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INTRODUCIÓN 

 
 

Denominamos programación didáctica ao documento que recolle o conxunto 

de criterios e decisións que permiten adecuar o currículo, prescrito na normativa en 

vigor, a un determinado contexto. 

No noso caso, a programación didáctica de Música pretende a concreción dos 

elementos do currículo actual, coa finalidade de lograr os obxectivos, así como o 

desenvolvemento das competencias clave expresados na norma, contribuíndo, do 

modo que esta determina, ao logro das finalidades da ESO. 

 

No curso escolar 2021/2022 o departamento de música está formado por Ana 

Isabel Pérez Blanco e Francisco Jordá Díaz (xefe do departamento). 

 
No tocante aos grupos nos que se imparte a materia, contamos con tres 

grupos de 2º ESO tres de 3º ESO con música como materia obrigatoria, ademais de 

un grupo de 4º como optativa. Nos bacharelatos, impártese a materia específica de 

linguaxe e práctica musical no primeiro curso. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN 

DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
 

O ensino da materia ten un papel moi importante, e non só no 

desenvolvemento da competencia de conciencia e expresión cultural, xa que 

potencia capacidades como a comunicación oral e escrita e o pensamento 

matemático ou o coñecemento tecnolóxico e científico, fomenta o espírito crítico e 

emprendedor e a adquisición de habilidades sociais e emocionais. Por todo iso, a 

Música procura un ensino integral do alumnado. A continuación, imos concretar 

como a educación musical contribúe á adquisición e desenvolvemento das 

diferentes competencias clave do currículo.  

 

a)  Comunicación lingüística 

A música contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos, fomentando 

o desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas orais e escritas, e  á 

adquisición e uso dun vocabulario musical básico. A análise da letra e a súa 

relación coa música, no ámbito do xénero vocal, a audición e a interpretación de 

cancións en linguas estranxeiras, ou a integración da linguaxe musical e a linguaxe 

verbal, como punto de partida para comprender a estruturación formal do discurso 

musical, establecendo  analogías entre as frases gramaticais e as musicais, son só 

algúns exemplos de como nosa disciplina está intimamente ligada ao 

desenvolvemento da comunicación lingüística. 

 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

A linguaxe musical fundaméntase na linguaxe matemática; a representación 

gráfica da duración do son e do ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) exprésase 

en forma de proporcións matemáticas e fraccións, co cal, a comprensión destes 

conceptos e  a lectura e interpretación de partituras musicais, leva implícito o 

desenvolvemento da competencia matemática. Igualmente ocorre con outros 

conceptos musicais como o intervalo, a distribución en tons e  semitonos da escala, 

o acorde ou as indicacións  metronómicas, por enumerar algúns. 

Por outra banda, trátanse tamén contidos de carácter científico e tecnolóxico, 

como o estudo do fenómeno físico do son e os seus diferentes parámetros, a 
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produción do son nas diferentes familias instrumentais e os factores que 

determinan o timbre propio de cada instrumento, os procesos biolóxicos da 

audición e a voz e o coñecemento das partes do corpo implicadas no mesmo, etc. 

Ademais, a música realiza a súa achega á mellora da calidade do medio ambiente 

reflexionando sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso 

indiscriminado da música, e realízase especial énfase no uso correcto da voz e do 

aparello respiratorio para conseguir resultados musicais óptimos e a adquisición de 

hábitos de hixiene vocal que contribúan a previr problemas de saúde. Disto modo, 

desde a materia de Música contribúese tamén ao desenvolvemento das 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

c) Competencia dixital 

O ensino da Música contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia 

dixital, promovendo o dominio básico de recursos tecnolóxicos no campo da 

música (hardware e software musical, técnicas de tratamento e gravación do son, 

produción de mensaxes audiovisuais, utilización da internet como fonte de 

información, etc.). 

 

d) Aprender a aprender 

O estudo da Música fomenta o desenvolvemento de capacidades e destrezas 

fundamentais para a aprendizaxe  guiada e autónoma do alumno, como a atención, 

a concentración, a memoria, o esforzo e a constancia,  á vez que contribúen a 

desenvolver o sentido da orde e da análise, e a consolidar hábitos de disciplina e 

estudo. 

 

e) Competencias sociais e cívicas 

As actividades de interpretación e práctica musical requiren por parte dos 

alumnos dun traballo cooperativo baseado na  tolerancia, o respecto e a 

solidariedade. Con iso promóvese o desenvolvemento de habilidades sociais 

(autocontrol, autoestima e empatía, entre outras) para relacionarse cos demais, así 

como a toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, de diferentes 

épocas, favorecendo a comprensión de distintas culturas e a valoración dos 

demais. 
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f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Coa interpretación musical poténciase a habilidade para planificar e xestionar 

proxectos e desenvólvense a perseveranza, a responsabilidade, a autonomía e a 

autoestima, fomentando deste xeito a confianza dos alumnos en si mesmos e o 

seu espírito emprendedor, innovador e crítico, incentivando a toma de decisións, o 

compromiso e a asunción de responsabilidades. 

 

g) Conciencia e expresións culturais 

A Música está relacionada de forma directa coa devandita competencia en 

todos os aspectos que a configuran, xa que fomenta a capacidade de comprender 

e valorar  críticamente manifestacións musicais de diferentes culturas, épocas e 

estilos, a partir da audición e a análise musical e sociolóxica das mesmos, así 

como a adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias ou 

sentimentos de forma creativa, especialmente coa interpretación, a improvisación e 

a composición. 
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OBXECTIVOS 

 

Concreción dos obxectivos xerais para a ESO  

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto aos demais, 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 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 cos demais, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os 

conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 

para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

7



IES Indalecio Pérez Tizón 

 Depto de música -Curso 2022/2023 

 

 

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 

castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e 

mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 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 a historia 

propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

 

k) 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 ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 

l)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 

Contribución da materia de Música ao logro dos anteriores obxectivos de 

etapa 

 

No Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro (B.O.E. de 3 de 2015), polo que 

se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato, a Música aparece definida como ben cultural e como linguaxe e medio 

de comunicación non verbal, do mesmo xeito que como elemento con gran valor na 

vida das persoas, ao favorecer o desenvolvemento integral dos individuos e intervir 
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na súa formación emocional e intelectual, a través do coñecemento do feito musical 

como manifestación cultural e histórica, e ao contribuír ao afianzamento dunha 

postura aberta, reflexiva e crítica no alumnado. 

 

O estudo desta materia en Secundaria parte dos coñecementos previos 

adquiridos polos estudantes na Educación Primaria e das características evolutivas 

do alumnado nesta idade, que nos permitirán abordala con maior profundidade, para 

dotar ao alumnado dun vocabulario musical máis rico e unha maior comprensión da 

linguaxe musical como medio de expresión artística (obxectivo  l), á vez que 

entender a música como un fenómeno  imbricado na historia e na sociedade, e 

valorar o noso patrimonio artístico e cultural  (obxectivo  j). 

 

Ademais de desenvolver estes valores estéticos, propios da competencia de 

conciencia e expresión cultural, o traballo da expresión musical, a través de 

interpretación e a vivencia práctica da mesma, contribúe sen dúbida ao 

desenvolvemento de valores como o esforzo e a constancia, así como a consolidar 

hábitos de disciplina e estudo (obxectivo  b), á vez que fomenta a confianza dos 

alumnos en si mesmos e o seu espírito emprendedor, innovador e crítico, 

incentivando a toma de decisións, a autonomía, o compromiso e a asunción de 

responsabilidades (obxectivo  g). 

 

Por outra banda, non podemos obviar que actualmente, a música constitúe un dos 

principais referentes de identificación para os nosos mozos, e que co 

desenvolvemento tecnolóxico, multiplicáronse os leitos de acceso ás cada vez máis 

numerosas fontes de cultura musical, así como ás súas diversas maneiras de 

creación e interpretación a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá 

como Internet, dispositivos móbiles, reprodutores de audio ou videoxogos; por tanto, 

desde a materia de Música, contribuirase á adquisición de destrezas básicas no 

manexo das fontes de información e as TIC, fomentando o desenvolvemento da 

sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión crítica (obxectivo e). 

 

Así mesmo, debemos destacar a importancia da práctica musical na aula, e a súa 

contribución ao desenvolvemento da memoria, a concentración e a 

psicomotricidade, así como das habilidades sociais e emocionais necesarias para 

traballar en grupo ou para enfrontarse á actuación #ante o público, favorecendo a 
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mellora do control das emocións e  a autoestima (obxectivo d). O formar parte de 

diversas agrupacións nas que os alumnos deben aprender a traballar en equipo, 

asumindo diferentes roles para poder interpretar música en conxunto, requirirá 

practicar actitudes de cooperación, tolerancia e solidariedade, así como o respecto 

cara ás capacidades expresivas e musicais dos seus compañeiros e compañeiras, 

sen discriminación por razón de sexo ou de calquera outra condición social ou 

persoal (obxectivos a e  c). 

 

Doutra banda, a través do ensino da música potenciaremos tamén o 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, 

fomentando o desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a 

lectura, a escritura, o fala, escóitaa e a conversación, así como destrezas vinculadas 

co tratamento da información, tanto na lingua castelá como noutras linguas 

estranxeiras. No caso destas últimas, isto e logrará a través, por exemplo, da 

utilización de audicións de música vocal e repertorio de canto nese idioma 

(obxectivos  h e i). Ademais, a aprendizaxe da linguaxe musical e a lectura e 

interpretación de partituras leva implícito o desenvolvemento do pensamento 

matemático, así como a comprensión do fenómeno físico do son ou o proceso de 

audición. Supón ademais  vivenciar como se produce o son nos instrumentos 

musicais e no noso propio corpo, ser conscientes da vinculación existente entre o 

son e a nosa saúde física e psicolóxica ou manexar diferentes ferramentas dixitais 

para aprender a editar e manipular os parámetros sonoros. Todo iso contribuirá 

indubidablemente ao desenvolvemento do coñecemento tecnolóxico e científico 

(obxectivos  f e  k). 
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2º ESO 

 

 
• Expresar de maneira orixinal as propias ideas e sentimentos mercé ó uso da voz, 

de instrumentos e de movemento, en situacións de interpretación e improvisación, 

co obxectivo de enriquecer as súas posibilidades de comunicación, respectando 

outras formas diferentes de expresión. 

• Gozar da audición de obras musicais como forma de comunicación e como fonte 

de enriquecemento cultural e de pracer persoal, interesándose por ampliar e 

diversificar as súas preferencias musicais. 

• Analizar obras musicais como exemplo da creación artística e do patrimonio 

cultural, recoñecendo as intencións que posúen, co fin de aprecialas e de 

relacionalas cos seus propios gustos e estimacións. 

• Utilizar de maneira autónoma e creativa a notación musical, os medios 

audiovisuais e os recursos gráficos para coñecer e gozar da música. 

• Aplicar a terminoloxía apropiada para comunicar con precisión as propias ideas e 

explicar os procesos musicais. 

• Participar en actividades musicais dentro e fóra da escola con actitude aberta, 

interesada e respectuosas, tomando conciencia, como membro dun grupo, do 

enriquecemento que se produce coas achegas dos demais. 

• Estimar a importancia do silencio como condición previa para a existencia da 

música e como elemento de harmonía na relación cun mesmo e cos demais, 

tomando conciencia da agresión que supón o uso indiscriminado do son. 

• Interese pola audición e interpretación musical como fonte de pracer e como 

medio de formación e información, así como de recepción e transmisión do legado 

cultural. 

• Desenvolvemento da capacidade crítica e de valoración ante o traballo realizado. 

• Valoración da obra musical como fonte do saber cultural e artístico, e da música 

tradicional como expresión cultural dos pobos. 

• Aceptación da propia imaxe e das súas limitacións, e descubrimento e valoración 

das súas capacidades. 
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• Ubicar obras pertencentes a distintos períodos da historia da música tendo en 

conta o seu contexto. 

• Coñecer e valorar o repertorio musical dos principais períodos da historia. 

• Manexar fontes de información de diversa índoles (audicións, textos, medios 

audiovisuais. 

• Gozar coa audición e interpretación de todo tipo de música, mostrando respecto 

pola música de outras culturas e épocas. 

• Fomentar a creatividade a partir da composición de melodías, ritmos e 

acompañamentos harmónicos sinxelos. 

• Promover a análise da música que o alumnado escoita normalmente intentando 

crear unha escoita consciente. 

• Distinguir visualmente e con audicións os principais instrumentos da orquestra, 

os instrumentos tradicionais galegos e varios exemplos de instrumentos 

tradicionais procedentes de Europa, África, Asia e América. 

• Coñecer a función das diferentes partes dos instrumentos musicais. 

• Valorar o repertorio da música tradicional galega a través da audición de 

instrumentos e o coñecemento de algunhas das súas principais figuras. 
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4º ESO 

 

• Mellorar a destreza na lectoescritura musical. 

• Mellorar e incrementar o seu vocabulario de termos musicais, empregándoos 

con corrección. 

• Comentar audicións pertencentes a distintos períodos da historia da música, 

tanto dende un punto de vista musical, como tendo en conta aspectos de 

carácter histórico e social. 

• Ubicar obras pertencentes a distintos períodos da historia da música tendo en 

conta o seu contexto 

• Manexar diversas fontes de información, tanto audicións, como textos (literarios, 

históricos, publicacións recentes...), ou medios audiovisuais. 

• Gozar coa escoita de obras procedentes de tódalas etapas da historia da 

música. 

• Mellorar na práctica vocal e instrumental. 

• Adquirir unha visión xeral sobre a historia do rock. 

• Coñecer as máis representativas tendencias da historia do jazz. 

• Analizar as diferentes funcións da música nos medios audiovisuais. 
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 

 

2º ESO 

En todas as unidades trabállanse contidos e procedementos pertencentes a todos os 

bloques, especialmente os relacionados co bloque 1, xa que en todas as unidades se 

inclúen contidos, procedementos de avaliacións e estándares de aprendizaxe 

relacionados coa práctica musical e a linguaxe musical. Indícase en cada criterio de 

avaliación a relación con cada un dos catro bloques: 

• B1: Interpretación e creación. 

• B2: Escoita 

• B3:Contextos musicais e culturais 

• B4: Músicas e tecnoloxías. 

 

A organización dos contidos en unidades e a temporalización realizarase do 

seguinte modo: 

 
1ª avaliación 

Unidade 1: O son 

• Os parámetros do son. 

• Elementos básicos da linguaxe musical e a súa función: representación gráfica, 

lectura, audición, recoñecemento e interpretación (vocal, instrumental, ou 

vocal-instrumental) de todos eles. 

• Instrumental Orff: recoñecemento e clasificación dos instrumentos. 

Unidade 2: Ritmo . 

• Ritmo: definición, tipos.  

• O compás: binario, ternario, cuaternario. 

• Signos de repetición. 

2ª avaliación 

Unidade 3: Melodía. 

• A melodía: liña melódica, frase. 

•   Alteracións. 

• Escalas maiores. 

• Os matices: termos básicos e abreviaturas. 
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3ª avaliación 

Unidade 4: A voz, agrupacións musicais e formas musicais. 

• A voz: relaxación, respiración, articulación, a resonancia e a entoación. 

• A voz como medio de expresión musical. 

• Introdución ás formas musicais: canon, rondó e canción estrófica. 

• A canción popular, con especial atención á galega. 

• Agrupacións vocais e instrumentais en diferentes xéneros e estilos musicais. 

 

Unidade 5: A música na cultura e a sociedade (I) 

• Música relixiosa e profana. 

• Música vocal e instrumental. 

• A música e o teatro. 

• A música e a danza. 

 

 

O grao mínimo de consecución para este nivel incluirían os seguintes 

aspectos: 

• Recoñecer , nomear e utilizar correctamente o instrumental Orff da aula.  

• Traballar instrumentalmente distintos tipos de obras adaptados ao nivel do 

curso. 

• Coñecer aspectos básicos relacionados con músicas de diferentes xéneros e 

estilos traballados no curso. 

• Empregar de xeito correcto o vocabulario musical traballado. 

• Coñecer, e aplicar o referido á expresión musical dos parámetros do son: 

▪ Duración: 

- Recoñecer, representar e interpretar as figuras e silencios musicais. 

- Establecer equivalencias. 

- Coñecer e interpretar os signos de prolongación: puntillo, ligadura e 

calderón. 

- Indicadores de compás: 2/4 ,¾, 4/4 e 6/8. 

- Principais termos de tempo: allegro, moderato, andante. 

- Signos de repetición.: dobre barra, d.c. 
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▪ Altura. 

- Lectura de notas en clave de sol. 

- Coñecer o funcionamento das outras claves. 

- Función do díese, bemol e becuadro. 

- Identificar graos da escala (T, S, D). 

- Colocación dos tons e semitóns nas escalas maiores utilizadas na práctica 

instrumental (Do M, Fa M e Sol M). 

 
▪ Intensidade: 

- Principais termos e signos de intensidade. 

▪ Timbre: 

- Clasificación e recoñecemento das principais voces (brancas, soprano, 

contralto, tenor e baixo). 

- Clasificación e recoñecemento das distintas agrupacións musicais.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 

Parámetros do son 

 
 

 
▪ Coñecer os parámetros do son e a 

súa representación musical. B1 

▪ Coñecer e empregar a linguaxe 

técnica apropiada.B1 

 
 

 
▪ Recoñece os parámetros do son.B1 

▪ Coñece e aplica a linguaxe técnica relacionada coa 

parámetros. B1 

 
 
 
 

CCEC 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos básicos de linguaxe 
musical 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Realizar ditados melódicos e 

rítmicos.B2 

▪ Empregar correctamente os termos 

de intensidade seguindo unha 

audición.B2 

▪ Interpretar os termos de intensidade 

mediante sons vocais. B1 

▪ Representar a altura e a duración 

nun pentagrama.B2 

▪ Identifica os elementos básicos da escritura musical 

(pentagrama, sistema, armadura, indicador de compás, 

partes das figuras). 

▪ Identifica as notas en clave de sol situadas no pentagrama. 

▪ Identifica notas con liñas adicionais (dúas liñas na parte 

superior e interios do pentagrama) 

▪ Coñece as diferentes claves e a súa función. 

▪ Indica o nome das notas en partituras sinxelas escritas en 

diferentes claves. 

▪ Identifica as figuras e os silencios equivalentes. 

▪ Coñece as equivalencias entre as diferentes figuras. 

▪ Coñece os principais termos e signos de intensidade. 

▪ Identifica os cambios de intensidade nunha audición e aplica 

os termos correctos. 

▪ Identifica os diferentes sons en ditados melódicos sinxelos. 

▪ Identifica as figuras e silencios en ditados rítmicos sinxelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 
CAA 
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Contidos 

 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

CC 

 
 
 
 

 
Ritmo 

 
▪ Marcar o pulso cos instrumentos 

de percusión. B1 

▪ Identificar diferentes tipos de 

compases. B2 

▪ Realizar diferentes patróns 

rítmicos con percusión corporal e 

instrumental Orff.B1 

▪ Escribir e improvisar esquemas 

rítmicos sinxelos. B1. 

▪ Realiza exercicios con palmas e percusión corporal con 
figuracións rítmicas sinxelas. 

▪ Interpreta co instrumental Orff figuracións rítmicas 
sinxelas. 

▪ Marca pulsos acompañado de audicións con ritmos 
binarios, ternarios e cuaternarios. 

▪ Coñece os principais tipos de compás (6/8, 2/4, ¾, 4/4). 
▪ Escribe e improvisa esquemas rítmicos sinxelos. 
▪ Completa/corrixe composicións rítmicas sinxelas. 
▪ Identifica síncopes, contratempos e tresillos nunha 

partitura. 

 
 
 

 
CSIE 
CD 

CMCCT 

 

Tempo 
▪ Coñecer os termos de tempo máis 

habituais. B2 

▪ Coñece os principais termos de tempo e o seu significado. 

▪ Aplica axeitadamente os termos de tempo a audicións. 

▪ Identifica e interpreta os termos de tempo máis habituais. 

▪ Interpreta pezas con diferentes tempos. 

 

CCEC 

 
 

Melodía 

 
▪ Coñecer as escalas maiores. B1 

▪ Interpretar melodías con 

instrumental Orff.B1 

 
▪ Sitúa tons e semitóns nas escalas maiores. 

▪ Constrúe escalas maiores. 

▪ Interpreta melodías cun acompañamento harmónico 

sinxelo. 

 

 
CCEC 

 
 
 
 

A forma musical 

 
 

▪  Coñecer os esquemas de canon e 
rondó.B1. B2. B3 

▪  Coñecer unha forma vocal 
fundamental: a canción estrófica . 
B2. B3 

▪  Escoitar e comentar exemplos de 
canción tradicional galega. 

 
▪ Escribe o esquema de canon, rondó e canción estrófica, 

indicando as posibles repeticións. 

▪ Coñece as principais características dunha canción 

pertencente ao repertorio tradicional galego. 

▪ Interpreta con instrumental Orff partituras con algunha das 

formas traballadas. 

▪ Realiza musicogramas de algunha das formas. 

 
 
 

 
CCEC 
CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 

 
A voz 

 

▪  Practicar a relaxación, a respiración, 
a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

 
▪  Interpretación de cancións a capella 

ou con acompañamento de 

instrumental escolar, con atención 

os seus elementos constitutivos 

(ritmo, melodía, harmonía, forma) e 

interpretativos (fraseo e expresión). 

 
 
 
 
 

▪ Amosa interese polo coñecemento e aplicación de normas e 

técnicas do coidado da voz. 

▪ Interpreta pezas vocais propostas aplicando as técnicas 

propostas. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 

 

Agrupacións vocais e 
instrumentais 

 

▪  Coñecer agrupacións vocais 
instrumentais e vocais de diferentes 
períodos da historia da música. 

 
▪ Escoita e coñece agrupacións vocais e instrumentais 

fundamentais para a historia da música. 

▪ Respecta e valorar os diferentes tipos de manifestacións 

musicais. 

 

 
CCL 

CCEC 

 
 
 
 

A música e o teatro 

 
 

▪  Coñecer aspectos básicos da ópera. 
▪  Achegarse na escoita deste xénero. 

 

 
▪ Escoita e coñece as características básicas dunha peza 

posposta pertencente a este repertorios. 

▪ Respecta e valorar os diferentes tipos de manifestacións 

musicais. 

 
 
 

 
CCL 

CCEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diferentes estilos e xéneros 
musicais 

 
• Escoitar pezas de diferentes estilos 

da historia da música: música 

relixiosa/ profana, 

vocal/instrumental. 

• A música e a danza. 

• Coñecer manifestacións vocais e 

instrumentais da música popular de 

Galicia. 

• Achegarse á música de outras 

culturas. 

• Introducir as correntes xuvenís de 

música actual. 

• Coñecer a relación estre a música e 

outras manifestacións artísticas: 

música no cine e música e danza. 

B3 

 
 
 
 
 

 
▪ Coñece aspectos básicos de diferentes estilos e xéneros 

musicais. 

▪ Respecta e valorar os diferentes tipos de manifestacións 

musicais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 

 
 

Instrumental Orff 

 

▪  Coñecer a clasificación dos 
instrumentos Orff.B2 

▪  Identificar visual e auditivamente os 
principais instrumentos Orff. B2 

▪ Clasifica os instrumentos Orff. 

▪ Identifica os instrumentos en ilustracións. 

▪ Identifica os instrumentos en audicións sinxelas. 

 

CMCCT 
CCL 

CCEC 

 
Os instrumentos tradicionais 
galegos 

 

▪  Coñecer e valorar os principais 
instrumentos da música tradicional 
galega (gaita e percusión) B3 

▪ Identifica os instrumentos en ilustracións. 

▪ Identifica os instrumentos en audicións sinxelas. 

 

CMCCT 
CCL 

CCEC 

 

 
Interpretación instrumental 

▪  Interpretar con instrumental Orff 
pezas adaptadas de diferentes 
estilos. B1 

▪  Coñecer a técnica básica de 
interpretación da frauta doce. B1 

▪ Participa activamente da práctica instrumental. 

▪ Segue as instrucións do director no ensaio e interpretación 

instrumental. 

▪ Respecta e valora as instrumentacións dos seus 

compañeiros. 

 
CSC 

CSIEE 
CEC 
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4º ESO 

 
 

En todas as unidades trabállanse contidos e procedementos pertencentes a todos os 

bloques. Indícase en cada criterio de avaliación a relación con cada un dos catro 

bloques: 

• B1: interpretación e creación. 

• B2: escoita 

• B3:Contextos musicais e culturais 

• B4: Músicas e tecnoloxías. 

 
 
 

A organización dos contidos en unidades e a temporalización realizarase do 

seguinte modo: 

1ª avaliación 

Unidade 1: A música en Grecia e Roma. 

• Fontes. 

• Vínculos música e relixión. 

• Instrumentos da Grecia e Roma clásica. 

• Aportacións de Grecia e Roma á música occidental. 

 

Unidade 2: A música na Idade Media. 

• Contexto histórico 

• O canto gregoriano: historia e características. 

• A música profana: trobadores e os trobeiros; lírica galaico-portuguesa (cantigas 

de amigo de Martín Códax e cantigas de Santa María de Afonso X). 

• A polifonía:orixe; Ars Antiqua; Ars Nova; Códice Calixtino. 

 

Unidade 3: A música no Renacemento. 

• Contexto histórico. 

• Características xerais. 

• A música relixiosa: escola francoflamenca, reforma e contrarreforma. 

• A música profana: a frottola, chanson e villancico. 

• A música instrumental: principais formas. 
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Unidade 4: A música no Barroco 

• Contexto histórico. 

• Características xerais. 

• A ópera: orixes; escolas operísticas italianas; ópera en Francia e Inglaterra. 

• A música relixiosa: música relixiosa no 1º barroco; cantatas e oratorios. 

• A música instrumental: suite, o concerto e a sonata. 

 
 

2ª avaliación 

 
Unidade 5: A música no Clasicismo. 

• Contexto histórico. 

• Características xerais. 

• A música vocal: ópera e música relixiosa. 

• A música instrumental: forma sonata; sonata, sinfonía e concerto. 

 

Unidade 6: A música no Romanticismo. 

• Contexto histórico. 

• Características xerais. 

• A música instrumental: sinfonía romántica; música programática; música para 

piano. 

• A música vocal: ópera e lied. 

• O nacionalismo. 

 

Unidade 7: O século XX 

• Contexto. 

• Características xerais. 

• Algúns movementos de principios do século: Nacionalismo e Impresionismo. 

• Período de entreguerras: dodecafonismo e neoclasicismo. 

• A música na 2ª metade do século XX: serialismo, indeterminación, música 

electrónica, minimalismo. 

22



IES Indalecio Pérez Tizón 

 Depto de música -Curso 2022/2023 

  

 

3ª avaliación 

 

Unidade 8: Música popular do s.XX 

• Jazz: características e principais tendencias. 

• Rock: características e principais tendencias. 

• A música nos medios audiovisuais. 

 
 
 

O grao mínimo de consecución para este nivel incluirían os seguintes 

aspectos: 

• Características do canto gregoriano (textura, melodía, ritmo, interpretación, 

función). 

• Características da lírica medieval (textura, melodía, ritmo, interpretación, 

función). 

• A lírica galegoportuguesa (cantigas de amigo de Martín Códax e cantigas de 

Sta María de Afonso X). 

• Caracteríticas da polifonía renacentista (contrapunto). 

• A ópera: orixes e principais escolas do Barroco; ópera seria e cómica no 

clasicismo, reforma de Gluck e a ópera de Mozart; diferentes escolas 

operísticas do Romanticismo (francesa, italiana e alemá). 

• Definición das formas instrumentais no Clasicismo: forma sonata, sonata e 

sinfonía. 

• Música sinfónica no Romanticismo: evolución da sinfonía e música 

programática. 

• Características básicas dos principais movementos do s. XX: nacionalismo, 

impresionismo, expresionismo, vangardas, neoclasicismo, dodecafonismo, 

músicas electrónicas, serialismo e indeterminación, Jazz e Rock. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 

A música en Grecia e 
Roma 

 
 

▪ Describir os principais instrumentos musicais da 

Grecia e Roma clásicas. 

▪ Comentar os elementos pertencente a Grecia 

clásica que perviven na música occidental. 

▪ Coñecer os vínculos existentes entre música e 

relixión. 

▪ Escoitar exemplos de diferentes tipos de música 

grega. B2. B3 

 

 
▪ Coñece a teoría do ethos e a súa influencia na música 

occidental. 

▪ Reflexiona sobre as dificultades para estudar a música 

deste períodos. 

▪ Identifica diferentes fontes de estudo musicolóxico. 

▪ Coñece os instrumentos máis relevantes de Grecia e 

Roma clásicas. 

▪ Valora a importancia de Grecia na cultura occidental. 

 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

 
Canto gregoriano 

 
 

 
▪ Coñecer a orixe e a evolución do canto gregoriano. 

▪ Analizar e comentar as características musicais 

deste tipo de música (textura, melodía, ritmo, 

timbre, interpretación). 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Coñecer as características básicas da notación 

cadrada. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Analiza as características básicas dunha partitura 

transcrita de canto gregoriano (textura, melodía, ritmo, 

timbre). 

▪ Comenta e analiza unha audición dun canto gregoriano. 

▪ Identifica os diferentes tipos de interpretación (directa, 

responsorial, antifonal) a partir de audicións. 

▪ Identifica os principais elementos dunha partitura de 

notación cadrada. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CSC 
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Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

CC 

 
 
 
 
 
 
 

Lírica medieval 

 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento desta música. 

▪ Analizar e comentar as características musicais 

deste tipo de música (textura, melodía, ritmo, 

timbre, interpretación, forma). 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este repertorio. 

 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta e analiza audicións de lírica galegoportuguesa 

(textura, melodía, ritmo, timbre, interpretación). 

▪ Identifica a forma musical deste tipo de música a través 

de audición. 

▪ Relaciona as características da lírica galegoportuguesa 

coas da lírica medieval. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Polifonía medieval 

 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento desta música. 

▪ Analizar partituras con exemplos da diferentes 

escolas de polifonía medieval. 

▪ Comentar as características musicais deste tipo de 

música (textura, melodía, ritmo, timbre, 

interpretación, forma) a partir dunha audición. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Valorar a importancia deste tipo de música na 

evolución da música occidental. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

 
 
 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta e analiza unha audición de polifonía medieval 

(textura, melodía, ritmo, timbre, interpretación). 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Identifica diferentes tipos de polifonía partindo de 

partituras. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 
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Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 
 

CC 

 
 
 
 
 
 

 
Escola francoflamenca 

 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento desta música. 

▪ Coñecer unha técnica básico do período: o 

contrapunto. 

▪ Comentar as características musicais deste tipo de 

música (textura, melodía, ritmo, timbre, 

interpretación) a partir dunha audición. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

 
 
 

▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Analiza unha partitura na que se empregue 

contrapunto. 

▪ Cometa os aspectos básico dunha peza deste estilo a 

partir dunha audición. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
Música relixiosa 
renacentista 

 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento desta música. 

▪ Comentar as características musicais deste tipo de 

música (textura, melodía, ritmo, timbre, 

interpretación) a partir dunha audición. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Realiza unha comparativa entre a música da reforma e 

da contrarreforma. 

▪ Comenta os aspectos básicos dunha peza da 

contrarreforma partir dunha audición. 

▪ Coñece as características básicas do motete e o coral. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 
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Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 
 

CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Música profana 
renacentista 

 
 
 

▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento desta música. 

▪ Comentar as características musicais deste tipo de 

música (textura, melodía, ritmo, timbre, 

interpretación) a partir dunha audición. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este repertorio. 

 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos dunha peza pertencente 

aos estilos nacionais a partir dunha audición. 

▪ Coñece as características musicais básicas dos estilos 

nacionais. 

▪ Coñece as características básicas do madrigal. 

▪ Valora o papel do madrigal no paso cara o barroco. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA 

 
 
 
 
 

 
Música instrumental 
renacentista 

 
 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento desta música. 

▪ Coñecer os tipos principais de música instrumental 

renacentista (danzas, variacións, cancións 

acompañadas, procedente de modelos vocais). 

 
 
 

 
▪ Coñece a clasificación da música instrumental do 

renacemento. 

▪ Valora a importancia desta música no paso cara o 

barroco. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 
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Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 
 

CC 

 
 
 
 
 
 

 
Ópera barroca 

 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas que 

propician o nacemento e evolución da ópera. 

▪ Analizar a evolución da ópera ao longo do barroco. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

tipos de ópera barroca (textura, melodía, ritmo, 

timbre, interpretación) a partir de audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este repertorio. 

 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos de varios estilos de 

ópera barroca a partir de audicións. 

▪ Coñece as características musicais básicas da ópera do 

barroco 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Comenta e analiza diferentes estilos de ópera barroca a 

partir do visionado de escenas de ópera. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 

 
 
 
 
 
 

 
Música relixiosa no 
barroco 

 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer os principais estilos e formas de música 

relixiosa do barroco: monodia relixiosa, 

policoralidade, motete e cantata. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de música relixiosa do barroco (textura, 

melodía, ritmo, timbre, interpretación) a partir de 

audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos de varios estilos de 

música relixiosa do barroco a partir de audicións. 

▪ Coñece as características musicais básicas de cantata 

e oratorio. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 
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Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 

Estándares de aprendizaxe 
 

CC 

 
 
 
 
 

 
Música instrumental no 
barroco 

 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer os principais estilos e formas de música 

instrumental do barroco:sonata, concerto e suite. 

▪ Analizar a forma de varios exemplos de música 

instrumental barroca a partir de audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

 
 

▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos de varios estilos de 

música instrumental do barroco a partir de audicións. 

▪ Coñece as características musicais básicas de sonata, 

concerto e suite. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Música vocal no 
clasicismo 

 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer os principais estilos de ópera do 

clasicismo (ópera seria e bufa). 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de ópera do clasicismo (textura, melodía, 

ritmo, timbre, interpretación) a partir de audicións. 

▪ Coñecer as ideas básicas da reforma de Gluck. 

▪ Analizar o papel de Mozart na evolución do xénero. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff. 

 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos de varios estilos de 

ópera do clasicismo a partir de audicións. 

▪ Coñece as características musicais de diferentes tipos 

de ópera do clasicismo. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Comenta e analiza diferentes estilos de ópera do 

clasicismo a partir do visionado de escenas de ópera. 

▪ Analizar o papel de Gluck e Mozart para a evolución do 

xénero. 

▪ Comenta os vínculos existentes entre a música do 

clasicismo e as ideas ilustradas. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música instrumental no 
clasicismo 

 
 
 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer as principais formas de música 

instrumental do clasicismo (sonata, cuarteto e 

sinfonía). 

▪ Analizar o esquema da forma sonata. 

▪ Valorar a importancia da forma sonata na 

evolución da música instrumental. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de música instrumental do clasicismo 

(textura, melodía, ritmo, timbre, forma, 

interpretación) a partir de audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este respertorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos de varios formas 

instrumentais do clasicismo a partir de audicións. 

▪ Coñece as características musicais da música 

instrumental do clasicismo. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Analiza as repercusións da desaparición do mecenado. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSIEE 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Música vocal no 
romanticismo 

 
 
 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer as diferentes escolas operísticas do 

romanticismo. 

▪ Coñecer as principais características do lied. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de ópera do romanticismo (textura, 

melodía, ritmo, timbre, interpretación) a partir de 

audicións. 

▪ Comentar as características musicais dun lied 

(textura, melodía, ritmo, timbre, interpretación) a 

partir de audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este repertorio. 

 
 
 
 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos das diferentes escolas 

operísticas a partir de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos do lied a partir de 

audicións. 

▪ Valora os vínculos existentes no romanticismo entre 

música e literatura. 

▪ Coñece as características musicais de diferentes tipos 

de ópera do romanticismo. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Comenta e analiza diferentes estilos de ópera do 

romanticismo a partir do visionado de escenas de 

ópera. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CAA 

CSIEE 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Música instrumental no 
romanticismo 

 
 
 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Analizar a evolución da sinfonía no romanticismo. 

▪ Coñecer os diferentes tipos de pezas pertencente 

á música programática. 

▪ Coñecer os diferentes tipos de pezas que integran 

o repertorio pianístico do romanticismo. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de música instrumental do romanticismo 

(textura, melodía, ritmo, timbre, forma, 

interpretación) a partir de audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Comenta os aspectos básicos de varias formas 

instrumentais do romanticismo a partir de audicións. 

▪ Coñece as características musicais da música sinfónica 

do romanticismo. 

▪ Coñece as características musicais da música para 

piano do romanticismo. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Valora o papel de Beethoven na evolución da sinfonía. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CAA 

CSIEE 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movementos musicais da 
primeira metade do s.XX 

 
 
 
 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer as características básicas dos principais 

movementos deste período: nacionalismo, 

impresionismo, expresionismo, vangardas, 

neoclasicismo e sistema dodecafónico. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de música deste período a partir de 

audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Relacionar a música deste período con outras 

manifestacións artísticas. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 

pertencente a este repertorio. 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Coñece os aspectos básicos das principais tendencias 

do período. 

▪ Comenta as principais características musicais das 

diferentes tendencias musicais deste período a partir de 

audicións. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Comenta as analoxías entre os movementos musicais 

do período e os seus análogos nas outras artes. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza pertencente 

a este repertorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CAA 

CSIEE 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Movementos musicais da 
segunda metade do s.XX 

 
▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer as características básicas dos principais 

movementos deste período: serialismo, 

indeterminación, músicas electrónicas, 

minimalismo. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos de música deste período a partir de 

audicións. 

▪ Coñecer o contexto no que se compuxo e 

interpretou este tipo de música. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Relacionar a música deste período con outras 

manifestacións artísticas. 

 
 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Coñece os aspectos básicos das principais tendencias 

do período. 

▪ Comenta as principais características musicais das 

diferentes tendencias musicais deste período a partir de 

audicións. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Comenta as analoxías entre os movementos musicais 

do período e os seus análogos nas outras artes. 

 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 
 
Jazz 

 

▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer as características básicas dos principais 

movementos jazzísticos. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos deste estilo a partir de audicións. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 
pertencente a este repertorio. 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Coñece os aspectos básicos das principais tendencias 

jazzísticas. 

▪ Comenta as principais características musicais das 

diferentes tendencias deste estilo a partir de audicións. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza deste 

repertorio. 

 
 
 
 

CCL 
CCEC 
CAA 

CSIEE 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

 
 
 
 
 
 

Rock 

 

▪ Coñecer as circunstancias sociais e históricas nas 

que se desenvolve esta música. 

▪ Coñecer as características básicas das principais 

tendencias deste estilo. 

▪ Comentar as características musicais de varios 

exemplos deste estilo a partir de audicións. 

▪ Relacionar este tipo de música co seu contexto. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 
pertencente a este repertorio. 

 
▪ Emprega a terminoloxía musical axeitada no comentario 

de audicións. 

▪ Coñece os aspectos básicos das principais tendencias 

pertencentes a este estilo. 

▪ Comenta as principais características musicais das 

diferentes tendencias deste estilo a partir de audicións. 

▪ Relaciona esta música co seu contexto. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza deste 

repertorio. 

 
 
 

 
CCL 

CCEC 
CAA 

CSIEE 

 
 
 

A música nos medios 
audiovisuais 

 

▪ Analizar o papel da música no cine. 
▪ Comentar o estilos e a función da música a partir 

do visionado de escenas de cine de diferentes 
xéneros e épocas. 

▪ Interpretar con instrumental Orff unha peza 
pertencente a este repertorio. 

▪ Coñecer o funcionamento básico dun programa 
editor de son (audacity). 

 

▪ Comenta escenas cinematográficas de diferentes 

estilos analizando o papel da música. 

▪ Realiza un proxecto empregando un editor de son. 

▪ Interpreta con instrumental Orff unha peza deste 

repertorio. 

▪ Reflexiona sobre o papel da música nos medios 

audiovisuais. 

 

 
CCL 

CCEC 
CAA 

CSIEE 
CD 
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   PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

2º ESO 

Os procedementos de avaliación empregados neste nivel están centrados na práctica 

instrumental e vocal, ademais de na escritura e lectura musical (poñer nome a 

notas con liñas adicionais, en partituras en diferentes claves, completar e corrixir 

compases, cambiar figuras por silencios, substituír ligaduras por figuras con puntillo, 

colocar liñas divisorias). 

Realizaranse probas escritas, principalmente de resposta breve, ademais 

de exercicios para relacionar diferentes termos musicais coa súa definición, ordenar e 

organizar diferentes termos, exercicios de verdadeiro ou falso, mapas conceptuais e 

resumos. 

Estes procedementos avaliaranse principalmente a través de diferentes 

probas escritas (exames, entrega de actividades ) e da observación e control do 

traballo diario de clase (caderno, participación, diálogo co alumnado). Para as 

actividades de práctica instrumental e vocal empregaranse rúbricas nas que se 

detallen os diferentes aspectos a avaliar e os resultados desas actividades. 

 

 4º ESO 

Unha parte importante dos instrumentos de avaliación empregados nestes niveis 

están relacionados coas actividades de audición activa. Realizaranse actividades de 

audición para identificar diferentes tipos de textura, voces, diferentes tipos de 

instrumentos, acordes consonantes ou disonantes. e moi especialmente para 

distinguir os distintos tipos de música clásica, jazz e rock. 

Outros procedementos relacionados coa linguaxe musical están centrados na análise 

de partituras: poñer nome a notas con liñas adicionais, en partituras en diferentes 

claves, completar e corrixir compases, cambiar figuras por silencios, substituír 

ligaduras por figuras con puntillo, colocar liñas divisorias, identificar diferentes tipos de 

textura, identificar acordes de tónica, subdominante e dominante, analizar formas 

simples.  

Realizaranse actividades de produción musical (compoñer melodías, 

acompañamentos rítmicos e acompañamentos harmónicos a partir dunhas 

instrucións) e de interpretación instrumental (interpretar con instrumental Orff pezas 
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nas que se inclúas elementos de linguaxe musical traballados na unidade) 

Incluiranse actividades escritas de resposta extensiva (comentarios de 

audicións, textos de opinión), de resposta breve (preguntas pechadas, para completar 

frases), ademais de exercicios para relacionar diferentes termos musicais coa súa 

definición, ordenar e organizar diferentes termos (por exemplo, ordenar termos de 

tempo de maior a menor velocidade), exercicios de verdadeiro ou falso, mapas 

conceptuais e resumos. 

O alumnado realizará exposicións orais individuais ou en grupo 

relacionados co comentario e análise dunha canción, a descrición dunha paisaxe 

sonora, clasificación e descrición de instrumentos. 

Estes procedementos avaliaranse principalmente a través de diferentes 

probas escritas (exames, entrega de actividades ) e da observación e control do 

traballo diario de clase (caderno, participación, diálogo co alumnado) Tanto para as 

actividades de práctica instrumental como para as exposicións orais empregaranse 

rúbricas nas que se detallen os diferentes aspectos a avaliar e os resultados desas 

actividades. 

Para concluír, nestes niveis o nivel está introducindo dinámicas e estruturas 

de aprendizaxe cooperativa, polo que nun importante número de sesións traballarase 

en equipos. 
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MATERIAIS E RECURSOS 
 

 

Os alumnos/as da ESO non contan con ningún libro de texto. Isto provoca que todo 

o material co que traballa o alumnado é aportado polo departamento de música. 

No caso do alumnado de 2º o seu material principal é o caderno de música, 

polo que é moi importante que a leven o día e que a teñan debidamente ordenado. 

Ademais deste material básico, terán fotocopias de partituras, exercicios, láminas 

cos debuxos dos instrumentos (tanto da orquestra, como tradicionais galegos, como 

folclóricos), fichas de traballo (exercicios sobre melodía, ficha sobre a colocación dos 

instrumentos na orquestra...). 

O alumnado de 4º de ESO teñe todos os temas da súa programación en 

fotocopias. Todas estas fotocopias, xunto coas follas de exercicios, comentarios e 

esquemas, inclúense nun dossier que o alumnado debe ter debidamente traballado. 

O departamento tamén conta cunha reducida bibliografía especializada que o 

alumnado pode consultar (atlas musicais, dicionario de termos musicais, historia da 

música clásica occidental, historia do jazz, historia do rock...), ademais de outro tipo 

de material, con exercicios de audición, de práctica instrumental e vocal, destinados 

ao uso por parte do profesorado. 

Ademais destes textos, o material básico empregado polo departamento son 

as audicións (na maior parte dos casos aportadas polo propio profesorado debido á 

escaseza deste tipo de material no departamento) e o instrumental Orff que se foi 

adquirindo co presuposto do departamento. 

Todo o material empregado nas clases (apuntamentos, audicións, partituras) 

está dispoñible na aula virtual, así como moito material complementario e de repaso. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
CALIFICACIÓN 

 

 

 

2º ESO 

 

Probas escritas 

- Realizaremos dúas escritas en cada avaliación. Serán sinaladas con antelación e 

non se aprazarán se non hai unha circunstancia de causa maior. 

- Estas probas poden ser substituídas por a  realización dalgún traballo, no caso de 

que as condicións da materia así o requiran.(3ª avaliación). 

-   Estas probas serán de carácter teórico práctico, aplicando os conceptos aprendidos. 

Puntuaranse sobre 10. 

- A materia é acumulativa, de tal xeito que se precisarán sempre de conceptos 

traballados con anterioridade. Isto permite a recuperación dos estándares non 

acadados nas probas anteriores. 

- Terase en conta o emprego da terminoloxía axeitada así como a ortografía e a 

expresión. 

- A nota de estas probas suporá un 60% da nota final. 

 

Actividades 

- Exercicios teórico-prácticos para consolidar o traballado na clase. 

- Poden ser: 

• Orais. Terase en conta a atención e participación correcta, intentando afianzar 

coñecementos e corrixir erros. 

• Escritos. Terase en conta a realización na data indicada, adecuada 

presentación e correcta corrección. 

- A nota destas actividades suponrá un 10% da nota final. 

- A correcta realización destas actividades asegurará o éxito nas probas escritas. 

 
 

Práctica instrumental 

- A participación na práctica é de carácter obrigatorio. 

- Todo o alumnado deberá o instrumental Orff da aula. Terase en conta non só o 
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resultado final senón: 

• Atención as indicacións. 

• Estudo previo individual, imprescindible para a interpretación das obras 

propostas. Se aparece algunha dificultade rítmica non traballada, indicarase 

previamente como actuar (aprendizaxe por imitación auditiva). 

• Aplicación do traballado na aula. 

• A constancia e o esforzo no ensaio. 

• Progreso no resultado. 

• A escoita e o respecto as interpretacións dos demais. 

- A nota desta práctica suporá un 30% da nota global. 

 

Material 

- É obrigatorio traer todos os días o material de uso individual. O seu esquecemento 

reiterado ou mala conservación incidirá na nota final. 
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1. Resumo criterios sobre a avaliación e cualificación 

 2º ESO 
• Probas escritas teórico - practicas( 60% da nota final). 

• Actividades escritas e oráis. 10% 

• Actividades de práctica musical: percusión corporal e vocal, 

interpretación con instrumental Orff (30%) 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación:  
• Probas : A matería é acumulativa polo que superando a 2ª avaliación 

quedaría recuperada a 1ª. 

• Participar activamente na clase realizando as tarefas propostas. 

• Participar activamente nas actividades de práctica musical. 

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación:  
• Probas : A matería é acumulativa polo que superando a 2ª avaliación 

quedaría recuperada a 1ª. 

• Participar activamente na clase realizando as tarefas propostas. 

• Participar activamente nas actividades de práctica musical. 

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación:  
• Proba específica da materia 3ª avaliación. 

• Entrega das tarefas escritas non realizadas. 

• Participar activamente na clase realizando as tarefas propostas. 

• Participar activamente nas actividades prácticas. 

Cálculo para obter a cualificación final de curso:  
Nota media das cualificacións obtidas no primeiro, segundo e terceiro 

trimestre. 

Proba extraordinaria xuño: 
• Proba escrita baseada nos contidos mínimos recollidos na 

programación. 
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4º ESO 

 
A información que proporciona a avaliación debe servir como punto de referencia para 

a actualización pedagóxica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e 

integrada: 

• A dimensión individualizada contribúe a ofrecer información sobre a evolución de 

cada alumno, sobre a súa situación con respecto ao proceso de aprendizaxe. 

 

• O carácter personalizado fai que a avaliación tome en consideración a totalidade da 

persoa. O alumno toma conciencia de si, responsabilízase. 

 

• A avaliación continuada e integrada no ritmo da clase informa sobre a evolución dos 

alumnos, as súas dificultades e progresos. 

 

As actividades de avaliación deben exporse como actividades didácticas formativas, 

que nos axuden a tomar conciencia de maneira obxectiva do grao de aproveitamento do 

alumnado e colaboren a mellorar o seu propio coñecemento, os seus hábitos de traballo 

e estudo e, en definitiva, o seu rendemento académico. O grao de consecución final 

obtido polos alumnos respecto a os obxectivos didácticos expostos en cada Unidade 

pódese avaliar a través das probas de avaliación que se estime necesario aplicar, e a 

través das actividades correspondentes. 

 

A avaliación do alumnado levará a cabo a través dos seguintes instrumentos: 

 

- Seguimento do traballo diario a través da observación directa, os exercicios de 

clase e de casa, o caderno e os traballos en grupo. 

 

- Valoración das actividades de expresión musical (interpretación individual e grupal 

dos alumnos, en actividades de movemento, instrumentais, de expresión vocal e canto e 

exercicios rítmicos), así como das actividades de audición musical realizadas en clase. 

 

- Realización de probas específicas escritas que realizan periodicamente (entre unha 

e tres por avaliación), relacionadas cos contidos teóricos da materia. 
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- Valoración da actitude en clase.  

Dado o carácter da materia, e considerando que os contidos de linguaxe musical 

vanse ampliando ao longo das diferentes unidades, suxerimos non realizar probas de 

recuperación, senón incluír nas probas de avaliación, de cada trimestre, preguntas 

relacionadas cos contidos esixibles en avaliacións anteriores, valorando os progresos 

noutras partes da materia e o coñecemento global da mesma. 

 

 

Criterios de cualificación 

 

Propoñemos que a cualificación dos alumnos realícese tendo en consideración os  

seguintes aspectos: 

 

• Realización de probas escritas relacionadas cos contidos teóricos da materia. 

 

• Valoración das actividades de expresión musical: interpretación individual e 

grupal dos alumnos, en actividades de movemento, instrumentais, de expresión vocal e 

canto e exercicios rítmicos, así como das actividades de audición musical realizadas en 

clase. 

 

• Valoración da actitude e do traballo diario: mediante a observación directa e diaria 

avaliarase a participación, o interese e o esforzo (actitude positiva e boa predisposición, 

traer o material, número de faltas inxustificadas e atrasos, realizar as tarefas prescritas 

para casa, entregar a tempo os traballos, coidado na redacción, ortografía, etc.), así 

como o traballo realizado en clase (actividades de clase e caderno).  

 

Para obter a cualificación do alumno poñeranse en práctica as seguintes  

ponderacións:  

 

Probas escritas       40 % 

Probas de expresión musical e procedementos.  40 % 

Valoración da actitude e traballo diario    20 % 
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Exames e probas: 

 

- CONCEPTOS:  

Un exame por avaliación en 2º e 3º das páxinas resumen do libro dos temas dados. En 

4º dous exames por avaliación tipo test baseados nas preguntas resumen  fotocopiadas 

(cada resposta mal baixa un cuarto dunha resposta acertada, se a deixas en branco nin 

sobe nin baixa). 

 

- PROCEDEMENTOS: 

- AUDICIÓNS: Un exame ao final da avaliación no que se distinguen a través de 

audicións, normalmente novas, os distintos tipos de música estudados na avaliación 

poñendo as súas características principais. En segundo só haberá exame de audicións 

na terceira avaliación. 

 

- PRÁCTICA MUSICAL: Varios exames individuais, segundo a avaliación e a evolución 

dos alumnos,  de frauta o carillón, ritmos e cancións… Tamén haberá varios exames en 

grupo sobre a interpretación de partituras, sobre todo en terceiro e cuarto. Pódese subir 

nota ilimitadamente neste apartado presentándose a subir nota interpretando 

individualmente ou en grupo (sobe máis) partituras do libro que non se tocaron en clase. 

Todo isto será na medida en que as restricións pola pandemia debida ao  COVID19 

permítao. 

 

 - BOLETÍN DE PREGUNTAS: Entrega do boletín de preguntas sobre as que se 

basean os exames. O alumno ha de buscar as respostas das preguntas dadas 

semanalmente no libro de texto, contestalas ben, estudalas para o exame e entregalas o 

día do último exame teórico da avaliación. 

 

- ACTITUDE:  

Todos os alumnos parten de tres  puntos (dous en cuarto) que  poden baixalos (con 

negativos por mala actitude de escoitar, fundamental nesta materia, ou por non levar ao 

día o boletín de preguntas) ou subilos, ilimitadamente, das seguintes maneiras: 

 

- Con positivos conseguidos nas audicións que o profesor avise previamente 
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- Con traballos sobre as películas da listaxe que está colgado en clase. As preguntas 

que hai que contestar despois de velas son as seguintes: 

 1.- Resume o argumento da película 

 2.- Cita polo tres escenas ou frases que che chamaran a atención e explica por que 

 3.- Cita polo menos os tres fragmentos musicais que máis che gustaron. Se non 

sabes o nome das pezas feixe referencia ás escenas en que aparecen. 

 4.- Que crees que che ensinou esta película? 

 5.- Que mensaxes dos que transmite crees que son aplicables á túa vida diaria? 

Razoa a túa resposta 

 6.- Opinión persoal sobre a película e o traballo 

 

- Con traballos sobre a selección do libro “As quenllas morreron” que está na 

fotocopiadora e ao final do libro de cuarto. Cada traballo consiste en elixir 5 consellos, 

poñer o título e explicar detidamente por que son aplicables á túa vida. 

 

- Con traballos de suxerencias do DVD extra. Elíxense 5 pezas de cartafoles moi 

diversos e despois de poñer o título da canción e o cartafol á que pertence escríbese con 

detalle o que a música che transmite (sentimentos, sensacións, historias…)  

 

- Traballos sobre "Murmuracións" da vida de varios compositores clásicos. O traballo 

consiste en que o alumno ten que escoller cinco compositores, tres densos ( Bach, 

Mozart, Beethoven,  Wagner,  Tchaikowsky, Falla) e dous breves (Schubert,  Schumann, 

Chopin,  Liszt) e comentar detidamente o que máis lle chamou a atención das súas vidas 

explicando por que. 

 

       A NOTA FINAL DO CURSO É A MEDIA, CON DECIMAIS E CON NOTAS 

SUPERIORES AO 10 OU INFERIORES AO CERO, DAS TRES AVALIACIÓNS 

 

Actitude infinita 

Por outra banda a nota de actitude poderase baixar (pouca capacidade de escoita, 

pouca atención…) ou subir indefinidamente a base de traballos extra (películas, 

suxerencias, libro de consellos para a vida “As quenllas morreron”). Tamén participar 

activamente no coro do instituto sobe ata dous puntos a nota de actitude. 
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Avaliación final de 4º da ESO 

 

Entre o período que abarca desde a terceira avaliación parcial e a avaliación final, a finais 

de Xuño, todos os alumnos participarán cada día en actividades individuais e colectivas de 

práctica instrumental coas que poderán subir ata un punto a nota media do curso.  

Tamén se realizarán actividades de repaso de audicións enfocadas especialmente aos 

alumnos que suspendesen a materia, aínda que todos os alumnos pódenas aproveitar. Para 

aqueles alumnos que teñan suspendida a terceira avaliación parcial e que con este punto 

non sexa suficiente para chegar ao aprobado ofreceránselles varias posibilidades coas que 

aumentar a súa nota media e chegar ao aprobado e mesmo alcanzar máis nota. O alumno 

non está obrigado a facelas todas, só as que necesite en función da nota media obtida 

durante o curso e da nota final que queira alcanzar. As opcións son as seguintes:  

 

– Realización dun exame de audicións baseado nos repasos feitos durante o mes de 

Xuño. O exame contará dous puntos. 

 

 – Entrega das preguntas nas que se basearon os exames de todo o curso contestadas 

de novo. Contarán dous puntos.  

 

– Exame final de teoría baseado en todas as preguntas do curso. Contará oito puntos.  

 

– Entrega de ata dous traballos voluntarios dos catro tipos que se ofreceron aos alumnos 

durante todo o curso. Os dous traballos subirán como máximo un punto a nota media do 

curso.  

 

Os alumno con necesidades educativas especiais para compensar a dificultade que lles 

poida supoñer a realización dun exame con toda a materia do curso poderán entregar o 

dobre de traballos voluntarios que os demais alumnos 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINANZA E PRÁCTICA 
 
 

Para analizar a idoneidade da programación didáctica analizaremos aspectos 

relacionados cos materiais didácticos empregados (adecuación ao nivel do alumnado, 

presentación atractiva para o alumnado …), a planificación (número e duración das 

actividades, dificultade dos contidos …), a motivación do alumnado (participación activa, 

capacidade para espertar a súa curiosidade, progreso no seu desenvolvemento 

cognitivo), a adaptación á diversidade, o tratamento de temas transversais, a inclusión de 

contidos de carácter de tipo interdisciplinar, o emprego das TIC entre outras. 

A avaliación do proceso de ensinanza realizarase a través de cuestionarios e 

rúbricas de autoavaliación nas que se inclúan estes indicadores, ademais de recollendo a 

opinión do alumnado mediante entrevistas e enquisas. Recollerase esta información ao 

finalizar cada unha das avaliacións. 

 
 

As seguintes rúbricas serán cualificadas de maneira sincera polo profesor/a, cunha 

valoración de 1 a 4 puntos (sendo 4 a mellor cualificación posible). Os resultados serán 

tidos en conta para mellorar aqueles aspectos da programación ou da actuación docente 

que presenten menor valoración. 

 
 

Rúbrica de planificación  
 
 

Indicadores 
 
 

Valoración 
 

Porposta 
de mellora 
 

1. Programa a materia tendoen contaos estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis educativas 
 

  

 
2. Programa a materia tendo en contao tempo dispoñible para o 
seu desenvolvemento. 
 

  

 
3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en contaas particularidades de 
cada un dos grupos de estudantes. 
 

  

 
4. Programaactividades e estratexias en función dos 
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estándares de aprendizaxe. 
 

 
5. Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades 
e recursos axustados á programación deaulae ás necesidades 
eaos intereses do alumnado. 
 

  

 
6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de 
avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do 
progreso de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 
 

  

 
7. Coordínase co profesoradodoutros departamentos que 
poidan ter contidos afíns á súa materia. 
 

  

 
 

Rúbrica de motivación do alumnado  
 

Indicadores Valoración 
 

Porposta de 
mellora 
 

 
1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade. 
 

  

 
2. Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 
 
 

  

 
3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa 
súa funcionalidade. 
 

  

 
4. Informa sobre os progresos conseguidos e as 
dificultades atopadas. 
 

  

 
5. Relaciona os contidos e as actividades cos interesesdo 
alumnado. 
 

  

 
6. Estimulaaparticipación activa dos estudantes en clase. 
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Rúbrica do desenvolvemento do proceso de ensinanza  
 
 

Indicadores 
 
 

Valoración 
 

Porposta de 
mellora 
 

 
1. Resume as ideas fundamentais traballadasantes de pasar a 
unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas… 
 

  

 
2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é 
posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; 
pon exemplos... 
 
 

  

 
3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das clases. 
 

  

 
4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de 
cada unidade didáctica. 
 

  

 
5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 
 

  

 
6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes. 
 

  

 
7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas. 
 

  

 
8. Expón actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa 
educativa. 
 

  

 
9. Plantexaactividadesgrupais e individuais.  
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Rúbrica de seguimento e avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe  
 
 

Indicadores 
 
 

Valoración 
 

Porposta de 
mellora 
 

 
1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar 
a programación ao nivel dos estudantes. 
 

  

 
2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica. 
 

  

 
3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra 
dela. 
 

  

 
4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das 
tarefas e como pode melloralas. 
 

  

 
5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as alumnas, e dá pautas para a 
mellora das súas aprendizaxes. 
 

  

 
6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de 
maneira equilibrada a avaliación dos diferentes contidos. 
 

  

 
7. Favorece osprocesos de autoavaliación e coavaluación. 
 

  

 
8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes non foron acadadossuficientemente. 
 

  

 
9. Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 
 

  

 
10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos estudantes, etc. 
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Rúbrica de avaliación por parte do 
alumnado  
 
 
O seguinte cuestionario será contestado polo alumnado ao finalizar o curso, eservirá para 

recoller a súa opinión de fronte ao control e mellora da programación e da práctica docente. 

 

 
1. A materia despertou o meu interse pola materia de música? 

 

a. Moito  

b. O suficiente  

c. Pouco  

d. Nada  
 
 
2. A información proporcionada polo profesor ou profesora foi suficiente para entender os 
contidos? 

 

a. Si  

b. Non  
 
 
3. O tempo dedicado ás actividades foi suficiente? 

 

a. Si  

b. Non  
 

Proposta de mellora da temporalización:_______________________________ 

 

 
4. Os materiais empregados foron adecuados? 

 

a. Si  

b. Non  
 
Proposta de materiais a retirar/engadir:________________________________ 

 

5. As actividades realizadas foron adecuadas? 
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a. Si  

b. Non  
 
Proposta de modificación de actividades:_______________________________ 

 

 

6. Ométodo de avaliación e cualificación é adecuado? 

 

a. Si  

b. Non  
 

Proposta de modificación de avaliación e cualificacón:_____________________ 
 
 

7. Outras propostas de mellora (recursos, instalacóns, convivencia, ambiente de 
traballo, ...)_______________________________________________________  
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ACTIVIDADE DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES 

 
 
 

O alumnado coa materia de música pendente deberá asistir ás reunións 

organizadas polo departamento, ademais de realizar as actividades propostas. Estas 

actividades estarán baseadas nos contidos mínimos marcados na programación para 

ese nivel.  

Tamén se lles dará a oportunidade de subir a nota final facendo traballos de 

suxerencias (escribir con detalle o que senten, pensan, imaxinan…) das pezas que 

elixan da lista de audicións do curso correspondente. 

Todo o alumnado ten a posibilidade de presentarse ás probas ordinarias e 

extraordinarias para recuperar as materias pendentes. 
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR 
 
 
 

 

O profesorado titor dos diferentes grupos informan ao profesorado das dificultades 

xerais do alumnado. Ademais, o departamento de música recollerá as posibles dificultades 

que presente o alumnado na materia. 

Dado que a parte teórica é bastante distinta nos tres cursos nos que se imparte a 

materia de Música non é demasiado grave que esquecesen boa parte deste aspecto 

durante o verán xa que non lles vai a influír na adquisición dos novos coñecementos, polo 

que unha avaliación inicial da teoría non é necesaria. 

Onde si que é imprescindible facer unha avaliación inicial é nos aspectos prácticos 

da materia (lectura de notas, interpretación de ritmos, dominio da frauta…) xa que a 

interpretación das partituras de cada ano baséase nos coñecementos adquiridos no curso 

anterior ou en primaria no caso de 2º da ESO. De maneira que se fará unha avaliación 

inicial de solfexo e frauta para valorar o nivel medio dos alumnos para que o profesor poida 

partir dese nivel, ou un pouco menos, e poder seguir ensinando, coa base suficiente, máis 

ritmos, notas, posicións na frauta… co fin último de poder tocar obras en grupo, adecuadas 

ao nivel de cada curso, canto antes, xa que é aí cando máis se goza e apréndese coa 

música. 

Concretando por niveis, nos grupos de 2º de ESO realizarase unha proba de 

coñecementos básicos traballados en primaria: identificación de figuras e silencios e 

actividades de equivalencias. 

A partir da información obtida na avaliación inicial, adoptaranse medidas de tipo 

individual, reforzando estes aspectos ao alumnado que o necesite a través de plans de 

recuperación individual, ou medidas de carácter grupal. 
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                        MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

 

Dentro das medidas de atención a diversidade tomadas polo departamento, habería 

que distinguir entre as clases prácticas, dedicadas á interpretación vocal e instrumental, 

das de carácter teórico. No primeiro caso, nas pezas interpretadas en todos os niveis 

incluiranse elementos de diferentes dificultades para que a totalidade do alumnado poida 

participar, salientando ademais a importancia do funcionamento como grupo. 

 
En todas as unidades dos diferentes niveis da ESO inclúese algunhas actividades de 

tipo aberto que se poden adaptar tanto a un alumnado con dificultades de aprendizaxe 

como a alumnado de altas capacidades. Un exemplo sería unha actividade proposta en 4º 

da ESO consistente nunhas instrucións para compoñer unha melodía. 

 
Especialmente no nivel de 2º da ESO, podemos considerar que a materia é de tipo 

progresivo, polo que se intenta incluír tanto nas actividades da clase como   nas probas 

escritas material pertencente a unidades anteriores. Ademais, ao  alumnado que non 

supere as probas escritas entregaránselle actividades de reforzo. 

Nos grupos de 4º da ESO traballarase de xeito cooperativo en moitas sesións, un tipo 

de aprendizaxe que facilita a adaptación á diversidade. 

 
 

 

Actuacións de apoio ordinario 

 

Estableceranse medidas de reforzo educativo, en calquera momento do curso, tan 

pronto como se detecten as dificultades e estarán dirixidas á adquisición das aprendizaxes 

imprescindibles para continuar o proceso educativo. Os ámbitos en que se adoita manifestar 

esta diversidade atópanse na capacidade para aprender, a motivación por aprender, os 

diferentes estilos de aprendizaxe e os intereses de cada un dos alumnos. Así, nunha 

unidade didáctica podemos  graduar as dificultades dos contidos; unha mesma actividade 

pode exporse con varios graos de esixencia traballando con algúns alumnos só os contidos 

imprescindibles previamente seleccionados. Ditas medidas poden incluír a realización de 
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actividades de reforzo ou de ampliación, desdobres, agrupamentos flexibles, etc. 

 

 

Ademais poden realizarse adaptacións curriculares non significativas. Para a 

realización das mesmas teremos en conta os seguintes aspectos: 

 

• Ao alumno, ao final de curso, pediráselle que adquirise as mesmas 

capacidades que o resto dos compañeiros. Por tanto, deberá cumprir os mínimos esixibles, 

correspondentes ao nivel que curse. 

 

• As actividades serán variadas con diferentes graos de dificultade para 

adaptarnos mellor ao seu nivel. O material didáctico será de tipo práctico e individualizado. 

Deste xeito o alumno sentirá máis cómodo na dinámica de clase. Por último, a través de 

actividades de tipo colectivo tentaráselle integrar no grupo. 

 

Actuacións para o alumnado con necesidades educativas especiais 

 

Realizaranse adaptacións curriculares, en colaboración co Departamento de 

Orientación despois de que se realizou un informe de competencia curricular do alumno e 

de establecer que obxectivos, contidos e criterios de avaliación poderá alcanzar este.  Se, 

como consecuencia da avaliación inicial, adóptase a decisión de efectuar unha adaptación 

curricular que se aparte significativamente dos contidos e criterios de avaliación do currículo 

ordinario, esta adaptación realizarase buscando o máximo desenvolvemento posible das 

competencias clave. Ditas adaptacións terán como obxectivo a adquisición dun vocabulario 

musical mínimo a partir de actividades de reforzo e materiais adaptados. En canto á práctica 

musical tentarase dar a estes alumnos participación no maior número de actividades 

posible, adaptando as mesmas ao seu nivel de capacidade. 

 

As medidas que se poden empregar na área de música neste tipo de tarefas son as 

seguintes: 

 

• Os contidos: teniendo en cuenta as aptitudes, necesidades e intereses dos 

alumnos e considerando que contidos da programación son esenciais e cales secundarios, 

poderanse eliminar, modificar ou engadir algúns contidos, realizando na programación 
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aqueles cambios que se consideren necesarios. Por tanto, o ambiente de traballo de clase 

será individualizado dentro da actividade grupal. 

 

• Estratexias didácticas: fomentaranse actividades variadas que respondan a 

diferentes modalidades ou vías de aprendizaxe, utilizando materiais didácticos diversos. Ao 

mesmo tempo, realizaranse distintas formas de agrupamento de alumnos, combinando o 

traballo individual co traballo en pequenos grupos heteroxéneos, buscando facilitar a 

aprendizaxe daqueles alumnos que teñan necesidades especiais. Por exemplo, no caso 

dun alumno con dificultades  auditivas situaráselle preto do profesor, formularánselle 

continuas propostas  auditivas para que non senta discriminado, facéndolle partícipe e 

protagonista das actividades con material  Orff. No caso de alumnos que descoñecen o 

idioma facilitaráselles un material básico para que aprendan un vocabulario mínimo da área 

e potenciaráselles os aspectos procedementais e actitudinais sobre os conceptuais. 

 

• Avaliación: a través da avaliación inicial podemos coñecer a situación de 

partida de cada alumno e detectar posibles problemas de aprendizaxe. As actividades de 

avaliación  continua ou formativa estarán encamiñadas a valorar a aprendizaxe significativa 

do alumno. Ademais, dependendo das dificultades de aprendizaxe, os criterios de avaliación 

deberán adaptarse aos obxectivos mínimos que se estableceron en cada un dos casos. 

 

 

Actuacións para o alumnado con altas capacidades intelectuais. 

 

Podemos atoparnos na aula con alumnos avantaxados na práctica musical; estes 

alumnos con maiores aptitudes e motivación tamén deben ver satisfeitas as súas 

expectativas e alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais. Nesta 

zona existe unha gran tradición de bandas musicais e é frecuente que algún dos nosos 

alumnos reciba unha formación musical complementaria en Escolas de Música ou 

Conservatorios. Nestes casos, procurarase, dentro do ritmo normal do grupo, aproveitar as 

destrezas adquiridas para enriquecer a práctica musical na aula (por exemplo, interpretando 

segundas voces adicionais de maior dificultade á dada). Se, ademais, algún deles domina 

un instrumento como, por exemplo, a guitarra ou o piano, poderá desempeñar labores de 

acompañamento para as actividades do grupo. 
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CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 

En cada unha das unidades nas que se organizan os bloques tanto da materia de 

música como de linguaxe e práctica musical, trátanse elementos transversais 

relacionados coa comprensión lectora e a expresión individual e escrita, a través da 

produción de textos propios, o comentario de textos, os comentarios de audición ou a 

produción de textos nos que se reflicta unha opinión persoal sobre diferentes temas 

relacionados coa materia. 

Tamén se inclúen elementos transversais relacionados coa comunicación 

audiovisual, como gravación e análise de paisaxes sonoras, análise de videoclips, 

sonorización de imaxes, análise de spots publicitarios e escenas de películas, 

obtención de información a partir de diferentes medios audiovisuais … 

O emprego de músicas populares como material didáctico ofrécenos a 

posibilidade de traballar diferentes aspectos relacionados coa propia imaxe, cos 

papeis tradicionais femininos e masculinos, a explotación da imaxe da muller na 

publicidade e os videoclips, incentivando a reflexión e o compromiso de loitar contra 

os estereotipos sexistas e a discriminación por orientación sexual. 

Unha parte importante da materia de música está relacionada coa práctica 

instrumental, unha actividade que fomenta o traballo en equipo, a responsabilidade 

individual para o funcionamento do grupo, a integración dentro do colectivo e a 

posibilidade de expresarse mediante unha linguaxe non verbal. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Temos previsto recuperar unha serie de actividades extraescolares nos diferentes niveis 

educativos que o departamento de música organizaba en colaboración co departamento de 

lingua e literatura galega Consistirían nunha visita e obradoiro sobre instrumentos 

tradicionais no Museo Liste (2º ESO), ademais dunha saída a Celanova e charla-concerto de 

órgano  (4ª ESO). 

 

O Departamento de Música ao longo de todo o curso vai realizar a actividade 

complementaria de Coro, que se desenvolverá nos recreos e que se ofrecerá a todos os 

alumnos do centro, aínda que non cursen a materia de Música. 

 

Por outra banda, tamén se a pandemia permíteo, en función de como toquen as 

orquestras dos diferentes cursos poderíase dar algún concerto a final dalgún trimestre ou en 

determinadas datas sinaladas. Nestes concertos tamén podería participar o coro e así como 

todos os alumnos que queiran facelo pola súa conta de forma individual ou en pequenos 

grupos. 
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MECANISMOS DE REVISIÓN,  

AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Durante as reunión periódicas do departamento farase un seguimento do desenvolvemento 

da programación, así como as posibles dificultades de temporalización, adaptación dos 

contidos ao alumnado, procedementos de avaliación… 

 
Durante o curso e sobre todo ao final analizaranse e revisarán todos os aspectos da materia 

para ver aqueles en os que non se están conseguindo os resultados desexados e estudar a 

maneira de melloralos modificando o que sexa necesario para adecuar o nivel e a 

motivación dos alumnos ao que se espera conseguir nese aspecto determinado da materia. 

Os puntos para analizar, revisar e mellorar serían os seguintes: 

- Os resultados dos exames teóricos, é dicir, se os alumnos están a estudar en casa o 

pouco de teoría que se lles esixe. 

- Se os alumnos están a aprender a analizar o que escoitan e deducir que tipo de 

música están a escoitar. 

- Ata que punto están a aprender a ler e interpretar música (saber onde están as notas 

no  pentagrama e a frauta, facer ben distintos deseños rítmicos, ler e tocar partituras coa 

frauta…) 

- Analizar en que medida os alumnos están a escoitar o DVD extra en casa e 

realizando traballos con el para desenvolver máis a súa imaxinación e a súa capacidade de 

expresión. 

- Estudar ata que punto están a desenvolver os alumnos no ámbito da clase a 

capacidade de escoitar (música, ao profesor, uns a outros). 

- Ver que motivación teñen para realizar traballos extra que lles axuden a ser mellores 

persoas e a subir a nota da materia. 

 
Para realizar a avaliación da programación dunha maneira sistemática 

empregaranse uns modelos de rúbricas centrados na planificación, motivación do 

alumnado e o desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Axúntanse              

modelos  nas páxinas seguintes. 
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INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
 

 

 

1. Programa a materia tendo en 

conta os estándares de 

aprendizaxe. 

  

 

 
2. Programa a materia tendo en 

conta o tempo dispoñible. 

  

 
3. Selecciona e secuencia de 

modo progresivo os contidos 

tendo en conta as 

particuralidades do alumnado. 

  

 

4. Programa actividades en 

función dos estándares de 

aprendizaxe. 

  

 
5. Planifica as clases de forma 

flexible, preparando 

actividades e recursos 

adaptados ao alumnado. 

  

 

6. Establece os criterios, 

procedementos e instrumentos 

de avaliación e autoavaliación 

  

 
7. Coordínase co profesorado de 

outros departamentos que 

podan ter contidos afíns coa 

materia 
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INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
 

 

 

8. Proporciona un plan de 

traballo ao inicio de cada 

unidade. 

  

 

 
9. Propón actividades para 

introducir a unidade. 

  

 

 
10.Relaciona os contidos cos 

intereses do alumnado 

  

 

 
11.Informa sobre os progresos e 

as dificultades. 

  

 

 
12.Estimula a participación do 

alumnado na aula. 

  

 
13.Promove a reflexión sobre os 

temas tratados. 
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INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
 

 

 
1. Resume con mapas 

conceptuais, esquema, etc as 

ideas traballadas antes de 

pasar a unha nova unidade 

  

 

 
2. Relaciona os conceptos novos 

cos xa traballados 

  

 

 
3. Mostra dispoñibilidade para 

aclarar dúbidas 

  

 

4. Utiliza axuda audiovisual ou 

de outro tipo como apoio nas 

clases 

  

 

 
5. Promovo o traballo 

cooperativo. 

  

 

 
6. Mantén unha boa 

comunicación co alumnado. 

  

 
14.Deselvolve os contidos de 

forma ordenada e 

comprensible para o 

alumnado, 
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15.Propón actividades que 

permitan a adquisición dos 

estándares de aprendizaxe, 
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 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

  

 
1. Realiza a avaliación inicial ao 

principio do curso 

  

 

2. Detecta os coñecementos 

previos en cada unidade 

didáctica 

  

 

3. Revisa con fecuencia as 

tarefas realizadas na aula e 

fora da aula 

  

 

4. Proporciona a información 

necesaria para a resolución 

das tarefas 

  

 

5. Utiliza procedementos de 

avaliación variados e 

adecuados aos contidos 

  

 

 
6. Facilita o proceso de 

autoavaliación 

  

 
7. Propón novas actividades para 

facilitar a consecución dos 

obxectivos que non foron 

alcanzados 

  

 

8. Propón novas actividades 

cando os obxectivos son 

alcanzados con suficiencia 
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