividades que estimulen 
a súa capacidade ou preparación, sen que iso sexa obstáculo para o 
desenvolvemento das actividades dos alumnos con diferente capacidade ou 
preparación, e puidéndose complementar entre eles.

Os materiais utilizados teñen en conta que alumnos/-as sen unha capacidade 
grande para a Música poden, sen embargo, ser bos noutras disciplinas ou poden ter 
algunha aficion interesante que o profesor pode aproveitar en clase. Isto aumentará a
motivacion e a autoestima destes alumnos/-as e demostrar a todos o valor que se 
concede nese ámbito a diversas destrezas ou habilidades.



Polo tanto, teremos en conta:

*A adaptacion de obxectivos, contidos e actividades propostas na programación.

*As propostas de traballo graduadas e diversificadas para facer que a clase 
sexa agradable e produtiva para os alumnos.

*O método de traballo que propoña actividades amenas e adecuadas a súa idade.

*A planificacion de actividades con obxectivos comunicativos que fomentan a 
comunicacion para que poidan ser traballados polos alumnos con diferentes niveis.

*O fomento da participacion e a colaboracion entre os alumnos con diferentes 
capacidades, xa que posibilita o traballo en grupo. Unha actitude positiva de traballo
e unha boa participacion nas actividades de grupo serán moi importantes no seu 
rendemento posterior.

ADAPTACIÓNS CURRICULARES

Cando sexa preciso facer adaptación do currículo, faránse e serán entregados ao 
departamento de Orientación.

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

Nos tres niveis da ESO e no do Bacharelato, vaise traballar a educación en 
valores e vaise desenvolver a interdisciplinariedade mediante os temas tratados, 
permitindo que profesores/-as e alumnos/-as reflexionen sobre eles.

Estes contidos transversais abarcan os ámbitos seguintes:

 Educación moral e cívica.
 Educación para a paz.
 Educación para a saúde.
 Educación ambiental.
 Educación para a igualdade de oportunidades entre as persoas de distinto sexo.
 Educación sexual.
 Educación vial.
 Educación do consumidor.

A continuación indícanse estratexias de traballo a seguir para a educación en valores.

*Educación moral e cívica: respecto polas normas de comportamento que facilitan a

convivencia en grupo. Importancia das actividades de interpretación na aula, tanto 
individuais, como por parellas e por grupos. Importancia de vence-la timidez para 
presentar unha interpretación ante os compañeiros. Valr das músicas doutras 
épocas, pobos e países como medio para coñecer outras culturas.

*Educación para a paz: valoración positiva da amizade e do compañeirismo. Estudio
e análise de obras musicais con esta finalidade. Toma de conciencia do grao de 
compañeirismo que supón a interpretación en conxunto. Respecto polas diferentes 
formas de organiza-la vida na cidade e no campo, tendo en conta as súas propias 
musicais.

*Educación para a saúde: valoracion da importancia dun tempo libre san e creativo. 
Toma de conciencia da influencia psicolóxica que exercen os diveros tipos de 
música. Toma de conciencia da importancia de coidar o órgano da audición, ao 
evitar escoitar e oír música a un volumen esaxerado. Importancia da musicoterapia 



como medio cada vez máis utilizado para tratar dolencias psíquicas. Importancia do 
tipo de música a utilizar mentras se fan actividades físicas e deportivas.

*Educación ambiental: respecto polo medio ambiente e pola demáis xente que 
convive neste plante, tendo enn conta a contaminación acústica.

*Educación para a igualdade de oportunidades entre as persoas de distinto sexo: 
anon- discriminacion entre os sexos a hora de planificar e levar a cabo actividades 
da vida cotiá, e máis concretamente, en actividades para seren realizadas na aula. 
Reflexión sobre a non discriminación entre os sexos a hora de organiza-lo tempo. A 
non discriminación entre os sexos na práctica da música.

*Educación sexual: importancia das relacions equilibradas cos membros do sexo 
oposto en tódalas actividades de ocio e, por suposto, nas actividades a realizar na 
aula.

*Educación vial: importancia do respecto das normas de tráfico en todo momento.

*Educación do consumidor: reflexión sobre o uso que se fai dos cartos, analizando as 
conductas máis comúns no que atinxe ao consumo de música nos ámbitos de compra-

venda e discos, asistencia a espectáculos, producción, discográficas, compra-venda 
de instrumentos, clases particulares, contrato de grupos musicais para eventos…

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

Todas as actividades teñen relación coa lectura, tanto na lengua propia como na 
linguaxe musical. A adquisición de destrezas novas coa utilización da linguaxe 
musical é patente á hora do traballo da interpretación, composición e análise de 
obras musicais. Por suposto, traballamos a comprensión lectora, necesaria en todo 
momento na nosa materia.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

Utilización dos ordenadores:
 Visualización de vídeos.
 Escoita de audicións variadas.
 Utilización de programas de edición de partituras e sonido.
 Elaboración de traballos.
 Preparación de presentacións en formato PowerPoint.

Acceso a Internet:
 Búsqueda de información e material complementario.
 Consulta de diccionarios e materiais de apoio.
 Visita a diversas paxinas web de interese.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Todos os obxectivos, contidos e actividades dos diferentes niveis impartidos nas 
materias do noso Departamento, están dirixidos a unha mellora da convivencia 



dentro dun grupo así como no centro en todos os contextos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 Malia a situación sanitaria, esperamos poder facer actividades fóra e dentro do 
instituto:

- Concertos didácticos da OSG
- Concertos didácticos de diversas entidades.
- Participación no musiqueando.
- Participación nos encontros musicais.
- Actividades de intercambios con outros centros de secundaria ou de primaria.
- Concertos didácticos no instituto ou en Betanzos, realizados por distintos 

profesionais da música.
- Saídas ao cinema para ver filmes relacionados coa música, 
- Visita ás igrexas medievais de Betanzos, actividade que se relaciona co 

currículum de historia da música para 3º ESO.
- Gravacións de actuacións e publicación na páxina web do centro.

 





ANEXO IX: RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR UNIDADE. HISTORIA DA MÚSICA E DA
DANZA_2º BACHARELATO

Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

A Idade Media

b

d

g

m

n

E) B2.1.  Música  sacra.  Canto  gregoriano:
características,  orixe  e  evolución.  Nacemento  e
evolución  da  polifonía:  Ars  Antiqua  e  Ars  Nova.  O
Código Calixtino.

F) B2.2. Música profana: xograres e goliardos.

G) B2.3. Instrumentos medievais.

j) 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.

p)HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as
características  estéticas  e  os  trazos  estilísticos  máis
importantes das obras propostas.

Peso no bloque: 35%

o) CAA

p) CCEC

q) CCL

* HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as
máis representativos/as deste períodos

Peso no bloque: 35 %

h) CCEC

i) CCL

j) CD

h

n

p

B2.7.  Fontes  iconográficas.  Iconografía  pétrea  en
Galicia e códices afonsinos.

B2.8. Lírica galaico-portuguesa. Afonso X o Sabio.

B2.9.  Contexto  histórico,  social  e  cultural  no  que  se
desenvolveron a música e a danza na Antigüidade e
na Idade Media.

4 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.

Peso no bloque: 30 %

 CAA

 CCEC

 CSC

 CCL

                                                                                                                                  O Renacemento

j) b

k) d

l) g

m)
m

n)n

p) B3.1.  Polifonía  renacentista:  características  e
procedementos compositivos. Polifonía relixiosa.

q) B3.2.  Música  da  Reforma  e  da  Contrarreforma.
Música vocal profana: madrigal e estilo madrigalesco.
Principais polifonistas.

r)B3.3. O Renacemento en España: música vocal profana
(vilancico e romance). Polifonistas do século de ouro:
Tomás Luis de Victoria.

s) B3.4.  Música  instrumental  en España.  Organoloxía.
Fontes de estudo.

t) B3.5. Danzas de corte: tipos e características.

▪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.

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CCL

▪HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as
máis representativos/as deste período.

▪CCEC



Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

u) B3.6. Nacemento e evolución do Ballet de Corte.

Peso no bloque: 35 % ▪CCL

▪CD

▪ d

▪ h

▪ n

▪ p

▪B3.2.  Música  da  Reforma  e  da  Contrarreforma.
Música  vocal  profana:  madrigal  e  estilo
madrigalesco. Principais polifonistas.

▪B3.3.  O  Renacemento  en  España:  música  vocal
profana  (vilancico  e  romance).  Polifonistas  do
século de ouro: Tomás Luis de Victoria

▪B3.4. Música instrumental en España. Organoloxía.
Fontes de estudo.

▪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.

Peso no bloque: 30 %

▪CAA

▪CCEC

▪CSC

▪CCL

                                                                                                                                O Barroco

▪ b

▪ d

▪ g

▪m

▪ n

▪B4.1.  Música  no  Barroco:  características,
periodización e escolas.

▪B4.2. Nacemento da ópera. Ópera seria e ópera bufa.

▪B4.3. Música e relixión: cantata, oratorio e paixón.

▪B4.4.  Formas instrumentais:  orixe,  características  e
evolución.

▪B4.5. Organoloxía. Tipoloxía da orquestra barroca.

▪B4.6. Ópera Ballet, Comedia Ballet e outros xéneros
no Barroco.

▪B4.7. Real Academia de Danza en París. Chegada do
profesionalismo á danza.

▪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.

▪HMDB4.1.1.  Capta  e  describe  o  carácter,  o  xénero,  as
características  estéticas  e  os  trazos  estilísticos  máis
importantes das obras propostas.

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CCL

▪HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as
máis representativos/as deste período.

Peso no bloque: 35 %

▪CCEC

▪CCL

▪CD

▪ d

▪ h

▪ n

▪ p

▪B4.8. Música barroca en España. Música vocal sacra
e profana. Teatro musical: ópera e zarzuela. Música
instrumental. Música nas catedrais galegas.

▪B4.9.  Principais  compositores  e  compositoras.
Función social da persoa compositora.

▪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.

Peso no bloque: 30 %

▪CAA

▪CCEC

▪CSC

▪CCL



Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪B4.10.  Danzas cortesás  do Barroco. Ballet  de Luís
XIV. Música escénica.

                                                                                                                                   O Clasicismo

▪ b

▪ d

▪ g

▪m

▪ n

▪B5.1. Estilo Galante e Escola de Mannheim.

▪B5.2.  Formas instrumentais:  orixe,  características  e
evolución.

▪B5.3. Música sinfónica e de cámara. Música vocal:
reforma de Gluck. Ópera bufa e ópera seria.

▪B5.4.  Principais  compositores  clásicos:  Haydn,
Mozart e Beethoven.

▪B5.5.  Organoloxía:  o  piano e  o  cuarteto  de  corda;
evolución da orquestra.

▪B5.6.  Ballet  de  acción.  Noverre  e  outros
reformadores. Novos  aspectos  do  espectáculo.
Estética. Innovacións da posta en escena.

▪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.

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CCL

▪HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as
máis representativos/as deste período.

Peso no bloque: 35 %

▪CCEC

▪CCL

▪CD

▪ d

▪ h

▪ n

▪ p

▪B5.7. Clasicismo en España. ▪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.

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CSC

▪CCL

O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo

▪ b

▪ d

▪ g

▪B6.1. Romanticismo.

▪ Orquestra  romántica.  Formas  sinfónicas.  Sinfonía,
concerto e música programática.

▪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.

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪m

▪ n

▪ p

▪ Piano romántico. Música de cámara.

▪ Ópera.  Tendencias.  Evolución  da  ópera  como
espectáculo. Verismo.

▪ Lied.  Composición  no  Romanticismo  e  no
Posromanticismo.

▪B6.2.  Orixe  e  significado  dos  nacionalismos
musicais:  escolas  e  estilos.  Figuras representativas
da composición.

▪B6.3.  Rexurdimento  musical  en  Galicia:  música
instrumental e vocal.

▪B6.4.  Ballet  romántico: xénese  e desenvolvemento;
principais obras e figuras.

▪B6.5.  Período  posromántico  no  ballet.  Principais
obras e figuras do ballet imperial ruso.

▪B6.6.  Danza  española.  Orixes  e  consolidación  das
distintas vertentes: folclore, escola bolera, flamenco
e danza estilizada.

▪HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as
máis representativos/as deste período.

Peso no bloque: 35 %

▪CCEC

▪CCL

▪CD

▪ d

▪ h

▪ n

▪ p

▪B6.7.  Música  na  España do  século  XIX. Zarzuela.
Música galega: principais compositores.

▪B6.8. Influencia da literatura na música.

▪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 críticos.

Peso no bloque: 30 %

▪CAA

▪CCEC

▪CSC

▪CCL

Primeiras tendencias modernas

▪ b

▪ d

▪B7.1.  Impresionismo:  características  musicais  e
figuras representativas.

▪B7.2.  Segunda  Escola  de  Viena:  Do

▪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

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

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ g

▪m

▪ n

▪ h

▪ p

Posromanticismo ao Dodecafonismo: composición e
técnicas.

▪B7.3.  Neoclasicismo.  Representantes  principais  da
composición. Stravisnki.

▪B7.4. Teatro musical europeo e americano a comezos
do século XX.

▪B7.5. Orixe e desenvolvemento da música de jazz.

▪B7.6. Concepcións da orquestra no século XX.

período histórico. ▪HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as
máis representativos/as deste período.

Peso no bloque: 35 %

▪CCEC

▪CCL

▪CD

▪ d

▪ h

▪ n

▪ p

▪B7.7.  Ballets  rusos.  Diaghiliev  (coreógrafos,
compositores e escenógrafos). Danza moderna

▪B7.8. Novas linguaxes no século XX. O século dos
ismos: Surrealismo, Expresionismo, etc.

▪B7.9.  Desenvolvemento  da  danza  moderna  nas
primeiras décadas do século XX.

▪B7.10.  Música  en  España  na  primeira  metade  do
século.  Falla  e  a  Xeración  do  98.  Xeración  da
República.

▪B7.11.  Música  galega.  Figuras  representativas
galegas na diáspora.

▪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.

Peso no bloque: 30 %

▪CAA

▪CCEC

▪CSC

▪CCL

                                                                                                       Música e Danza na segunda metade do século XX.

▪ h

▪m

▪ n

▪ l

▪B8.1. Serialismo Integral.

▪B8.2.  Vangardas.  Indeterminación  e  aleatoriedade.
Novas  grafías.  Música  electroacústica  e  música
concreta.

▪B8.3. Postserialismo.

▪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.

Peso no bloque: 35 %

▪CAA

▪CCEC

▪CCL

▪HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as ▪CCEC
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▪ p ▪B8.4. Música de vangarda española: Xeración do 51.
Música galega. Autores/as contemporáneos/as.

▪B8.5. Música e danza popular moderna: jazz, pop e
rock.

▪B8.6. Danza contemporánea. Evolución e expansión
na segunda metade do século XX.

máis representativos/as deste período.

Peso no bloque: 35 %
▪CCL

▪CD

▪ d

▪ h

▪ n

▪ p

▪B8.7. Cante e baile flamenco.

▪B8.8. Música e danza popular galega

▪B8.9.  Importancia  da  música  cinematográfica,
publicitaria e de ambientación. A danza no cine.

▪B8.10.  Novos  instrumentos.  Novas  tecnoloxías
aplicadas á música.

▪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.

Peso no bloque: 30 %

▪CAA

▪CCEC

▪CSC

▪CCL
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