
DEPARTAMENTO DE MÚSICA.

CONTIDOS MÍNIMOS  CURSO 2021-2022

INTRODUCCIÓN Á LINGUAXE MUSICAL 1º ESO

- Comprender a diferenza entre son-ruído
- Comprender concepto de calidade do son altura, empregando a linguaxe técnica apropiada
- Identificar e colocar no pentagrama a representación gráfica da altura: as notas
- Recoñecer, identificar e reproducir figuras rítmicas sinxelas empregando como medio a percusión 
corporal
- Comprender o concepto de clave e identifica, realizar a súa grafía no pentagrama
- Adquirir a práctica da lectura das notas en clave de sol
- Identificar a voz como instrumento musical do noso corpo e comprender o seu funcionamento
- Comprender o concepto de pulso, metrónomo e a calidade do son duración empregando unha 
linguaxe técnica apropiada
- Recoñecer e identificar a representación gráfica da duración: as figuras
- Escribir correctamente no pentagrama as figuras musicais
- Recoñecer o instrumental Orff,
- Interpretar en grupo pezas propostas para instrumental Orff aprendidas por imitación e a través da 
lectura de partituras adecuadas ao nivel
- Transcribir ditados rítmicos con negras, brancas e silencios de negra con formulacións sinxelas en 
estruturas cuaternarias
- Identificar e comprender nas partituras os signos de prolongación
- Practicar, crear, memorizar e interpretar  pezas musicais en grupo, aprendidas a través da lectura 
de partituras, axeitadas a este nivel educativo

MÚSICA 2º ESO

- Recoñecer e comprender o concepto de son e silencio
- Comprender e distinguir as calidades do son
- Identificar e coloca no pentagrama a representación gráfica da altura: as notas
- Identificar as sete claves
- Adquirir a práctica da lectura das notas en clave de sol: lectura de 60 notas en menos dun minuto
- Comprender o concepto de pulso e duración
- Recoñecer, identificar e reproducir figuras rítmicas sinxelas empregando como medio a percusión 
corporal
- Transcribir ditados rítmicos con negras, brancas, silencios de negra e semicorcheas con 
formulacións sinxelas en estruturas cuaternarias.
- Comprender o concepto de compás, e a división matemática do tempo
- Recoñecer e aplicar as alteracións: sostenidos, bemoles e becuadros.
- Signos de repetición, intensidade, duración, movemento e expresión
- A melodía: tono, semitono e intervalos.
- Practicar, crear, memorizar e interpretar  pezas musicais en grupo, aprendidas a través da lectura 
de partituras, axeitadas a este nivel educativo
- Recoñecer distinguir e clasificar as diferentes familias dos instrumentos
- Recoñecer distinguir e clasificar as diferentes agrupacións vocais e instrumentais



MÚSICA 3º ESO

- Adquirir a práctica da lectura das notas en clave de sol: lectura de 60 notas en menos dun minuto
- Identificar nunha partitura os elementos que interveñen na construción dunha obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, compás, tempo, dinámica, signos de repetición, de
expresión, aire, tempo e movemento, carácter, signos de prolongación, alteracións , etc...
- Coñecemento práctico e auditivo das escalas diatónicas e acordes maiores e menores.
- Clasificar  e discriminar nas audicións os tipos de voces e instrumentos e as agrupacións vocais e 
instrumentais.
- Identificar os elementos da música e as súas características nas audición e nas análise de obras 
musicais.
- Recoñecer as características xerais da Idade media, autores significativos e audicións
- Recoñecer as características xerais do Renacemento, autores significativos e audicións
- Recoñecer as características xerais do barroco, autores significativos e audicións
- Recoñecer as características xerais do clasicismo, autores significativos e audicións
- Recoñecer as características xerais do romanticismo autores significativos e audicións
- Practicar, crear, memorizar e interpretar  pezas musicais en grupo, aprendidas a través da lectura 
de partituras, axeitadas a este nivel educativo
- Recoñecer, identificar e reproducir figuras rítmicas sinxelas empregando como medio a percusión 
corporal
- Transcribir ditados rítmicos con negras, brancas, silencios de negra, semicorcheas, corchea e dos 
semicorcheas con formulacións sinxelas en estruturas cuaternarias.

LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHARELATO

- Coñecemento das grafías das fórmulas rítmicas, simultaneidade de ritmos, signos que modifican a 
duración, síncope, anacruse, notas a contratempo, os grupos de valoración especial contidos en un e 
varios pulsos, etc
- Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión musical, á dinámica, ao tempo, á 
agóxica, á articulación musical e ao ataque dos sons.
- Aproximación ás grafías contemporáneas.
- Coñecemento e comprensión de escalas, funcións tonais, intervalos, cadencias, acordes básicos e 
complementarios, tonalidade, modalidade e modulación.
- Coñecemento dos principais sistemas de cifraxe harmónica
- Coñecemento da ornamentación musical.
- Percepción e identificación do pulso, dos acentos e dos compases binarios, ternarios e 
cuaternarios.
- Percepción, identificación e transcrición de fórmulas rítmicas básicas orixinadas polo pulso 
binario, ternario e cuaternario
- Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultánea de diferentes ritmos básicos
- Percepción, identificación e transcrición de signos que modifican a duración, síncopes, anacruses, 
notas a contratempo, cambios de compás, grupos de valoración especial, equivalencias pulso-pulso 
e fracción-fracción, etc
- Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas orixinadas polo pulso binario, ternario, 
cuaternario e as súas variantes.
- Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras musicais
- Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas, funcións tonais-acordes maiores e 
menores



- Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema tonal.
- Recoñecemento comprensivo das texturas musicais e dos timbres instrumentais nas obras 
escoitadas ou interpretadas.
- Interiorización do pulso
- Practicar, crear, memorizar e interpretar  pezas musicais en grupo, aprendidas a través da lectura 
de partituras, axeitadas a este nivel educativo
- Recoñecer, identificar e reproducir figuras rítmicas complexas empregando como medio a 
percusión corporal
- Transcribir ditados rítmicos con negras, brancas, silencios de negra, semicorcheas, corchea e dos 
semicorcheas, dous semicorcheas e corcheas, con formulacións complexas en estruturas 
cuaternarias.

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA, 2º BACHARELATO

- Poder seguir  fragmentos musicais escritos en diferentes notacións para unha mellor comprensión 
das características das  obras  das diferentes épocas históricas.
- Coñecer o contexto histórico, social e cultural no que se desenvolveron a música e a danza nas 
diferentes épocas históricas: Idade media, renacemento, barroco..etc
- Saber distinguir as características xerais da música e da danza nos diferentes períodos da historia
- Coñecer os principais compositores das diferentes épocas.
- Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras musicais dos diferentes 
períodos.
- Distinguir, en partitura e auditivamente as obras musicais más relevantes de cada período artístico.
- Practicar, crear, memorizar e interpretar  pezas musicais en grupo, aprendidas a través da lectura 
de partituras, axeitadas a este nivel educativo


