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1.ESO 
1.1-REFERENCIA CURSO –ÁREA 

Na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria a materia de Música é unha 
materia obrigatoria nos cursos de 2º ESO (temos un grupo de 2º PMAR, separado 
do grupo de referencia para poder atender dun xeito máis individualizado as 
necesidades específicas deste alumnado) e 3ª da ESO. Xunto ás obrigatorias este 
curso impartiranse tamén as seguintes materias : Música (materia optativa para 4º 
da ESO); Obradoiro musical (materia de libre configuración para 1º ESO); e 
Linguaxe e práctica musical (materia optativa para 1º BACH). Pese a que o 
departamento ten horas e ofertou a materia de Historia da música e da danza 
(optativa de 2º BACH), o número de alumnado que a pediu foi inferior ao mínimo 
permitido no centro para poder impartila. 
 
1.2- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non 
verbal, constitúe un elemento con gran valor na vida das persoas; ademais, 
favorece o seu desenvolvemento integral, intervén na súa formación emocional 
e intelectual, a través do coñecemento do feito musical como manifestación 
cultural e histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e 
crítica no alumnado. 
Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación 
da mocidade. Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de 
acceso ás cada vez máis numerosas fontes de cultura musical, así como 
aos seus diversos xeitos de creación e interpretación, a través de vehículos que 
forman parte da súa vida cotiá, como internet, os dispositivos móbiles, os 
reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta o desenvolvemento 
da percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión crítica. 
A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a 
constancia, a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a 
asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e 
crítico, que contribúen ao desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical 
mellora a memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das 
emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a 
capacidade para traballar en grupo. A música potencia o desenvolvemento de 
capacidades como a comunicación oral e escrita, o pensamento matemático ou o 
coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á adquisición das 
competencias, ademais de procurar un ensino integral e axudar na maduración do 
alumnado novo. 
Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e 
expresións culturais, o alumnado aprenderá actitudes de cooperación e traballo en 
equipo ao formar parte de diversas agrupacións nas que cadaquén asumirá 
diferentes papeis para poder interpretar música en conxunto. Por outra parte, é 
interesante fomentar actitudes emprendedoras que acheguen o alumnado ás 
diferentes profesións no ámbito musical e non musical. 
Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes 
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nun grupo, fomentando o intercambio de ideas, o respecto entre iguais, a 
integración, a creatividade, o coñecemento doutros contextos e o 
desenvolvemento da intelixencia emocional. 
O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo 
alumnado na educación primaria e do seu desenvolvemento evolutivo, afondando 
con elementos que, dado o seu nivel de abstracción, deben abordarse neste 
momento de desenvolvemento do alumnado. 
Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun 
vocabulario que permita a descrición de fenómenos musicais, unha comprensión 
da linguaxe musical como medio de expresión artística, unha sensibilidade 
cara á expresión musical e o entendemento da música como un fenómeno 
imbricado na historia e na sociedade. 
Tamén se lle outorga un papel importante á análise das obras musicais, 
entendendo que se pode levar a cabo en distintos niveis de profundidade. 
 
Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi 
relacionados entre si, que comparten múltiples elementos: "Interpretación e 
creación" integra a expresión instrumental, vocal e corporal coa improvisación e a 
composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música dunha 
forma activa; "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta 
arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a través da 
audición e a comprensión do feito musical; "Contextos musicais e culturais" 
relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do patrimonio 
musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as características 
distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; e finalmente, 
"Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a práctica da 
interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial 
importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do 
alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe 
tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula. 
Xa como remate, vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía 
adecuada a este enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa 
protagonista da súa propia aprendizaxe, traballando de xeito colaborativo, onde a 
práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, para 
a comunidade educativa e para o contorno social.  
 

O IES Laxeiro está situado na capital da comarca do Deza, en pleno casco urbano 
de Lalín. Para a materia de música resulta relevante que o centro estea situado 
nunha zona de gran tradición musical. Son moitos os grupos folclóricos, bandas de 
música, conxuntos corais e outras institucións musicais presentes na zona. Lalín 
tamén conta cun conservatorio onde se imparte o grado elemental e profesional de 
música. Polo tanto unha boa parte do alumnado conta cunha gran cultura e 
experiencia musical (se ben é verdade que moitos deles convalidan a materia de 
Música nos grupos da ESO). 
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1.3- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
E ESTÁNDARES DE APREDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA. 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1ºESO: OBRADOIRO INSTRUMENTAL 
 
Bloque 1- Interpretación e creación 
 
OMB1.1.1 Identifica figuras  rítmicas  básicas: redondas, brancas, negras e 
corcheas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
OMB1.1.2 Diferenza contornos melódicos maiores e menores. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.2.1 Mantén unha correcta postura e respiración ao entoar. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de emisión e resonancia da voz. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.2.3 Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha 
correcta emisión da voz. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
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OMB1.3.1 Utiliza os elementos producidos para elaborar pezas instrumentais e 
vocais de carácter rítmico. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.4.1 Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre 
os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar arranxos e 
crear cancións e pezas instrumentais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
OMB1.5.1 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar coreografías. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías.
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.6.1 Mantén unha postura correcta ao tocar ante os instrumentos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.6.2 Utiliza técnicas axeitadas ao tocar os diferentes instrumentos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.6.3 Busca a precisión rítmica e melódica nas interpretacións. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación axeitadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 



 7 

OMB1.7.1 Comprende os conceptos e termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e cos tipos formais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
OMB1.8.1 Amosa interese polo coñecemento e polo coidado da voz, do corpo e 
dos instrumentos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB1.8.2 Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e aos/as outros/as intérpretes, adecuación ao conxunto, mostrando  
espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
OMB1.8.3 Participa de xeito activo en agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e de compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
OMB1.8.4 Amosa apertura e respecto cara as propostas do docente e dos 
compañeiros e compañeiras. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
OMB1.9.1 Demostra unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades 
e respecta as distintas capacidades e formas de expresión dos seus compañeiros 
e compañeiras. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
OMB1.10.1 Investiga e indaga de forma creativa as posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
Bloque 2 – Escoita 
OMB2.1.1 Diferenza as sonoridades dos instrumentos da aula, así como a súa 
forma e os diferentes tipos de voces. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
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OMB2.2.1 Relaciona o feito musical con múltiples contextos. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
OMB2.2.2 Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos xuízos e 
opinións musicais de forma oral e escrita con rigor e claridade. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia 
humana, mostrando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de 
música. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á audición. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento indispensable para a audición. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
 
- Bloque 3 - Contextos musicais e culturais 
OMB3.1.1 Relaciona con coherencia diferentes disciplinas artísticas. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
• OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música na nosa sociedade. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
OMB3.2.1 Amosa interese por coñecer distintos xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando delas como oínte. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
OMB3.2.2 Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita con rigor e claridade. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
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coñecementos musicais. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes e grupos de música popular, reflexionando sobre elas. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: dixital CD 
 
OMB3.3.3 Interésase por ampliar e diversificar as preferencias. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
- Bloque 4 - Música e tecnoloxías 
OMB4.1.1 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 
OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de 
traballos sobre temas relacionados co feito musical.. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: dixital CD 
 
 
2ºESO: MÚSICA 
 
Bloque 1- Interpretación e creación 
 
MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe 
musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a 
audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
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gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e 
crear cancións, pezas instrumentais e coreografías. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
 
MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha 
correcta emisión da voz. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e 
respecta as capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
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MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas 
de diferentes xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da 
lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao +-nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas 
do patrimonio español e galego. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e dos 
compañeiros e as compañeiras. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu 
grupo. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
Bloque 2 – Escoita 
MUB2.1.1. Diferenza as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a 
súa forma e os diferentes tipos de voces. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.1.2. Diferenza as sonoridades dos instrumentos máis característicos da 
música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
  
MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
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MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia 
humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de 
música. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: dixital CD 
 
- Bloque 3 - Contextos musicais e culturais 
MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa 
sociedade. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións 
expresivas, gozando deles como oínte con capacidade selectiva. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais 
e danzas do patrimonio español e galego. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do 
patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións 
e coñecementos musicais. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
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MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e 
escrito, con rigor e claridade. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar 
sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza 
unha revisión crítica desas producións. 
 Competencia clave: dixital CD 
 
MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
- Bloque 4 - Música e tecnoloxías 
MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 
MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para 
elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 
 
3º ESO: MÚSICA 
 
Bloque 1- Interpretación e creación 
MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de 
fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados 
cos procedementos compositivos e os tipos formais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 



 14 

 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia  clave: conciencia e expresión culturais CCEC 
 
MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e 
respecta as capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas de diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas ao nivel. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas 
do patrimonio español e galego. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos 
compañeiros/as. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu 
grupo. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
Bloque 2 - Escoita 
MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia da música. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. 
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 Competencia clave: conciencia e expresión culturais CCEC 
 
MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes 
culturas e épocas históricas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas linguaxes. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
Bloque 3 - Contextos musicais e culturais 
MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas 
como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal elaborando algún 
proxecto de investigación e exposición. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da 
historia da música correspondentes. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as 
tendencias musicais. 



 16 

 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na 
sociedade. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita con rigor e claridade. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
Bloque 4 - Música e tecnoloxías 
MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para 
elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
4º ESO: MÚSICA 
 
Bloque 1- Interpretación e creación 
MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de 
interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un 
resultado acorde coas súas propias posibilidades. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB1.1.3. Coñece e cumpre as normas establecidas para realizaras actividades 
da aula. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
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MUB1.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas 
instrumentais e danzas cun nivel de complexidade en aumento. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación 
musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 
MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais 
(discos, programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado en cada 
fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
Bloque 2 - Escoita 
MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, 
e descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 
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 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas 
musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación 
na difusión e na promoción da música. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: dixital CD 
 
MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
Bloque 3 - Contextos musicais e culturais 
MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e 
identifica as súas características fundamentais. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.2.2. Recoñece e explica as características básicas da música española e 
da música popular urbana. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre a 
música e outras manifestacións artísticas. 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB4.4.1. Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da 
música popular. 
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 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB4.4.2. Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de 
maneira clara. 
 Competencia clave: dixital CD 
 
Bloque 4 - Música e tecnoloxías 
MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións 
musicais. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
MUB4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto 
audiovisual. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
MUB4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos 
apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música 
nos medios de comunicación. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
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MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode 
utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
 
1.4-OBXECTIVOS POR CURSO 
 
1ºESO: OBRADOIRO INSTRUMENTAL 
1.Valorar a música como medio de expresión artística. 
2. Apreciar o valor da escritura e linguaxe musicais para a difusión da música.  
3.Iniciarse na práctica musical con diversos instrumentos. 
4.Desenrolar a atención e a memoria musicais na práctica vocal e instrumental. 
5.Fomentar  tanto o traballo individual como en equipo na interpretación musical. 
6.Apreciar a importancia social da música en todas as culturas. Entrar en contacto 
coa música da nosa cultura galega e doutras culturas, aprender a respectalas 
como parte  do patrimonio artístico da humanidade. 
7.Valorar o papel da música  nos medios audiovisuais. 
8.Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información para o coñecemento 
e ledicia da música. 
 
 
2ºESO: MÚSICA 
1.Distinguir o son do ruído e do silencio. 
2.Coñecer cómo se transmiten os sons. 
3.Discriminar a contaminación acústica e os seus efectos para a saúde. 
4.Recoñecer as calidades do son: altura, duración, intensidade e timbre. 
5.Coñecer os signos musicais relacionados coas calidades do son. 
6.Recoñecer os elementos que interveñen na composición dunha melodía. 
7.Clasificar a voz e coñecer os distintos tipos de voces. 
8.Coñecer e distinguir as distintas agrupacións vocais. 
9.Coñecer os recursos vocais e os tipos de respiración que interveñen na emisión 
do son. 
10.Clasificar os instrumentos orquestrais en vento, corda e percusión. 
11.Distinguir visual e auditivamente os distintos instrumentos da orquestra. 
12.Ser capaz de elaborar ideas musicais mediante o uso dos instrumentos. 
13.Fomentar a audición activa e consciente da música como fonte de 
enriquecemento cultural, para favorecer a ampliación e diversificación dos seus 
gustos musicais. 
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14.Interpretar vocal e instrumentalmente exemplos sinxelos dos distintos xéneros 
musicais. 
 
 
3ºESO: MÚSICA 
1.Interpretar en grupo cancións ou pezas instrumentais a través da lectura de 
partituras. 
2.Utilizar a audición e a análise de partitura, textos ou musicogramas como medios 
para a descrición dos distintos xéneros musicais da historia da música. 
3.Xerar un criterio crítico á hora de comprender e analizar os distintos xéneros 
musicais. 
4.Empregar unha linguaxe técnica na análise de obras musicais. 
5.Clasificar as obras musicais no seu tempo, época ou cultura, estilo  e autor, 
amosando respecto polos distintos xéneros musicais. 
6.Coñecer e respectar o  noso patrimonio musical e contribuír a súa conservación 
e transmisión. 
7.Valorar as distintas manifestacións musicais como fonte de enriquecemento 
musical. 
8.Recoñecer o papel das tecnoloxías na formación musical. 
9.Empregar distintas técnicas de rexistro e gravación musical como medio para 
evidenciar os avances musicais. 
10.Recoñecer a importancia da música nos medios de comunicación. 
11.Optimizar o uso das ferramentas tecnolóxicas aplicadas á música. 
 
 
4ºESO: MÚSICA 
1.Comprender os usos e funcións da música na sociedade. 
2.Comprender a evolución da música cinematográfica e as súas funcións. 
3.Coñecer o papel da música na radio, na televisión e na publicidade. 
4.Entrar en contacto coas novas tecnoloxías aplicadas á música. 
5.Coñecer a evolución da música popular urbana. 
6.Ter capacidade para expresar unha opinión fundamentada respecto dunha obra 
ou dun espectáculo musical. 
7.Afondar no coñecemento dos signos musicais relacionados coa calidades do 
son. 
8.Recoñecer os elementos que interveñen na composición dunha melodía. 
9.Coñecer a tonalidade e distinguir os seus elementos formativos: as escalas e os 
acordes. 
 
 
1.5-CONTIDOS 
 
1ºESO: OBRADOIRO INSTRUMENTAL 
Bloque 1. Interpretación e creación  
-Utilización de grafías convencionais na lectura, na escritura e na interpretación de 
cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 
-Iniciación ao canto: postura correcta para o canto, a emisión e a proxección vocal.  
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-As posibilidades expresivas do noso corpo. Elementos básicos da expresión 
corporal. 
-Elementos para unha correcta colocación postural  á hora de interpretar calquera 
instrumento. 
-Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da lectura de 
partituras. 
-Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e 
aos/as demais intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto.  
-Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
achega das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 
-Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante outras formas de expresión. 
-Aproximación ás distintas tecnoloxías musicais e ás súas posibilidades creadoras. 
 
Bloque 2. Escoita 
-Identificación dos elementos da música na audición de obras musicais. 
-Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas 
durante a escoita. 
-Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
-A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 
-Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e 
formais. 
-Valoración e interese pola música de diferentes épocas e culturas, especialmente 
a galega. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Utilización dos medios de comunicación, de dispositivos electrónicos, recursos da 
Internet e software musical de distintas características para a escoita, a 
interpretación e a creación musical. 
-Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e 
gravación de pezas musicais. 
-O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación.  
 
 
2ºESO:  
 
MÚSICA 
Bloque 1. Interpretación e creación  
- Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical. 
-Características  da  voz  e  da palabra como medios de expresión musical. 
-Habilidades técnicas e interpretativas,  exploración  e  descuberta  das 
posibilidades  da voz como medio de expresión musical.  
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-Instrumentos  e  corpo  como medios  de  expresión  musical:  características 
xenéricas e formais.  
-Agrupacións  vocais  e  instrumentais  na  música  de  diferentes xéneros,  estilos  
e  culturas.   
- Grafías  e  outras  formas  de notación  musical,  convencionais  e propias,  
empregadas  como  expresión musical. 
 
 
Bloque 2. Escoita 
- Identificación  dos  elementos da música e das súas características  na  audición  
e  na  análise  de obras musicais.  
-Clasificación e discriminación auditiva  dos  tipos  de  voces  e  instrumentos,  e  
das  agrupacións  vocais e instrumentais. 
-Elementos que interveñen na construción  dunha  obra  musical: melodía,  ritmo,  
harmonía,  timbre, textura,  forma,  tempo,  dinámica, etc. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
- Fontes de  información  para  indagar  sobre instrumentos,  compositores/as,  
concertos  e  producións  musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego 
como da música occidental en xeral e doutras culturas. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Dispositivos electrónicos, recursos da internet e software  musical  de  distintas  
características  para  o  adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical.  
- Técnicas  de gravación,  para rexistrar  as  creacións  propias,  as interpretacións  
realizadas  no  contexto  da  aula  e  outras  mensaxes musicais.  
 
 
3ºESO: MÚSICA 
Bloque 1. Interpretación e creación 
-Calidades do son: altura, duración, intensidade e timbre. 
-Notas musicais e a súa representación no pentagrama. 
-Figuras musicais e os seus silencios. 
-Compases simples e compostos. 
-As claves. 
-Signos de alteración: bemol, becuadro e sostido. 
-Notas enharmónicas. 
-Signos de prolongación: puntillos e ligadura de prolongación. 
-Tipos de intervalos. 
-Tipos de escalas. 
-Paralelismo entre frase musical e frase literaria. 
-Interpretación de pezas musicais sinxelas relacionadas con cada un dos bloques 
temáticos. 
-Lectura e escritura correcta de tódolos signos da linguaxe musical. 
-Participación activa nas actividades individuais e en grupo realizadas na aula. 
 



 24 

 
Bloque 2 e 3. Escoita. Contextos musicais e culturais 
-Antigüidade: música en Grecia. 
-Idade Media: o canto gregoriano. Características, orixe e evolución. 
-Idade Media: a música profana. Xograres e goliardos. O fenómeno trobadoresco 
en Europa. A lírica galaico-portuguesa. Alfonso X, o Sabio. 
-Idade Media: nacemento e evolución da polifonía: Ars Antiqua y Ars Nova. O 
Códice Calixtino, o Códice de Las Huelgas e o Llibre Vermell. 
-Renacemento: a polifonía relixiosa. A música da Reforma e da Contrarreforma. 
Xéneros relixiosos: coral luterano, misas y motetes. 
-Renacemento: a música vocal profana: o madrigal, a chanson, o romance, o 
vilancico e a ensalada. 
-Renacemento: música instrumental: xéneros instrumentais e os instrumentos 
musicais. 
-A danza renacentista. Función social. Nacemento do ballet. 
-Barroco: periodización. Xéneros vocais relixiosos: cantata, oratorio e paixón. 
-Barroco: Xéneros instrumentais: fuga, suite , sonata e concerto. 
-Compositores do Barroco: Bach, Haendel e Vivaldi. 
-Clasicismo: xéneros instrumentais: sonata clásica, música de cámara, sinfonía e 
concerto solista. Forma sonata. 
-Compositor do Clasicismo: Mozart. 
-A orquestra clásica. Instrumentos de vento, corda e percusión. 
-Romanticismo: xéneros instrumentais: pequenas pezas para piano: o lied de 
Schubert, estudios, nocturnos, preludios, fantasías de Chopin, Liszt. 
-Romanticismo: xéneros instrumentais: música para orquestra: sinfonías de 
Beethoven, sinfonía programática de Berlioz, poema sinfónico de Liszt. 
-A orquestra romántica: ampliación do modelo orquestral clásico. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Os motores necesarios na procura de contidos musicais na rede. 
-As ferramentas multimedia para descargar imaxes e son. 
-As ferramentas multimedia para realizar presentacións. 
-Mundo dixital: a gravación por pistas. 
-A música en streaming e as listas de reprodución. 
-As ferramentas multimedia para editar vídeos de contidos musicais. 
 
 
4ºESO: MÚSICA 
 
Bloque 1. Interpretación e creación 
-Habilidades  técnicas  que  permitan mellorar a interpretación individual  
e en grupo, e a creación musical. 
- Técnicas,  recursos e procedementos compositivos na improvisación, na 
elaboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 
 
Bloque 2. Escoita 
-Análise e comparación de músicas de  diferentes  xéneros,  estilos  e  
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culturas. 
-Vocabulario  apropiado  para  a  elaboración  de  críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada. 
- Fontes de información para obter referencias  sobre  músicas  de  diferentes  
épocas e culturas, incluídas as actuais,  e  sobre  a  oferta  de  concertos  e  outras  
manifestacións  musicais,  tanto  en  vivo  como  divulgadas a través dos medios 
de comunicación. 
-A  música  nos  medios  de comunicación.  Factores  que  inflúen  nas 
preferencias  e  nas  modas musicais. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
-Pluralidade  de  estilos  na música  actual:  características  culturais, artísticas e 
formais.  
-Manifestacións  musicais doutras culturas.   
-Música ao servizo doutras linguaxes:  corporal,  teatral,  cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 
-Fontes de información para indagar sobre música popular urbana.  
-O  son  e  a  música  nos  medios  audiovisuais  e  nas  tecnoloxías da 
información e da comunicación.   
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Papel  das  tecnoloxías  na música. 
-Hábitos, consumo e gusto  musical como  consecuencia  dos  avances  
tecnolóxicos das últimas décadas. 
-Dispositivos electrónicos, recursos de internet e software  musical  de  distintas  
características  para  o  adestramento auditivo  e  a  escoita,  a  interpretación e a 
creación musical. 
-Funcións  da música  en  producións  audiovisuais: publicidade, televisión, cine,  
videoxogos, etc. 
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1.6-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DA 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
1º ESO: OBRADOIRO INSTRUMENTAL 
 

Bloque 1- Interpretación e creación 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 
 

OMB1.1.1 Identifica 
figuras rítmicas 
básicas:  
redondas, brancas, 
negras e corcheas. 

Identifica las figuras 
musicais. 

X   
 

P1: Observación sistemática 

do traballo do alumnado na 
aula (práctica instrumental, 
vocal e de expresión corporal) 
I1: Rúbrica (práctica musical 

na aula) 

OMB1.2.1 Mantén 
unha correcta 
postura e 
respiración ao 
entoar. 

Mantén unha correcta 
postura ao entoar. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.2.3 Canta 
pezas vocais 
propostas  
aplicando técnicas 
que permitan unha 
correcta  
emisión da voz. 

Canta pezas vocais 
propostas. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.2.4 Practica 
a relaxación, a 
respiración, a  
articulación, a 
resonancia e a 
entoación. 

Practica a relaxación, 
a respiración e a 
entoación. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.4.1 
Improvisa e 
interpreta estruturas  
musicais elementais 
construídas sobre 
os modos e as 
escalas máis 
sinxelas e os ritmos 
máis comúns. 

Repite e interpreta 
estruturas musicais 
elementais. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.4.2 Utiliza os 
elementos e 
recursos  
adquiridos para 
elaborar arranxos e 
crear cancións  
e pezas 

Utiliza os recursos 
adquiridos para 
elaborar sinxelos 
arranxos 
instrumentais. 

X    X X 
 

P1 
I1 
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instrumentais. 

OMB1.4.3 Realiza 
improvisacións e  
composicións 
partindo de pautas 
previamente  
establecidas. 

Realiza 
improvisacións 
partindo de pautas 
previamente 
establecidas. 

X  X X 
 

P1 
I1 

OMB1.6.1 Mantén 
unha postura 
correcta ao  
tocar os 
instrumentos. 

Mantén unha postura 
correcta ao tocar os 
instrumentos. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.6.2 Utiliza 
técnicas adecuadas 
ao tocar os  
diferentes 
instrumentos. 

Utiliza técnicas 
adecuadas ao tocar 
os  
diferentes 
instrumentos. 

X X X 
 

P2 
I2 

OMB1.6.3 Busca a 
precisión rítmica e 
melódica  
nas interpretacións. 

Mellora na práctica 
musical 
progresivamente. 

X X X 
 

P1,I1 
P2: Proba de práctica 

instrumental/ vocal  ao final 
do trimestre dalgunha das 
pezas traballadas. 
I2: Rexistro cuantitativo da 

proba. 

OMB1.6.4 Adquire e 
aplica as 
habilidades  
técnicas e 
interpretativas 
necesarias nas  
actividades de 
interpretación 
adecuadas ao nivel. 

Adquire as 
habilidades técnicas 
básicas na 
interpretación 
musical. 

X X X 
 

P1, P2 
I1, I2 

OMB1.8.1 Amosa 
interese polo 
coñecemento e  
polo coidado da 
voz, do corpo e dos 
instrumentos. 

Amosa interese polo 
coidado da voz, do 
corpo e dos 
instrumentos. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.8.2 Practica 
as pautas básicas 
da  
interpretación: 
silencio, atención 
ao/á director/a  
e aos/as outros/as 
intérpretes, 
adecuación ao  
conxunto, 
amosando espírito 
crítico ante a súa  
propia 
interpretación e a 
do seu grupo. 

Cumpre as pautas 
básicas da 
interpretación: 
silencio, atención, 
adecuación ao 
conxunto. 
 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.8.3 Participa 
de xeito activo en  
agrupacións vocais 
e instrumentais, 
colaborando  
con actitudes de 
mellora e de 
compromiso e  

Participa nas 
agrupacións vocais e 
instrumentais cunha 
actitude respectuosa. 

X X X 
 

P1 
I1 
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amosando unha 
actitude aberta e 
respectuosa. 

OMB1.8.4 Amosa 
apertura e respecto 
cara  
ás propostas do 
docente e dos 
compañeiros e  
compañeiras. 

Amosa respecto cara 
ás propostas do 
docente e dos 
compañeiros/as. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.9.1 
Demostra unha 
actitude de 
superación  
e mellora das súas 
posibilidades e 
respecta as  
distintas 
capacidades e 
formas de expresión 
dos  
seus compañeiros e 
compañeiras. 

Ten unha actitude de 
superación e mellora. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB1.10.1 
Investiga e indaga 
de forma creativa  
as posibilidades 
sonoras e musicais 
dos obxectos. 

Investiga seguindo 
unhas pautas as 
posibilidades sonoras 
dos obxectos. 

X X X 
 

P1 
I1 

 
 
 

Bloque 2 – Escoita 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

OMB2.1.1 Diferenza 
as sonoridades dos  
instrumentos da 
aula, así como a 
súa forma e os  
diferentes tipos de 
voces. 

Diferenza as 
sonoridades dos 
instrumentos da aula 
e os diferentes tipos 
de voces. 

 X X 
 

P1 
I1 

OMB2.2.2 Emprega 
conceptos musicais 
para  
comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións  
musicais de forma 
oral e escrita con 
rigor e  
claridade. 

Emprega unha 
linguaxe musical 
básica para 
comunicar xuízos e 
opinións cun mínimo 
rigor e claridade. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB2.2.3 Toma Toma conciencia da X X X 
 

P1 
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conciencia da 
contribución  
da música á 
calidade da 
experiencia 
humana,  
amosando unha 
actitude crítica ante 
o consumo  
indiscriminado de 
música. 

contribución da 
música á calidade da 
experiencia humana. 

I1 

OMB2.3.1 Segue 
partituras sinxelas 
como apoio  
á audición. 

Segue partituras 
sinxelas como apoio á 
audición. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB2.4.1 Valora o 
silencio como 
elemento  
indispensable para 
a audición. 

Valora o silencio 
como elemento 
importante para a 
audición. 

X X X 
 

P1 
I1 

 
 

Bloque 3 – Contextos musicais e culturais 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

OMB3.1.2 Identifica 
funcións que 
cumpre a  
música na nosa 
sociedade 

Identifica as funcións 
básicas que cumpre a 
música na sociedade. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB3.2.1 Amosa 
interese por 
coñecer distintos  
xéneros musicais e 
as súas funcións 
expresivas,  
gozando delas 
como oínte. 

Amosa interese por 
coñecer os principais 
xéneros musicais. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB3.2.2 
Comunica 
coñecementos, 
xuízos e  
opinións musicais 
de forma oral e 
escrita con rigor  
e claridade. 

Comunica xuízos e 
opinións musicais cun 
mínimo de rigor e 
claridade. 

X X X 
 

P1 
I1 

OMB3.3.1 Emprega 
un vocabulario 
adecuado  
para describir 
percepcións e 
coñecementos  
musicais. 

Emprega un 
vocabulario básico 
adecuado para 
describir 
coñecemento 
musicais. 

X X X 
 

P1 
I1 
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OMB3.3.2 Utiliza 
fontes de 
información  
para indagar sobre 
as novas 
tendencias, os  
representantes e 
grupos de música 
popular,  
reflexionando sobre 
elas. 

Emprega seguindo 
unhas pautas fontes 
de información para 
indagar sobre as 
novas tendencias 
musicais. 

X X X 
 

P1 
I1 

Bloque 4 – Música e tecnoloxías 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

OMB4.1.1 Coñece 
algunhas das 
posibilidades  
que ofrecen as 
tecnoloxías e 
utilízaas como  
ferramentas para a 
actividade musical. 

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

X X X 
 

P1 
I1 

OMB4.2.1 Utiliza 
fontes e 
procedementos  
apropiados para a 
elaboración de 
traballos sobre  
temas relacionados 
co feito musical. 

Emprega os 
procedementos 
apropiados para a 
elaboración de 
traballos. 

X X X 
 

P1 
I1 

 
 
 
2º ESO: MÚSICA 
 

Bloque 1- Interpretación e creación 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

Recoñece os 
parámetros do son e 
os elementos básicos 
da linguaxe musical. 

X X X 
 

P1: Probas escritas ao final 

do trimestre con preguntas 
dirixidas de resposta curta e 
realización de exercicios de 
linguaxe musical. 
I1: Rexistro cuantitativo das 

probas. 
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técnica apropiada. 

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

Recoñece e aplica os 
ritmos e os compases 
simples a través da 
lectura de obras 
sinxelas. 

X    X X 
 

P2: Observación sistemática 

do traballo do alumnado nas 
clases prácticas na aula 
(práctica instrumental, vocal e 
de expresión corporal) 
I2: Rúbrica (práctica musical 

na aula) 

MUB1.1.3. Identifica 
e transcribe ditados 
de patróns rítmicos 
e melódicos con 
formulacións 
sinxelas en 
estruturas binarias, 
ternarias e 
cuaternarias. 

Identifica e transcribe 
ditados de patróns 
rítmicos básicos en 
compás de 2/4. 

  X 
 

P3: Observación sistemática 

do traballo do alumnado nas 
clases teóricas na aula 
(exercicios de linguaxe 
musical, audicións)    
I3: Rúbrica (traballo diario do 

alumno nas clases teóricas) 

MUB1.2.1. 
Distingue e 
emprega os 
elementos que se 
utilizan na 
representación 
gráfica da música. 

Distingue e emprega 
os elementos básicos 
que se utilizan na 
representación gráfica 
da música. 

X X X 
 

P1 
I1 

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

Interpreta estruturas 
elementais 
construídas sobre as 
escalas máis sinxelas 
e os ritmos máis 
comúns. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.3.2. Utiliza os 
elementos e os 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arranxos e crear 
cancións, pezas 
instrumentais e 
coreografías. 

Utiliza os elementos e 
os recursos 
adquiridos para 
elaborar sinxelos 
ritmos para 
acompañar cancións 
ou pezas 
instrumentais. 

  X 
 

P2 
I2 

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

Amosa interese polo 
coñecemento das 
normas básicas do 
coidado da voz o 
corpo e os 
instrumentos. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.4.2. Canta 
pezas vocais 
propostas aplicando 
técnicas que 
permitan unha 
correcta emisión da 
voz. 

Canta pezas vocais 
sinxelas en grupo. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.4.3. Practica 
a relaxación, a 
respiración, a 
articulación, a 

Practica a respiración 
e a entoación. 

X X X 
 

P2 
I2 
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resonancia e a 
entoación. 

MUB1.4.4. Adquire 
e aplica as 
habilidades técnicas 
e interpretativas 
necesarias nas 
actividades de 
interpretación 
adecuadas ao nivel. 

Adquire e aplica as 
habilidades técnicas e 
interpretativas 
básicas nas 
actividades de 
interpretación. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.5.1. Realiza 
improvisacións e 
composicións 
partindo de pautas 
previamente 
establecidas. 

Realiza sinxelas 
improvisacións 
partindo de pautas 
simples previamente 
establecidas. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.5.2. Amosa 
unha actitude de 
superación e 
mellora das súas 
posibilidades, e 
respecta as 
capacidades e as 
formas de expresión 
dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras. 

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

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.6.1. Practica, 
interpreta e 
memoriza pezas 
vocais, 
instrumentais e 
danzas de 
diferentes xéneros, 
estilos e culturas, 
aprendidas por 
imitación e a través 
da 
lectura de partituras 
con diversas formas 
de notación, 
adecuadas ao nivel. 

Practica e interpreta 
pezas vocais, 
instrumentais e 
danzas sinxelas, 
aprendidas por 
imitación e a través 
da lectura de 
partituras con 
notación de nivel 
básico. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.6.2. Practica, 
interpreta e 
memoriza pezas 
vocais, 
instrumentais e 
danzas do 
patrimonio español 
e galego. 

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

X X X 
 

P2 
I2 

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

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

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.6.4. Practica 
as pautas básicas 
da interpretación: 
silencio, atención 
ao/á director/a e a 
outros/as 

Practica as pautas 
básicas da 
interpretación: 
silencio, atención ao/á 
director/a e a 
outros/as intérpretes, 

X X X 
 

P2 
I2 
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intérpretes, audición 
interior, memoria e 
adecuación ao 
conxunto, 
amosando espírito 
crítico ante a súa 
propia 
interpretación e a 
do seu grupo. 

adecuación ao 
conxunto. 

MUB1.6.5. Participa 
activamente en 
agrupacións vocais 
e instrumentais, 
colaborando con 
actitudes de mellora 
e compromiso e 
amosando unha 
actitude aberta e 
respectuosa. 

Participa activamente 
en agrupacións 
vocais e instrumentais 
cunha actitude 
respectuosa. 

X X X 
 

P2 
I2 

 

Bloque 2 – Escoita 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB2.1.1. 
Diferenza as 
sonoridades dos 
instrumentos da 
orquestra, así como 
a súa forma e os 
diferentes tipos de 
voces. 

 

Diferenza as 
sonoridades dos 
principais 
instrumentos da 
orquestra, así como a 
súa forma e os 
diferentes tipos 
principais de voces. 

 X X 
 

P4: Probas escrita ao final do 

trimestre con preguntas 
dirixidas de resposta curta e 
realización das audicións 
pertinentes. 
I4: Rexistro cuantitativo das 

probas de contidos e de 
audicións. 

MUB2.1.2. 
Diferenza as 
sonoridades dos 
instrumentos máis 
característicos da 
música popular 
moderna, do 
folclore e doutras 
agrupacións 
musicais. 

Diferenza as 
sonoridades dos 
instrumentos máis 
característicos da 
música popular 
moderna e do noso 
folclore. 

  X 
 

P4 
I4 

MUB2.2.1. Sigue 
partituras como 
apoio á audición. 

Sigue partituras moi 
sinxelas como apoio á 
audición. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB2.3.1. Valora e 
aplica o silencio 
como elemento 
indispensable para 
a interpretación e a 
audición. 

Aplica o silencio como 
elemento 
indispensable para a 
interpretación e a 
audición 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB2.4.1. Describe 
os elementos das 
obras musicais 

Describe os 
elementos básicos 
das obras musicais 

X X X 
 

P4 
I4 
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propostas. propostas. 

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

 

Utiliza de xeito guiado 
recursos básicos 
como apoio á análise 
musical. 

X X X 
 

P3 
I3 

MUB2.4.3. Emprega 
conceptos musicais 
para comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de forma 
oral e escrita, con 
rigor e claridade. 

Emprega conceptos 
musicais básicos para 
comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de forma 
oral e escrita. 

X X X 
 

P3 e P4 
I3 e I4 

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

Recoñece a 
importancia dunha 
actitude crítica ante o 
consumo 
indiscriminado da 
música. 

X X X 
 

P3 
I3 

 

Bloque 3 – Contextos musicais e culturais 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB3.1.1. 
Recoñece, crea e 
interpreta distintas 
manifestacións da 
danza. 

Recoñece distintas 
manifestacións da 
danza. 

X X X 
 

P2 
I2 

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

Distingue as 
principais funcións 
que cumpre a música 
na sociedade. 

X X X 
 

P3 
I3 

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

Amosa interese por 
coñecer os principais 
xéneros musicais e as 
súas funcións. 

X X X 
 

P3 
I3 

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

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

X X X 
 

P3 
I3 
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MUB3.3.2. Practica, 
interpreta e 
memoriza pezas 
vocais, 
instrumentais 
e danzas do 
patrimonio español 
e galego. 

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

X X X 
 

P2 
I2 

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

Coñece os principais 
instrumentos 
tradicionais españois 
e galegos. 

  X 
 

P4 
I4 

MUB3.3.4. 
Contribúe á 
conservación, a 
recuperación e a 
transmisión do 
patrimonio musical 
galego, colaborando 
na recollida, na 
gravación e na 
transcrición de 
pezas. 

Contribúe á 
recuperación e 
transmisión do 
patrimonio musical 
galego, colaborando 
na recollida e 
gravación de pezas. 

X X X 
 

P5: Traballo optativo para 

realizar ao longo do curso. 
I5: Valoración do material 

recollido. 

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

Emprega un 
vocabulario básico 
para describir 
adecuadamente 
coñecementos 
musicais. 

X X X 
 

P1 e P4 
I1 e I4 

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

Comunica 
coñecementos 
básicos e opinións 
musicais de xeito oral 
e escrito con 
suficiente claridade. 

X X X 
 

P3 e P4 
I3 e I4 

MUB3.5.1. Utiliza 
diversas fontes de 
información de xeito 
guiado para indagar 
sobre novas 
tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular, etc., e 
realiza unha 
revisión crítica 
desas producións. 

Utiliza diversas fontes 
de información de 
xeito guiado para 
indagar sobre 
aspectos musicais 
tratado na aula. 

X X X 
 

P3 
I3 

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

Ámósase disposto a  
ampliar as 
preferencias musicais 
propias, respectando 
repertorios diferentes. 

X X X 
 

P3 
I3 

 
 

Bloque 4 – Música e tecnoloxías 
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ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

 

Coñece algunhas das 
posibilidades que 
ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas 
de xeito guiado como 
ferramentas para a 
actividade musical. 
Na aula. 

  X 
 

P3 
I3 

MUB4.1.2. Participa 
na produción 
musical 
demostrando o uso 
adecuado dos 
materiais 
relacionados, os 
métodos e as 
tecnoloxías. 

Participa nas 
actividades guiadas 
na produción musical 
coas novas 
tecnoloxías. 

  X 
 

P3 
I3 

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

Utiliza de xeito guiado 
as fontes apropiadas 
para elaborar sinxelos 
traballos sobre temas 
relacionados co feito 
musical. 

  X 
 

P3 
I3 

 
 
 
 
3ºESO:MÚSICA 
 

Bloque 1- Interpretación e creación 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB1.1.1. 
Distingue e 
emprega os 
elementos que se 
utilizan na 
representación 
gráfica da música 

Distingue e emprega 
os elementos básicos 
que se utilizan na 
representación gráfica 
da música. 

X X X 
 

P1: Probas escritas ao final 

do trimestre con preguntas 
dirixidas de resposta curta e 
realización de exercicios de 
linguaxe musical. 
I1: Rexistro cuantitativo das 

probas. 
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(colocación das 
notas no 
pentagrama; notas 
adicionais, clave de 
fa en cuarta; 
duración das 
figuras; signos que 
afectan a 
intensidade e 
matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, 
etc.). 

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

Recoñece os 
principais tipos de 
textura musical. 

X X X 
 

P1 
I1 

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

Identifica os termos 
básicos relacionados 
cos procedementos 
compositivos. 

X X X 
 

P1 
I1 
 

 

MUB1.4.4. Adquire 
e aplica as 
habilidades técnicas 
e interpretativas 
necesarias nas 
actividades de 
interpretación 
adecuadas ao nivel. 

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

X X X 
 

P2: Observación sistemática 

do traballo do alumnado nas 
clases prácticas na aula 
(práctica instrumental, vocal e 
de expresión corporal) 
I2: Rúbrica (práctica musical 

na aula) 

MUB1.5.1. Realiza 
improvisacións e 
composicións 
partindo de pautas 
previamente 
establecidas. 

 

Realiza 
improvisacións 
sinxelas partindo de 
pautas previamente 
establecidas. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.5.2. Amosa 
unha actitude de 
superación e 
mellora das súas 
posibilidades e 
respecta as 
capacidades e as 
formas de expresión 
dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras. 

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

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.6.1. Practica, 
crea, interpreta e 
memoriza pezas 
vocais, 
instrumentais e 
danzas de 
diferentes xéneros, 
estilos, épocas 
históricas e 
culturas, aprendidas 

Practica e interpreta 
pezas vocais, 
instrumentais e 
danzas sinxelas, de 
diferentes xéneros, 
estilos, épocas 
históricas e culturas, 
aprendidas por 
imitación e a través 
da lectura de 

X X X 
 

P2 
I2 
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por imitación e a 
través da lectura de 
partituras con 
diversas formas de 
notación, 
adecuadas ao nivel. 

partituras con 
natación simple. 

MUB1.6.2. Practica, 
interpreta e 
memoriza pezas 
vocais, 
instrumentais e 
danzas do 
patrimonio español 
e galego. 

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

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.6.3. Amosa 
apertura e respecto 
cara ás propostas 
do profesor/a e dos 
compañeiros/as. 

Amosa apertura e 
respecto cara ás 
propostas do 
profesor/a e dos 
compañeiros/as 

X X X 
 

P2 
I2 

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

Practica as pautas 
básicas da 
interpretación: 
silencio, atención ao/á 
director/a e a 
outros/as intérpretes, 
memoria e 
adecuación ao 
conxunto. 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB1.6.5. Participa 
activamente en 
agrupacións vocais 
e instrumentais, 
colaborando con 
actitudes de mellora 
e compromiso e 
amosando unha 
actitude aberta e 
respectuosa. 

Participa activamente 
en agrupacións 
vocais e 
instrumentais, 
amosando unha 
actitude respectuosa. 

 

X X X 
 

P2 
I2 

 
 

Bloque 2 – Escoita 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB2.1.3. Explora 
e descubre as 
posibilidades da voz 
e os instrumentos, e 
a súa evolución ao 

Coñece os diferentes 
tipos de voz e os 
instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da 
historia da música. 

X X X 
 

P3: Probas escrita ao final do 

trimestre con preguntas 
dirixidas de resposta curta e 
realización das audicións 
pertinentes. 
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longo da historia da 
música. 

 

 I3: Rexistro cuantitativo das 

probas de contidos e de 
audicións. 

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

 

Le e analiza partituras 
sinxelas como apoio á 
audición. 

 

X X X 
 

P4: Observación sistemática 

do traballo do alumnado nas 
clases teóricas na aula 
(exercicios de linguaxe 
musical, audicións)    
I4: Rúbrica (traballo diario do 

alumno nas clases teóricas) 
MUB2.3.1. Valora e 
aplica o silencio 
como elemento 
indispensable para 
a interpretación e a 
audición. 

Aplica o silencio como 
elemento 
indispensable para a 
interpretación e a 
audición. 

 

X X X 
 

P2 
I2 

MUB2.4.1. Amosa 
interese por 
coñecer músicas 
doutras épocas e 
culturas, 
comparando e 
contrastando as 
novas músicas 
coñecidas. 
 

Amosa respecto por 
coñecer músicas 
doutras épocas e 
culturas. 

 

X X X 
 

P4 
I4 

MUB2.4.2. 
Recoñece e sabe 
situar no espazo e 
no tempo músicas 
de diferentes 
culturas e épocas 
históricas. 

 

Recoñece e sabe 
situar no espazo e no 
tempo músicas de 
diferentes culturas e 
épocas históricas. 

 

X X X 
 

P3 
I3 

MUB2.5.1. Describe 
de xeito 
pormenorizado os 
diferentes 
elementos das 
obras musicais 
propostas usando 
distintas linguaxes. 

 

Describe elementos  
básicos das obras 
musicais propostas 
usando unha linguaxe 
axeitada. 

 

X X X 
 

P3 
I3 

MUB2.5.3. Emprega 
conceptos musicais 
para comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de xeito 
oral e escrito, con 
rigor e claridade. 

 

Emprega conceptos 
musicais básicos para 
comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de xeito oral 
e escrito, con un 
mínimo de rigor e 
claridade. 

 

X X X 
 

P3 
I3 

Bloque 3 – Contextos musicais e culturais 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
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ESTÁNDARES  
1ª 
AV 

 
2ª 
AV 

 
3ª 
AV 

 

 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB3.1.1. Expresa 
contidos musicais e 
relaciónaos con 
épocas da historia 
da música e con 
outras disciplinas. 

 

Expresa contidos 
musicais elementais e 
relaciónaos con 
épocas da historia da 
música. 

 

X X X 
 

P3 e P4 
I3 e I4 

MUB3.1.3. 
Distingue e explica 
as diversas funcións 
que cumpre a 
música na 
sociedade ao longo 
da historia. 

 

Distingue as diversas 
funcións que cumpre 
a música na 
sociedade ao longo 
da historia. 

 

X X X 
 

P3 
I3 

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

Amosa interese e 
respecto por coñecer 
música de diferentes 
épocas e culturas 
como fonte de 
enriquecemento 
cultural e satisfacción 
persoal. 

X X X 
 

P5: Traballo optativo para 

realizar ao longo do curso. 
I5: Valoración do material 

recollido 

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

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

X X X 
 

P3 
I3 

MUB3.4.1. 
Distingue e sitúa 
temporalmente ás 
épocas da historia 
da música e as 
tendencias 
musicais. 

 

Distingue e sitúa 
temporalmente ás 
épocas da historia da 
música e as principais 
tendencias musicais. 

 

X X X 
 

P3 
I3 

MUB3.4.2. Examina 
e explica con 
criterio musical a 
relación entre os 
acontecementos 
históricos, o 
desenvolvemento 
tecnolóxico e a 
música na 
sociedade. 

Explica con criterio 
musical a relación 
entre os 
acontecementos 
históricos e a música 
na sociedade. 

 

X X X 
 

P3 e P4 
I3  e I4 

MUB3.5.1. Emprega 
un vocabulario 
adecuado para 
describir 

Emprega un 
vocabulario básico 
para describir 
coñecementos 

X X X 
 

P3 e P4 
I3  e I4 
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percepcións e 
coñecementos 
musicais. 

musicais. 

 

MUB3.5.2. 
Comunica 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de forma 
oral e escrita con 
rigor e claridade. 

Comunica 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de forma 
oral e escrita con un 
mínimo de rigor e 
claridade. 

X X X 
 

P3 e P4 
I3  e I4 

MUB3.6.2. 
Interésase por 
ampliar e 
diversificar as 
preferencias 
musicais propias. 

Amosa respecto cara 
ao repertorio diferente 
das súas preferencias 
musicais. 

 

X X X 
 

P4 
I4 

 

Bloque 4 – Música e tecnoloxías 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

 

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

 

  X 
 

P4 
I4 

MUB4.2.1. Utiliza 
con autonomía as 
fontes e os 
procedementos 
apropiados para 
elaborar traballos 
sobre temas 
relacionados co 
feito musical. 

 

Utiliza de forma 
guiada as fontes e os 
procedementos 
apropiados para 
elaborar pequenos 
traballos sobre temas 
relacionados co feito 
musical. 

 

X X X 
 

P4 
I4 

 
 
 
4ºESO: MÚSICA 
 

Bloque 1- Interpretación e creación 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
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1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª 
AV 

 

P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB1.1.1. Aplica as 
habilidades técnicas 
necesarias nas 
actividades de 
interpretación, 
colabora co grupo e 
respecta as regras 
fixadas para lograr 
un resultado acorde 
coas súas propias 
posibilidades. 

 

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

 

X X X 
 

P1: Observación sistemática 

do traballo do alumnado nas 
clases prácticas na aula 
(práctica instrumental, vocal e 
de expresión corporal) 
I1: Rúbrica (práctica musical 

na aula) 

MUB1.1.2. Le 
partituras como 
apoio á 
interpretación. 

Le partituras sinxelas 
como apoio á 
interpretación. 

X X X 
 

P1 
I1 

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

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

X X X 
 

P1 
I1 

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

Interpreta e memoriza 
un repertorio básico 
de cancións, pezas 
instrumentais e 
danzas cun nivel de 
complexidade 
mínimo. 

 

X X X 
 

P1 
I1 

MUB1.3.1. Coñece 
e utiliza 
axeitadamente 
técnicas, recursos e 
procedementos 
compositivos para 
elaborar arranxos 
musicais, improvisar 
e compor música. 

 

Coñece e utiliza 
técnicas básicas para 
elaborar pequenos 
arranxos musicais e 
improvisacións 
sinxelas. 

X X X 
 

P1 
I1 

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

 

Utiliza de forma 
guiada recursos 
informáticos ao 
servizo da creación 
musical. 

 

  X 
 

I1 
P1 

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

Coñece o proceso 
seguido en diversas 
producións musicais 
(música na 
publicidade, bso cine, 
radio) e o papel da 
música neses 
contextos. 

 

X   
 

P2: Probas escrita ao final do 

trimestre con preguntas 
dirixidas de resposta curta e 
realización das audicións 
pertinentes. 
I2: Rexistro cuantitativo das 

probas de contidos e de 
audicións. 
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profesionais que 
interveñen. 

 

 
 

Bloque 2 – Escoita 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

 

Analiza e comenta de 
forma guiada as 
obras musicais 
propostas na aula. 

 

X X X 
 

P3: Observación sistemática 

do traballo do alumnado nas 
clases teóricas na aula 
(exercicios de linguaxe 
musical, audicións) 
P2    
I3: Rúbrica (traballo diario do 

alumno nas clases teóricas) 
I2 

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

Le partituras sinxelas 
como apoio á 
audición. 

 

X X X 
 

P3 
I3 

MUB2.2.1. Analiza 
críticas musicais e 
utiliza un 
vocabulario 
axeitado para a 
elaboración de 
críticas orais e 
escritas sobre a 
música escoitada. 

Utiliza un vocabulario 
básico axeitado para 
a elaboración de 
críticas orais e 
escritas sobre a 
música escoitada. 

 

X X X 
 

P2 e P3 
I2 e I3 

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

Utiliza un vocabulario 
básico axeitado para 
describir a música. 

X X X 
 

P2  
I2  

MUB2.4.1. 
Recoñece e 
compara os trazos 
distintivos de obras 
musicais, 
e descríbeo 
utilizando unha 
terminoloxía 
axeitada. 

Recoñece os trazos 
distintivos de obras 
musicais, e descríbeo  
utilizando unha 
terminoloxía básica 

X X X 
 

P2  
I2 

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

Sitúa a obra musical 
nas coordenadas de 
espazo e tempo. 

 

 X X 
 

P2  
I2 

MUB2.4.3. Amosa 
interese, respecto e 
curiosidade pola 

Amosa interese e 
respecto pola 
diversidade de 

X X X 
 

P3 
I3 
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diversidade de 
propostas musicais, 
así como polos 
gustos musicais 
doutras persoas. 

propostas musicais, 
así como polos 
gustos musicais 
doutras persoas. 

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

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

X   
 

P3 
I3 

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

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

 

X   
 

P2 
I2 

 

Bloque 3 – Contextos musicais e culturais 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB3.1.1. Amosa 
interese por 
coñecer o 
patrimonio musical 
español e galego. 

Amosa interese por 
coñecer o patrimonio 
musical español e 
galego. 

  X 
 

P3 
I3 

MUB3.1.2. Coñece 
as testemuñas máis 
importantes do 
patrimonio musical 
español e galego, e 
sitúaos no seu 
contexto histórico e 
social. 

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

 

  X 
 

P2 
I2 

MUB3.2.1. Analiza 
a través da audición 
músicas de distintos 
lugares do mundo e 
identifica as súas 
características 
fundamentais. 

Recoñece a través da 
audición músicas de 
distintos lugares do 
mundo e identifica as 
súas características 
fundamentais. 

 X X 
 

P2 
I2 

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

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

 

 X X 
 

P2 
I2 
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urbana. 

 
MUB3.3.1. Elabora 
traballos de 
investigación nos 
que establece 
sinerxías entre a 
música e outras 
manifestacións 
artísticas. 

Elabora pequenos 
traballos de 
investigación nos que 
estuda o papel da 
música nos medios 
de comunicación. 

 

X   
 

P4: Traballo para realizar ao 

final do trimestre. 
I4: Valoración do material 

entregado con exposición 
oral. 

MUB4.4.1. Realiza 
traballos e 
exposicións ao 
resto do grupo 
sobre a evolución 
da música popular. 

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

 

 X X 
 

P4 
I4 

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

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

X X X 
 

P4 
I4 

 
 

Bloque 4 – Música e tecnoloxías 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

MUB4.1.1. 
Selecciona e utiliza 
recursos 
tecnolóxicos para 
diferentes 
aplicacións 
musicais. 

Selecciona e utiliza 
de forma guiada 
recursos tecnolóxicos 
para diferentes 
aplicacións musicais. 

  X 
 

P3 
I3 

MUB4.1.2. 
Comprende a 
transformación de 
valores, hábitos, 
consumo e gusto 
musical como 
consecuencia dos 
avances 
tecnolóxicos. 

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

 

  X 
 

P3 
I3 

MUB4.2.1. Manexa 
as técnicas básicas 
necesarias para a 
elaboración dun 
produto audiovisual. 

Manexa de forma 
guiada as técnicas 
básicas necesarias 
para a elaboración 
dun produto 
audiovisual. 

X   
 

P3 
I3 

MUB4.3.1. Sabe 
procurar e 
seleccionar 
fragmentos 
musicais axeitados 

Selecciona 
fragmentos musicais 
axeitados para 
sonorizar secuencias 
de imaxes. 

X   
 

P3 
I3 
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para sonorizar 
secuencias de 
imaxes. 

 

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

Sonoriza imaxes fixas 
e en movemento 
mediante a selección 
de músicas 
preexistentes. 

 

X   
 

P3 
I3 

MUB4.4.1. Utiliza 
con autonomía as 
fontes de 
información e os 
procedementos 
apropiados para 
indagar e elaborar 
traballos 
relacionados coa 
función da música 
nos medios de 
comunicación. 

Utiliza de forma 
guiada as fontes de 
información para 
indagar e elaborar 
traballos relacionados 
coa función da 
música 
nos medios de 
comunicación. 

 

X   
 

P4 
I4 

MUB4.5.1. Amosa 
interese por 
coñecer as 
posibilidades que 
ofrecen as novas 
tecnoloxías como 
ferramentas para a 
actividade musical. 

 

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

 

  X 
 

P3 
I3 

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

Coñece e consulta  
de forma guiada 
fontes de información 
impresa ou dixital 
para resolver dúbidas 
e para avanzar na 
aprendizaxe 
autónoma. 

X X X 
 

P3 e P4 
I3 e I4 

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

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

 

X X X 
 

P3 e P4 
I3 e I4 

 
 
Temporalización 
1ºESO:  
OBRADOIRO INSTRUMENTAL 
Obradoiro de música é unha materia de libre configuración dunha hora semanal. 
Esta materia ten un carácter moi práctico, xa que o obxectivo principal da mesma 
é que o alumnado adquira as capacidades básicas nunha correcta interpretación 
instrumental. Os estándares de aprendizaxe dos catro bloques desta materia 
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impartiranse ao longo do curso, xa que son contidos que están presentes na 
propia práctica instrumental. 
 
2º ESO 
MÚSICA 
A materia desenvólvese en dúas horas semanais, cada unha delas dividirase en 
dúas partes iguais. A 1ª parte será dedicada á parte teórica e a outra á práctica 
instrumental. Traballaremos os estándares de aprendizaxe (ver temporalización na 
táboa do apartado anterior) en 5 unidades didácticas. Na primeira avaliación 
impartirase as unidades 1 e 2 (Calidades do son e A altura do son), na segunda as 
unidades 3 e 4 (A duración e A intensidade do son), e na terceira a unidade 5 (O 
timbre: a voz e os instrumentos musicais).  
 
3º ESO: MÚSICA 
A materia desenvólvese en dúas horas semanais, das cales unha será dedicada 
aos contidos máis teóricos da historia da música e na outra alternaranse contidos 
de linguaxe musical con práctica instrumental. O bloque 1 e 4 traballaranse ao 
longo de todo o curso, na hora dedicada á práctica instrumental e linguaxe 
musical. O bloque 2 e 3 engloban os contidos máis teóricos, e impartiranse 
seguindo unha liña cronolóxica, quedando do seguinte xeito: na primeira 
avaliación dende a Idade Antiga ata o Renacemento; na segunda avaliación 
Barroco e Clasicismo e na terceira avaliación dende o Romanticismo ata o Século 
XX. 
 
4ºESO: MÚSICA 
Para o desenvolvemento da materia de Música en 4º curso de ESO, contamos con 
tres sesións semanais: unha para os contidos teóricos, outra para os contidos de 
linguaxe musical e a terceira sesión para a práctica instrumental con instrumentos 
de láminas e outros instrumentos da aula tanto de corda, como de vento ou 
percusión (ao ser un grupo cun número de alumnado reducido podemos tocar 
instrumentos como o piano, guitarra eléctrica, baixo, batería, etc.). 
Traballaremos os estándares de aprendizaxe (ver temporalización na táboa do 
apartado anterior) nas seguintes unidades didácticas: na primeira avaliación as 
unidades 1 e 2  (A Música nos medios de comunicación e A Música no Cine) na 
segunda avaliación a unidade 3 (O Jazz), e na terceira avaliación a unidade 4 
(Música popular urbana: as orixes do rock & roll; da época dourada do pop ao pop 
actual). 
 
 
 
1.7- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
 
Criterios de avaliación 
 
1ºESO: Obradoiro instrumental 
Bloque 1. Interpretación e creación 
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-Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas (redondas, brancas, negras e 
corcheas, e os seus silencios); sonoridade maior e menor; timbres instrumentais e 
vocais e diferentes intensidades e velocidades. 
- Cantar as cancións e exercicios propostos en clase de forma correcta en todos 
os procesos: postura, respiración, emisión e resonancia da voz. 
-Utilizar os diferentes sons producidos mediante percusión corporal e coa voz, 
para a creación, a improvisación e a interpretación de pequenas pezas rítmicas. 
- Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns, a partir das 
indicacións do docente, coa voz, percusión corporal, pequena percusión, 
instrumentos de láminas e demais instrumentos de aula. 
-Interpretar pezas instrumentais cunha postura corporal adecuada e con precisión 
rítmica e melódica. 
-Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de  
organización musical. 
- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e habilidades como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas 
que rexen a interpretación en grupo e achegando ideas musicais que contribúan 
ao perfeccionamento da tarefa común. 
- Demostrar interese polas actividades de composición e de improvisación e 
amosar respecto polos creacións dos seus compañeiros e compañeiras. 
- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
Bloque 2. Escoita 
- Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos instrumentos de que se dispoña 
na aula. 
- Analizar diversas producións sonoras e comparar diferentes versións, valorando 
a práctica e a técnica dos/das intérpretes e o esforzo e a dedicación dos 
estudantes e dos profesionais da música. 
- Ler distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula 
como apoio ás tarefas de audición. 
- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
- Amosar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e 
culturas e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 
unha actitude aberta e respectuosa. 
- Contextualizar as obras interpretadas, amosando interese por diversificar o seu  
repertorio. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das 
técnicas e os procedementos necesarios para gravar e reproducir. 
- Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a indagación 
do feito musical. 
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2ºESO:  
 
Música 
Bloque 1. Interpretación e creación 
-Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a 
audición  e  a  interpretación  de  pequenas obras ou fragmentos musicais. 
-Distinguir  e  utilizar  os  elementos  da  representación  gráficada  música  
(colocación  das  notas no  pentagrama;  clave  de  sol  e  de fa en  cuarta; 
duración  das figuras; signos que afectan a intensidade e matices;  indicacións  
rítmicas  e  de tempo, etc.). 
-Improvisar e interpretar estruturas  musicais  elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 
-Amosar interese polo desenvolvemento  das  capacidades  e  as habilidades  
técnicas  como  medio para  as  actividades  de  interpretación,  aceptando  e  
cumprindo  as normas  que  rexen  a  interpretación en grupo e achegando ideas 
musicais  que  contribúan  ao  perfeccionamento da tarefa común. 
-Amosar interese polas actividades  de  composición  e  improvisación, e respecto 
polas creacións dos  seus compañeiros  e das  súas compañeiras. 
-Participar  activamente  e  con iniciativa  persoal  nas  actividades de  
interpretación,  asumindo  diferentes papeis, intentando concertar a súa acción 
coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo  ao  
perfeccionamento da tarefa en común. 
 
Bloque 2. Escoita 
-Identificar  e  describir  os  instrumentos  e  as  voces,  e  as  súas agrupacións. 
- Seguir  distintos  tipos  de partituras no contexto das actividades  musicais  da  
aula  como  apoio ás tarefas de audición. 
-Valorar o silencio como condición  previa  para  participar  nas audicións. 
-Identificar  e  describir,  mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica,  corporal  
ou  verbal),  elementos e formas de organización e estruturación  musical  (ritmo,  
melo día, textura, timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra musical  
interpretada  en  vivo  ou  gravada. 
-Identificar  situacións  do  ámbito cotián  nas que se produce un uso 
indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor solucións. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
-Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.  
-Demostrar  interese  polas músicas  de  distintas  características,  épocas  e  
culturas,  e  por  ampliar e diversificar as propias preferencias  musicais,  
adoptando  unha actitude aberta e respectuosa.   
-Apreciar  a  importancia  do patrimonio cultural musical español  
e galego, e comprender o valor de conservalo e transmitilo. 
-Valorar  a  asimilación  e  o emprego  dalgúns  conceptos  musicais  básicos  
necesarios  á  hora  de emitir  xuízos  de  valor  ou  "falar  de música". 
-Amosar  interese  e  actitude crítica pola música actual, os musicais, os concertos 
en vivo e as novas  propostas  musicais,  valorando os  seus  elementos  creativos 
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e  innovadores. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. 
-Utilizar  de  xeito  funcional  os recursos  informáticos  dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito musical. 
 
 
3ºESO 
Música 
Bloque 1. Interpretación e creación 
-Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.). 
-Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer a través da audición e a 
lectura de partituras os diferentes tipos de textura. 
-Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 
organización musical. 
-Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar 
respecto polas creacións dos seus compañeiros. 
-Participar activamente e con iniciativa persoal en actividades de interpretación, 
asumindo diferentes roles, intentando concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, aportando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa 
en común. 
-Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 
Bloque 2. Escoita 
-Identificar e describir os diferentes instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
-Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da 
aula como apoio ás tarefas de audición. 
-Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
-Recoñecer auditivamente e determinar a época ou cultura á que pertencen 
distintas obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias. 
-Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfico, corporal ou 
verbal), algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra musical 
interpretada en vivo ou gravada. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
-Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
-Demostrar interese por coñecer música de distintas características, épocas e 
culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 
unha actitude aberta e respectuosa. 
-Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da 
historia da música. 
-Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 
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-Valorar, asimilar e empregar conceptos musicais básicos necesarios á hora de 
emitir xuízos de valor. 
-Mostrar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as 
propostas musicais, valorando os elementos creativos e innovadores dos mesmos 
ao longo da historia. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas producións audiovisuais. 
-Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e indagación do feito musical. 
 
4ºESO 
Música 
Bloque 1. Interpretación e creación 
-Ensaiar  e  interpretar,  en pequeno  grupo,  unha  peza  vocal ou  instrumental,  
ou  unha  coreografía,  aprendidas  de  memoria  a través da audición ou da 
observación de gravacións de audio e vídeo,  ou  mediante  a  lectura  de  
partituras e outros recursos gráficos. 
-Participar  activamente  nalgunhas  das  tarefas  necesarias para a celebración de 
actividades musicais no centro docente: planificación,  ensaio,  interpretación, 
difusión, etc. 
-Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos. 
-Analizar  os  procesos  básicos  de  creación,  edición  e  difusión  musical,  
considerando  a  intervención  de  distintos/as  profesionais. 
 
Bloque 2. Escoita 
-Analizar e describir as principais  características  de  pezas musicais  apoiándose  
na  audición e  no  uso  de  documentos  como partituras,  textos  ou  
musicogramas. 
-Expor  de  xeito  crítico  a opinión persoal respecto de distintas  músicas  e  
eventos  musicais, argumentándoa  en  relación  coa información  obtida  en  
diversas fontes:  libros,  publicidade,  programas de concertos, críticas, etc. 
-Utilizar  a  terminoloxía  axeitada na análise de obras e situacións musicais. 
-Recoñecer  auditivamente, clasificar,  situar  no  tempo  e  no espazo, e 
determinar a época ou a cultura e o estilo das obras musicais  escoitadas  
previamente  na aula,  amosando  apertura  e  respecto polas novas propostas  
musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias. 
- Distinguir  as  funcións  que cumpre  a  música  na  nosa  sociedade,  atendendo  
a  diversas  variables: intención de uso, estrutura formal e medio de difusión 
utilizado. 
- Explicar  algunhas  das  funcións que cumpre a música na vida das persoas e na 
sociedade. 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
-Apreciar  a  importancia  patrimonial  da  música  española  e galega,  e  
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comprender  o  valor  de conservala  e  transmitila  colaborando na recollida, na 
gravación e na transcrición de pezas. 
-Coñecer  a  existencia  doutras  manifestacións  musicais  e consideralas  como  
fonte  de  enriquecemento cultural. 
-Realizar  exercicios  que reflictan a relación da música con outras manifestacións 
artísticas. 
- Coñecer  e  analizar  as  características dos principais grupos e  tendencias  da  
música  popular urbana actual. 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 
-Valorar  o  papel  das  tecnoloxías na formación musical. 
-Aplicar  as  técnicas  de  gravación analóxica e dixital para rexistrar  as  creacións  
propias,  as interpretacións realizadas no contexto  da  aula  e  outras  mensaxes  
musicais. 
-Sonorizar  unha  secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando  
diferentes  recursos  informáticos. 
-Caracterizar  a  función  da música nos medios de comunicación (radio, televisión, 
cine, etc.) e as  súas  aplicacións  na  publicidade,  nos  videoxogos  e  noutras  
aplicacións tecnolóxicas.   
-Coñecer  as  posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con 
autonomía.   
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na etapa da ESO darase moita importancia ao traballo diario do alumno tanto na 
clase como na casa: realización das tarefas diarias, participación activa, 
disposición boa cara ao traballo. A práctica instrumental tamén terá un peso 
significativo na nota, sendo avaliada de forma continua ao longo do curso e cun 
exame ao final de cada avaliación se é preciso. Ao final de cada unha das 
avaliacións farase unha proba escrita na que os alumnos terán que examinarse 
dos contidos teóricos e de linguaxe musical. Non se farán recuperacións por 
avaliacións, de xeito que os alumnos que teñan algunha/s avaliación/es suspensas 
poderán recuperalas en xuño, no exame final de curso. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
No caso das materias de libre configuración de 1º ESO (Obradoiro de música) 
onde o práctica instrumental/vocal vai ser fundamental para o desenvolvemento 
dos obxectivos, empregaremos unha rúbrica acorde cos estándares de 
aprendizaxe citados para avaliar dita práctica musical na aula día a día, de feito 
que a avaliación é continua. Porén, realizarase  tamén ao final de cada unha das 
avaliacións una proba de práctica instrumental/ vocal individual ou en grupo, que 
servirá para completar a información recollida ao longo do trimestre. 
 
No curso de 2º ESO un 20% da nota será a valoración do traballo, participación, e 
comportamento na clase, un 40% referirase aos aspectos prácticos que se 
traballen nas clases e o 40% restante valorará o coñecemento e comprensión de 
distintos conceptos teóricos.  
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En 3º ESO darase tamén moita importancia ao traballo diario do alumno tanto na 
clase como na casa: realización das tarefas diarias, participación activa, 
disposición boa cara ao traballo. Deste xeito, en 3º de ESO un 20% da nota será 
para o traballo diario, un 10% da nota será para a práctica instrumental, quedando 
un 70% para a proba final de cada avaliación (20% para contidos de linguaxe 
musical e 50% para os contidos teóricos).  

En 4º ESO un 20% da nota será para o traballo diario, un 20% para a práctica 
instrumental, un 10% para o traballo da avaliación e o 50% restante para a proba 
escrita do final de cada avaliación (30% contidos teóricos e 20% de linguaxe 
musical). 
 
Por acordo de tódolos departamentos, este ano valorarase tamén en tódolos 
cursos da ESO, nas probas escritas, cuestións formais e ortográficas: boa 
presentación, correcta puntuación, expresión escrita axeitada ao nivel do 
alumnado, ausencia de faltas de ortografía. Poderá descontarse ata un máximo 
dun punto da nota desa proba final por erros de ortografía, puntuación, mala 
expresión escrita ou mala presentación,  tendo en conta que: cada unha das faltas 
de ortografía descontarán 0’1 e cada tres faltas de acentuación 0’1p. 
 
Superarase a materia coa cualificación igual ou superior a cinco. De non ser así, 
en xuño, aqueles alumnos que suspenderon algunha ou tódalas avaliacións, 
poderán facer unha proba de recuperación das partes suspensas. No referente 
aos contidos da Linguaxe Musical, a superación dos obxectivos dunha avaliación 
suporá a recuperación das anteriores, mais os bloques temáticos son 
independentes, de forma que a recuperación dun bloque temático dunha 
avaliación será feito no exame final de xuño.  
No caso da materia de libre configuración, Obradoiro de música, a avaliación é 
continua, polo que aqueles alumnos/as que aproben na terceira avaliación 
superarán a materia.  
En tódolos niveis da ESO, hai una nova oportunidade, a finais de xuño, na proba 
extraordinaria, onde terán que examinarse de toda a materia do curso. 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
Empregaremos as seguintes ferramentas de avaliación: 
1-Rexistro diario, no caderno do profesor,  do traballo de aula do alumnado, para o 
que empregaremos dúas rúbricas para valorar a práctica musical (instrumental ou 
vocal), e outra para valorar o traballo nas sesións de contidos máis teóricos. 
2-Proba escrita, ao final da avaliación na que se avaliarán os contidos máis 
teóricos da materia con cuestións breves e comentarios das audicións traballadas.  
 

RÚBRICA DA PRÁCTICA MUSICAL NA AULA 

 Accións a avaliar Rexistro 

Si Non Ás 
veces 

 
 

Observacións 
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1 Interpretación correcta (40%)    

 

 

2 Uso correcto dos instrumentos/ 
voz (10%) 

   

 

 

3 Segue as pautas marcadas 
(10%) 

   
 

 

4 Le partituras (10%)    

 

 

5 Respecta/Escoita aos demais 
(10%) 

   

 

 

6 Creatividade (10%)    

 

 

7 Interese e motivación (10%)    

 

 

 
 
 

RÚBRICA DO TRABALLO NA AULA 

 Accións a avaliar Rexistro 

Si Non Ás 
veces 

 

 

Observacións 

1 Realiza as tarefas (40%)    
 

 

2 Uso correcto do material (10%)    
 

 

3 Segue as pautas marcadas 
(10%) 

   
 

 

4 Traballo en grupo (10%)    
 

 

5 Respecta/Escoita aos demais 
(10%) 

   

 

 

6 Creatividade (10%)    
 

 

7 Interese e motivación (10%)    
 

 

 
 
 

2-BACHARELATO 
 
2.1-REFERENCIA CURSO –ÁREA 
 
Na etapa de Bacharelato o departamento de música imparte unha materia 
optativa, Linguaxe e Práctica Musical no primeiro curso. Impártese en tres horas 
semanais. Ao ser optativa, temos só un grupo cun número de alumnos reducido, 
que ten como maior beneficio que permite impartila materia dun xeito moito máis 
cercano e individualizado. 
2.2- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
A materia de Linguaxe e Práctica Musical concíbese como unha continuación da 
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formación musical recibida polo alumnado na etapa educativa anterior, que lle 
permite ampliar, desenvolver e aplicar, con autonomía e en contextos diversos, os 
coñecementos e as capacidades que contribúen á adquisición dunha cultura 
musical sólida.  
Considerando que a música ten como finalidade primordial a comunicación, é 
necesario que o alumnado conte coas ferramentas necesarias que lle axuden a 
comprender e a participar do feito musical. Neste sentido, débese favorecer que o 
alumnado se implique activamente no proceso artístico musical. 
A expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do coñecemento musical en 
torno aos que se organiza esta materia; está estruturada en cinco bloques 
("Destrezas musicais", "A audición comprensiva", "A teoría musical", "A creación e 
a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas ao son"), que se deben presentar nas 
actividades de ensino e aprendizaxe relacionados entre si, xa que estes ámbitos 
se complementan e interactúan; refórzanse e desenvólvense mutuamente.  
A comprensión dos elementos morfolóxicos e sintácticos da linguaxe musical 
contribúe a perfeccionar a capacidade de expresarse a través da interpretación e a 
creación do feito musical concreto, completándose así o proceso de adquisición 
dunha linguaxe. A súa aprendizaxe como instrumento de comunicación debe 
basearse, tamén, na audición comprensiva, na memoria musical, na práctica 
vocal, instrumental e rítmica, e na lectoescritura musical como recurso útil para 
fixar os conceptos lingüísticos.  
A expresión musical refírese á creación e a interpretación de pezas vocais e 
instrumentais. A interpretación achega o alumnado a un repertorio musical amplo 
e variado, posibilita a adquisición de capacidades e destrezas técnicas e 
interpretativas, e favorece a sensibilidade auditiva e a memoria musical. A 
interpretación instrumental e vocal, nunha educación musical na que a práctica é o 
centro da acción pedagóxica, é tamén un procedemento esencial para aprender os 
contidos da linguaxe musical e reforzar os coñecementos adquiridos; a 
experiencia, que é previa á abstracción conceptual. A creación musical explora os 
elementos propios da linguaxe musical, experimenta cos sons e combínaos a 
través da improvisación, dos arranxos e da composición.  
Todo isto poténciase coas tecnoloxías da información, da comunicación e da 
creación artística, que, postas á disposición da música, constitúen un recurso 
importante para indagar, obter información e comunicarse, e un medio para crear 
e descubrir músicas de todos os estilos e de todas as culturas.  
A materia de Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o 
interese do alumnado por participar de forma activa, informada e lúdica como 
oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida educativa como na súa vida 
privada. O ensino da materia debe partir dos coñecementos previos, dos gustos e 
dos costumes musicais do alumnado, e abordarse desde a práctica musical activa 
e participativa, vinculada á reflexión sobre o realizado. Estes principios, orientados 
ao desenvolvemento das capacidades perceptivas e expresivas e á comprensión 
do feito musical, servirán de base para consolidar aprendizaxes que transcendan o 
contexto en que se produciron.  
A materia contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, 
a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de 
responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico. Tal e como 
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demostran numerosos estudos publicados, a práctica musical mellora a memoria, 
a concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a 
autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para 
traballar en grupo. A música favorece a adquisición das competencias clave, 
procura un ensino integral e axuda na maduración do alumnado, ademais de 
favorecer o espírito de motivación e superación persoal.  
As disciplinas musicais non só desenvolven a creatividade, a sensibilidade 
artística e o criterio estético; tamén axudan o alumnado, da mesma forma que o 
resto de materias desta etapa, a adquirir os coñecementos e habilidades para 
construír a súa personalidade, a traballar en equipo, desenvolver o pensamento 
crítico e a converterse en cidadáns e cidadás que actúen de xeito responsable e 
autónomo. En definitiva, a actividade musical, nas súas diversas facetas, favorece 
as capacidades sociais e expresivas dos alumnos e das alumnas. 
 
 
 
 
2.3- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
E ESTÁNDARES DE APREDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA. 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1ºBACH: Linguaxe e práctica musical 
Bloque 1. Destrezas musicais 
LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB1.1.2. Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo, etc., 
e valóraos como elementos imprescindibles para a adquisición da técnica vocal. 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente, aplicando 
as indicacións expresivas e dinámicas presentes na partitura. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir de 
diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total precisión dentro 
dun tempo establecido, estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha obra ou 
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un fragmento, sentindo internamente o pulso e aplicando, se procede, as 
equivalencias nos cambios de compás. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando 
e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
 
Bloque 2. A audición comprensiva 
LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así 
como a identificación do acento periódico base do compás, e logra unha correcta 
interiorización do pulso que lle permite posteriormente unha axeitada execución 
individual ou colectiva. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, cadenciais, 
formais, tímbricos, etc., das obras escoitadas ou interpretadas.  
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición.  
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da 
música culta, jazz, rock e flamenco, así como os máis importantes da linguaxe 
musical contemporánea. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
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LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
Bloque 3. A teoría musical 
LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo e coa 
expresión musical. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe musical 
contemporánea.  
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 
diferentes soportes. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: comunicación lingüística CCL 
 
 
Bloque 4. A creación e a interpretación 
LPMB.4.1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas e improvísaas 
libremente, acordándoas co pulso e o compás do fragmento escoitado. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a 
creatividade e a capacidade de seleccionar e usar libremente os elementos da 
linguaxe musical de acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
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LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, 
sensibilidade musical e capacidade expresiva. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 
LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros. 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas 
actividades de interpretación. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis 
no grupo. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 
LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos 
musicais adquiridos. 
 Competencia clave: sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 
 Competencia clave: conciencia e expresións culturais CCEC 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 
LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica 
adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da obra. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
 
LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como 
intérprete na realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes 
contextos. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
LPMB.4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico. 
 Competencia clave: social e cidadá CSC 
 
Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son 
LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e 
software para aplicacións audiovisuais. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
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tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: dixital CD 
 
LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como 
ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a 
investigación e a aprendizaxe do feito musical. 
 Competencia clave: conciencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnoloxía CMCCT 
 Competencia clave: dixital CD 
 Competencia clave: aprender a aprender CAA 
 
 
2.4-OBXECTIVOS 
1. Percibir conscientemente os elementos constitutivos da linguaxe e os distintos 
parámetros sonoros que conforman o feito musical, partindo da propia  experiencia 
auditiva,  ou da interpretación memorizada ou improvisada, de diferentes pezas ou 
fragmentos musicais. 
2. Utilizar unha correcta emisión da voz para a reprodución interválica e melódica 
xeral (ata consideralas como un medio expresivo propio). 
3. Expresarse musicalmente e con corrección a través da improvisación, a 
composición, a interpretación musical, o movemento e a audición, gozando e 
compartindo a vivencia co grupo de compañeiras/os. 
4. Desenvolver a memoria e o oído interno, para relacionar a audición coa 
escritura,  así como para  recoñecer timbres,  estruturas,  formas, indicacións 
dinámicas, expresivas, temporais, etc. 
5. Interiorización do pulso musical, desenvolvendo a coordinación motora, a través 
da realización corporal de ritmos e da danza. 
6. Percibir e executar con independencia estruturas e desenvolvementos rítmicos 
ou melódicos simultáneos,  disociando a audición e o movemento. 
7. Recoñecer as estruturas harmónicas básicas, as súas normas, os ornamentos e 
os signos expresivos a través da audición, da experimentación e da lectura de 
acordes. 
8. Coñecer e practicar os elementos de linguaxe musical relativos á música clásica 
e contemporánea, o folk, as músicas do mundo, o jazz, o pop, etc. 
9. Coñecer e empregar algunha das ferramentas das tecnoloxías da comunicación 
no eido da música e da danza, nos ámbitos da composición, da escritura ou na 
gravación audiovisual. 
10. Ser consciente das normas que rexen a interpretación en conxunto, 
respectando as regras necesarias para unha interpretación en conxunto. 
 
2.5-CONTIDOS 
Bloque 1. Destrezas musicais 
-Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do coñecemento do 
aparello fonador, o seu funcionamento, a respiración, a emisión, a articulación, a 
relaxación e a afinación. 
-Interpretación vocal atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á 
agóxica, á articulación dos sons e os seus ataques, e á ornamentación musical 
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-Entoación individual e colectiva de escalas, intervalos melódicos, harmónicos, 
arpexos ou acordes. 
-Interiorización do pulso. 
-Interpretación instrumental atendendo ás indicacións relativas á expresión, á 
dinámica, á agóxica, á ornamentación musical, e á articulación dos sons e dos 
seus ataques. 
-Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica como harmónica nas 
claves de sol e fa en cuarta, e da escritura tanto melódica como harmónica. 
-Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo interválico. 
-Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras. 
 
 
Bloque 2. A audición comprensiva 
-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 ou ternario. 
-Percepción, identificación e transcrición de signos que modifican a duración, 
síncopas, anacruses, notas a contratempo, cambios de compás, grupos de 
valoración especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción, etc. 
-Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras 
musicais, tanto as que teñen como fundamento a linguaxe da música culta como 
as que teñen como fundamento as linguaxes musicais contemporáneas, o jazz, a 
música tradicional, o rock, o flamenco e as músicas do mundo. 
-Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas, funcións tonais-
acordes maiores e menores, acordes de sétima dominante e de sétima diminuída, 
cadencias e os modos e intervalos fóra do concepto tonal. 
-Recoñecemento comprensivo das texturas musicais e dos timbres instrumentais 
nas obras escoitadas ou interpretadas. 
-Recoñecemento auditivo e transcrición dos esquemas rítmicos, das melodías, dos 
intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 
elementos. 
-Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das melodías, dos 
intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 
elementos. 
-Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento escrito e un fragmento 
escoitado. 
-Transcrición de esquemas harmónicos das obras escoitadas. 
 
Bloque 3. A teoría musical 
-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 das normas de escritura melódica. 
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-Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das danzas e das obras 
musicais. 
-Coñecemento e comprensión de escalas, funcións tonais, intervalos, cadencias, 
acordes básicos e complementarios, tonalidade, modalidade e modulación. 
-Coñecemento dos principais sistemas de cifrado harmónico. 
-Coñecemento da ornamentación musical. 
-Comprensión do efecto que producen na música os sons da ornamentación e 
intensificación expresiva. 
-Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. 
 
 
Bloque 4. A creación e a interpretación 
-Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas orixinadas polo pulso 
binario ou ternario e as súas variantes. 
-Improvisación, tanto individual como colectiva, de breves melodías. 
-Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema modal e tonal. 
-Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais vocais adecuados 
ao nivel, con ou sen acompañamento. 
-Achegamento aos procesos compositivos máis habituais. 
-Utilización da expresión corporal e o movemento corporal como complemento ao 
feito musical. 
-Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultánea de diferentes 
ritmos básicos 
-Participación activa na organización e na realización de actividades musicais 
desenvolvidas en diferentes contextos.  
-Participación na organización e na realización de actividades con respecto e 
disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como 
parte dun grupo, do enriquecemento que se produce coas achegas das demais 
persoas. 
 
Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son 
-Fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de Fourier. 
-Características acústicas dos instrumentos: instrumentos transpositores e 
electrónicos; manipulación artificial do son. 
-Fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións asociadas aos intervalos: 
consonancia e disonancia. Serie harmónica. Índices acústicos. Diapasón. 
-Transmisión e amortecemento do son. 
-Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do son analóxico. 
-Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de frecuencias e multipistas. 
-Hardware musical: computadores, tarxetas de son e conexións. 
-Tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas 
xeradores de acompañamentos e mesas de mesturas. 
-Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou dixital, de procesamento de 
sons de comunicación MIDI en interpretacións ou creacións propias. 
-Uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou audiovisuais. 
-Realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición ou a 
selección musical de textos ou de imaxes 
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2.6-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DA 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
1º BACH: Linguaxe e práctica musical 

Bloque 1- Destrezas musicais 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

LPMB1.1.1. Coñece  
os  órganos  e as 
funcións do aparello 
fonador.   

Recoñece os 
principais órganos e 
funcións do aparato 
fonador. 

X X X 
 

P1: Probas escritas ao final 

do trimestre con preguntas 
dirixidas de resposta curta, 
realización de exercicios de 
linguaxe musical e 
comentario de audicións 
traballadas. 
I1: Rexistro cuantitativo das 

probas (30%) 

LPMB1.1.2.  
Realiza  exercicios  
de respiración, 
relaxación,  
articulación, fraseo,  
etc.,  e  valóraos 
como  elementos  
imprescindibles  
para  a  adquisición 
da técnica vocal. 

Realiza seguindo as 
pautas básicas 
marcadas, exercicios 
de respiración, 
articulación e fraseo. 

X    X X 
 

P2: Observación sistemática 

do traballo do alumnado na 
aula (práctica instrumental, 
vocal e de expresión corporal) 
I2: Rúbrica (práctica musical 

na aula) (20%) 

LPMB1.1.3.  Aplica  
a  técnica  vocal 
para cantar entoada 
e afinadamente,  
aplicando  as  
indicacións  
expresivas e 
dinámicas 
presentes na 
partitura. 

Interpreta cun grao 
mínimo de afinación 
as partituras 
traballadas na aula. 

X X X 
 

P3: Proba individual e grupal 

de interpretación vocal e 
instrumental.  
I3: Rúbrica (interpretación 

vocal e instrumental) (50%) 

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

Reproduce e 
identifica sinxelos 
intervalos a partir de 
diferentes alturas. 

X X X 
 

P2 
I2 

LPMB1.3.1.  
Interpreta  
instrumentalmente 
ou vocalmente, con 
total precisión 
dentro dun tempo 

Interpreta 
instrumentalmente ou 
vocalmente estruturas 
rítmicas básicas 
dunha obra ou 
fragmento musical. 

X X X 
 

P3 
I3 
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establecido,  
estruturas rítmicas 
adecuadas a este  
nivel  dunha  obra  
ou  un  fragmento, 
sentindo 
internamente  o 
pulso  e aplicando, 
se procede, as 
equivalencias nos 
cambios de 
compás. 

LPMB1.3.2.  
Executa  con  
independencia  
estruturas  rítmicas  
simultáneas,  
utilizando  e  
desenvolvendo  a  
disociación auditiva 
e motriz. 

Executa con 
independencia 
sinxelas estruturas 
rítmicas simultáneas. 

X X X 
 

P3 
I3 

LPMB1.3.3.  
Practica  a  lectura  
e  a  
escritura  musical,  
recoñecendo  a súa  
importancia  para  
afondar  na 
aprendizaxe da 
linguaxe musical. 

Practica a lectura e a 
escritura musical. 

X X X 
 

P2 
I2 

 

Bloque 2 – A audición comprensiva 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

Percibe o pulso como 
referencia básica para 
a execución rítmica. 

X X X 
 

P2 E P3 
I2 E I3 

LPMB2.2.1.  
Percibe  aspectos  

Percibe aspectos 
rítmicos, melódicos, 

  X 
 

P1 
I1 
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rítmicos,  
melódicos,  tonais,  
modais,  cadenciais, 
formais, tímbricos 
etc., das obras 
escoitadas ou 
interpretadas. 

formais e tímbricos 
das obras escoitadas 
ou interpretadas. 

LPMB2.2.2.  Utiliza  
a  lectura  e  a 
escritura musical 
como apoio á 
audición. 

Utiliza a lectura e a 
escritura musical 
como apoio á 
audición. 

X X X 
 

P1 e P2 
I1 e I2 

LPMB2.2.3.  Escoita  
obras  musicais  
seguindo a 
partitura. 

Escoita obras 
musicais de xeito 
guiado seguindo a 
partitura. 

X X X 
 

P2 
I2 

LPMB2.2.4.  Escoita  
e  recoñece  os  
elementos  básicos  
das  linguaxes  
propias da música 
culta, jazz, rock e  
flamenco,  así  
como  os  máis  
importantes  da  
linguaxe  musical  
contemporánea.  

Escoita e recoñece os 
elementos básicos 
das audicións 
propostas. 

X X X 
 

P1 
I1 

LPMB2.2.5. 
Describe as 
características das 
obras escoitadas, 
utilizando a 
terminoloxía 
axeitada.  

Describe as 
características 
principais das obras 
escoitadas, utilizando 
unha terminoloxía 
básica. 

X X X 
 

P1 
I1 

 
 
 
 
 

Bloque 3 – A teoría musical 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

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

X X X 
 

P1 E P3 
I1 e I3 

LPMB.3.1.2. 
Identifica e 
interpreta os signos  
gráficos  propios  da  

Identifica e interpreta 
os signos gráficos 
básicos propios da 
linguaxe musical 

X X X 
 

P1 e P3 
I1 E I3 
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linguaxe  
musical 
contemporánea. 

contemporánea. 

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

Identifica os 
elementos básicos da 
linguaxe musical. 

X X X 
 

P1 
I1 

LPM3.2.2.  
Recoñece  
elementos  
básicos harmónicos 
e formais. 

Recoñece elementos 
básicos harmónicos e 
formais. 

X X X 
 

P1 
I1 

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

Aplica correctamente 
unha terminoloxía 
básica da teoría 
musical. 

X X X 
 

P1 
I1 

 

Bloque 4 – A creación e a interpretación 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

LPMB.4.1.1.  
Practica  variantes  
de  
fórmulas  rítmicas  
coñecidas  e  
improvísaas  
libremente,  
acordándoas  
co  pulso  e  o 
compás  do 
fragmento 
escoitado.  

Practica fórmulas 
rítmicas coñecidas 
dentro do pulso e 
compás do fragmento 
escoitado. 

X X X 
 

P3 
I3 
 

LPMB.4.2.1.  
Asimila  os  
conceptos tonais  e  
modais  básicos,  
desenvolvendo a 
creatividade e a 
capacidade de  
seleccionar  e usar  
libremente  os 
elementos  da  
linguaxe  musical  
de  
acordo  cunha idea. 

Comprende os 
conceptos tonais e 
modais básicos. 

X X X 
 

P1 
I1 

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

Coñece o repertorio 
traballado e ten 
capacidade de 
memorización. 

X X X 
 

P3 
I3 
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sensibilidade  
musical  e 
capacidade 
expresiva.   

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

Mantén unha actitude 
positiva ante a música 
e os compañeiros. 

X X X 
 

P2 
I2 

LPMB.4.3.3.  Utiliza  
os  instrumentos  
da aula cunha 
técnica correcta. 

Utiliza os 
instrumentos da aula 
cunha técnica 
correcta. 

X X X 
 

P2 e P3 
I2 e I3 

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

Aplica a técnica vocal 
para cantar cunha 
afinación aceptable. 

X X X 
 

P3 
I3 

LPMB.4.3.5.  
Mantén  unha  
actitude  
positiva  para  
integrarse  como  
un  
membro máis no 
grupo.  

Mantén unha actitude 
positiva para 
integrarse como un 
membro máis no 
grupo. 

X X X 
 

P2 
I2 

LPMB.4.4.1.  Crea  
unha  pequena  
obra  musical  
utilizando  os  
coñecementos 
musicais adquiridos. 

Crea un 
acompañamento 
musical utilizando os 
coñecementos 
musicais adquiridos. 

X X X 
 

P3 
I3 

LPMB.4.4.2.  
Constrúe  a  través  
do movemento 
unha creación 
coreográfica 
adecuando a súa 
concepción ao  
carácter expresivo 
da obra.   

Constrúe a través de 
movemento unha 
sinxela coreografía. 

X X X 
 

P3 
I3 

LPMB.4.5.1.  
Compórtase  de  
maneira  correcta  
como  espectador/a  
e como intérprete 
na realización de 
actividades 
musicais 
desenvolvidas en  
diferentes 
contextos. 

Compórtase de 
maneira correcta 
como espectador/a e 
como intérprete na 
aula. 

X X X 
 

P2 
I2 

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

Practica as técnicas 
necesarias para 
tentar controlar o 
medo escénico. 

X X X 
 

P3 
I3 
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Bloque 5 – As tecnoloxías aplicadas ao son 

ESTÁNDARE
S 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓ
N DOS 
ESTÁNDARES 

TEMPORALIZACIÓ
N 

  
 
 
 
1ª 
AV 

 
 
 
 
2ª 
AV 

 
 
 
 
3ª 
AV 

 

PROCEDEMENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 
 
P: PROCEDEMENTO 
I: INSTRUMENTO 

 

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

Utiliza de xeito guiado 
editores de partituras 
e sofware para 
aplicacións 
audiovisuais. 

  X 
 

P2 
I2 

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

Utiliza de xeito guiado 
os recursos 
tecnolóxicos como 
ferramentas para a 
audición, a 
interpretación, a 
edición, a gravación e 
a investigación. 

X X X 
 

P2 
I2 

 
 
 
 
 
Temporalización 
1º BACH- Linguaxe e práctica musical 
A materia desenvólvese en tres horas semanais. Dado o carácter eminentemente 
práctico que ten esta materia e a gran interrelación que existe entre tódolos 
bloques de contidos, traballaranse todos eles ao longo das tres avaliacións a partir 
dun repertorio vocal, instrumental e de expresión corporal que lle proporcionará o 
profesor ao alumnado. Ese material irá engadindo maior complexidade e 
dificultade para o alumno a medida que vaia avanzando o curso. 
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2.7- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
 
Criterios de avaliación 
Bloque 1. Destrezas musicais 
B1.1. Entoar cunha correcta emisión da voz, individual ou conxuntamente, unha 
melodía ou unha canción con acompañamento. 
B1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos sinxelos, escalas ou 
acordes arpexiados a partir de diferentes alturas.  
B1.3. Identificar e executar instrumentalmente ou vocalmente estruturas e patróns 
rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra breve ou dun fragmento, con ou 
sen cambio de compás, nun tempo establecido. 
 
Bloque 2. A audición comprensiva 
B2.1. Recoñecer auditivamente o pulso dunha obra ou dun fragmento, así como o 
acento periódico, e interiorizalo para manter durante breves períodos de silencio. 
B2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as característicos 
das obras escoitadas ou interpretadas. 
 
Bloque 3. A teoría musical 
B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e os 
signos relacionados co ritmo e coa expresión musical. 
B3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical. 
 
Bloque 4. A creación e a interpretación: 
B4.1. Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas rítmicas sobre un 
fragmento escoitado de maneira tanto individual como conxunta. 
B4.2. Improvisar, individualmente ou colectivamente, breves melodías tonais ou 
modais, pequenas formas musicais partindo de premisas relativas a diferentes 
aspectos da linguaxe musical. 
B4.3. Interpretar de memoria, individualmente ou conxuntamente, fragmentos de 
obras do repertorio seleccionados entre os propostos polo alumnado, valorando as 
achegas do grupo e desenvolvendo o espírito crítico. 
B4.4. Improvisar ou compor e interpretar unha breve obra musical para unha 
melodía dada, que necesite a participación de varios executantes e incorporar 
movemento coreográfico, utilizando os coñecementos musicais adquiridos. 
B4.5. Saber comportarse como espectador/a e intérprete, e controlar o medo 
escénico nas actuacións. 
 
Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son 
B5.1. Realizar traballos e exercicios aplicando as ferramentas que ofrecen as 
novas tecnoloxías. 
B5.2. Crear pezas sonoras ou audiovisuais utilizando distintos sistemas de 
reprodución e gravación de son. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
Na materia de Linguaxe e práctica musical do primeiro curso de Bacharelato ao 
tratarse dunha materia moi práctica, daráselle moita importancia ao traballo diario 
do alumno: práctica vocal e instrumental, participación activa, disposición boa cara 
á práctica musical na aula. Ao final de cada unha das avaliacións farase unha 
proba escrita na que os alumnos terán que examinarse dos contidos de linguaxe 
musical e comentarios das audicións guiadas. E por suposto, terán un exame de 
interpretación vocal e instrumental individual e en pequeno grupo.  
A avaliación será continua xa que a dificultade dos contidos será progresiva a 
medida que  avance o curso e resultará necesario ter claros os contidos que se 
van explicando e practicando para asimilar os contidos novos. Deste xeito, 
resultará suficiente aprobar a 3ª avaliación para superala materia; iso sí, será moi 
difícil para o alumno superar a 3ª avaliación sen ter aprobadas as avaliacións 
anteriores. Superarase a materia coa cualificación igual ou superior a cinco. De 
non ser así o alumno non superará a materia. A finais de xuño terá unha nova 
oportunidade na proba extraordinaria, onde deberá examinarse de toda a materia 
do curso. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
En 1º BACH o traballo musical do alumnado na aula será un 20% da súa nota 
(realización das tarefas diarias, a participación activa nas clases de práctica vocal, 
instrumental e de expresión corporal, e unha boa disposición cara o traballo); un 
50% da súa nota virá dado polas probas de interpretación vocal e instrumental: 5 
probas prácticas ao final de cada avaliación, cun valor dun 10% da nota total cada 
unha delas (individuais: interpretación ao piano, batería e percusión corporal, 
canto; e grupais: interpretación con instrumentos Orff e interpretación coral); e por 
último, un 30 % da nota do alumno virá dada pola proba escrita que se fará ao 
final de cada avaliación, con contidos de linguaxe musical e comentarios de 
audicións traballadas nesa avaliación. 
 
Por acordo de tódolos departamentos, este ano valorarase tamén en tódolos 
cursos, nas probas escritas, cuestións formais e ortográficas: boa presentación, 
correcta puntuación, expresión escrita axeitada ao nivel do alumnado, ausencia de 
faltas de ortografía. Poderá descontarse ata un máximo dun punto da nota desa 
proba final por erros de ortografía, puntuación, mala expresión escrita ou mala 
presentación,  tendo en conta que: cada unha das faltas de ortografía descontarán 
0’1 e cada tres faltas de acentuación 0’1p. 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
Empregaremos as seguintes ferramentas de avaliación: 

1-Rexistro diario, no caderno do profesor, da práctica musical do alumnado na 
aula, para o que empregaremos unha rúbrica. 
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2-Rexistro diario, no caderno do profesor, do traballo de aula do alumnado, para o 
que empregaremos unha rúbrica para valorar o traballo nas sesións de contidos 
teóricos (exercicios de linguaxe musical, audicións guiadas, tarefas propostas). 

3-Proba escrita, ao final da avaliación na que se avaliarán os contidos de linguaxe 
musical e comentarios de audicións propostas e traballadas. 

4-Rúbrica para valorar a proba de interpretación vocal e instrumental individual e 
grupal. 
 
 

RÚBRICA DA PRÁCTICA MUSICAL NA AULA 

 Accións a avaliar Rexistro 

Si Non Ás 
veces 

 
 

Observacións 

1 Interpretación vocal ou 
instrumental correcta (40%) 

   
 

 

2 Uso correcto da voz e dos 
instrumentos (10%) 

   

 

 

3 Segue as pautas marcadas 
(10%) 

   
 

 

4 Le partituras (10%)    
 

 

5 Respecta/Escoita aos demais 
(10%) 

   

 

 

6 Creatividade (10%)    
 

 

7 Interese e motivación (10%)    
 

 

 
 

RÚBRICA DO TRABALLO NA AULA 

 Accións a avaliar Rexistro 

Si Non Ás 
veces 

 
 

Observacións 

1 Realiza as tarefas (40%)    
 

 

2 Uso correcto do material (10%)    
 

 

3 Segue as pautas marcadas 
(10%) 

   
 

 

4 Traballo en grupo (10%)    
 

 

5 Respecta/Escoita aos demais 
(10%) 

   

 

 

6 Creatividade (10%)    
 

 

7 Interese e motivación (10%)    
 

 

 

RÚBRICA DA PROBA DE INTERPRETACIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL 

 Accións a avaliar Rexistro Observacións 
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Si Non Ás 
veces 

 
 

1 Interpretación ao piano dunha 
peza musical sinxela (10%) 

   
 

 

2 Interpretación  dun ritmo á 
batería e con percusión corporal 
(10%) 

   

 

 

3 Interpretación vocal dun 
fragmento musical (10%) 

   
 

 

4 Interpretación dunha peza coral 
en pequeno grupo (10%) 

   
 

 

5 Interpretación grupal cos 
instrumentos Orff (10%) 

   

 

 

 
 
 
 
 
3-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
Empregaremos os seguintes indicadores de logro: 
1-Formulo situacións para introducir a unidade (brainstorming, lecturas, debates, 
etc.). 
2.Relaciono conceptos novos cos xa coñecidos, intercalo preguntas aclaratorias, 
expoño exemplos. 
3-Teño predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer axuda dentro e fora das 
clases. 
4-Optimizo o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade 
didáctica. 
5-Emprego axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar o contado na aula. 
6-Promovo o traballo cooperativo e manteño unha comunicación fluída co 
alumnado. 
7-Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e compresible para o alumnado. 
8-Formulo actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe 
e as destrezas propias das etapa educativa. 
9-Formulo actividades en grupo e individuais. 
10-Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 
con  mapas conceptuais, esquemas, etc. 
11-Relaciono as aprendizaxes coas aplicacións reais o coa súa funcionalidade. 
12-Informo sobre os progresos acadados e as dificultades atopadas. 
13-Relaciono os contidos e as actividades cos intereses do alumnado. 
14-Estimulo a participación activa do alumnado na aula. 
15-Promovo a reflexión dos temas tratados. 
16-Interpreto eu mesmo o repertorio a traballar para que sirva de exemplo e o 
alumnado poda aprendelo por imitación 
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4-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN 
E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES: 
Como tódolos anos, o Departamento elaborará un Programa de reforzo para 
recuperar as materias pendentes: 
O xefe de departamento traballará na elaboración dun plan de seguimento de 
pendentes onde se marcarán reunións periódicas cos alumnos para organizar o 
traballo da materia e orientarlles ante posibles dúbidas. Os profesores encargados 
proporcionarán o material adecuado para que os alumnos traballen os contidos 
dos que terán que examinarse, marcando unhas actividades que terán que facer 
na casa, potenciando así o traballo continuo ao longo do curso. 
Haberá dous exames, un en febreiro e outro en xuño, de xeito que os contidos 
queden repartidos nos dous exames. Aqueles alumnos que aproben o exame de 
febreiro só terán que examinarse en xuño da segunda parte da materia. Os que 
non aproben o exame de febreiro deberán examinarse en xuño de toda a materia. 
No caso de que suspendan o exame de xuño os alumnos deberán presentarse de 
novo a finais de xuño nunha proba extraordinaria. A realización dos exames, así 
como a súa corrección será levada a cabo polo xefe/a de departamento, coa 
colaboración dos membros do mesmo. 
 
 
 
5-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA: 
Na área de música os aspectos fundamentais do ensino da música son a audición 
e a expresión e polo tanto a metodoloxía debe dirixirse a desenvolvelas nas dúas 
distintas manifestacións. 
A audición permite o goce da música, facilita a asimilación dos contidos e 
desenvolve as capacidades perceptivas para aumentar a capacidade de análise e 
espertar o interese. A expresión engloba a interpretación vocal, instrumental e 
corporal, a composición e a improvisación. 
A interpretación vocal e instrumental son moi importantes ao longo do curso. 
Ademais de mellorar as destrezas instrumentais e vocais, o alumnado é capaz de 
relacionar contidos de escoita, creación e improvisación, evolución histórica, 
linguaxe musical, lecto-escritura, etc., dando continuidade as ensinanzas musicais. 
A interpretación corporal, baseada nos lazos entre o movemento corporal e o 
movemento musical, desenvolve o sentido kinestésico, a través do cal o 
movemento corporal se relaciona co movemento sonoro, creando imaxes 
audiomotrices que constitúen un repertorio de percepcións, que permitirá 
enriquecer a musicalidade do alumnado e favorecer a autoconfianza e a 
superación de inhibicións expresivas. Tódalas actividades de interpretación, non 
só responden ás necesidades expresivas e individuais e actúan como canalizador 
de emocións, senón tamén responden ao pracer de participar e facer música en 
grupo, fomentando con isto a autoestima, a autonomía, a responsabilidade e os 
valores sociais. 
A improvisación, ademais de ser unha canle de expresión creativa e de reforzo da 
autoestima e da iniciativa persoal, convértese nun recurso metodolóxico moi 
salientable para explorar os elementos da linguaxe musical e corporal e reforzar o 
pensamento creativo xunto coa composición musical. Por último, a composición, 
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guiada ou libre, é a manifestación última da interiorización dos contidos asimilados 
correspondentes co nivel. Ademais de servir para potenciar a expresión e 
creatividade en calquera momento do aprendizaxe, implica reflexión, selección, 
estruturación e toma de decisións, e todo isto dun xeito lóxico e crítico. Tamén é 
unha canle ideal para exercitar a lectura e a escritura musical. 
 
Para a selección de estratexias metodolóxicas teremos en conta as pautas ditadas 
polos principais autores que desenvolveron métodos e sistemas didácticos de 
educación musical, Orff, Kodaly, Dalcroze, Willems, etc, e así mellorar a aplicación 
dos contidos na aula. 
 
Outro aspecto a destacar é que se ben a finalidade da área é adquirir 
coñecementos esenciais que se inclúen no currículo, o alumnado deberá tamén 
desenvolver actitudes conducentes á reflexión para desenvolver unha análise 
crítico do repertorio musical e para isto, precisamos dun traballo reflexivo de 
procedementos básicos para a materia como son a compresión lectora, a 
expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual. 
 
Nalgúns aspectos da área, sobre todo en aqueles que pretenden a interpretación e 
a expresión musical, o traballo en grupo aporta, ademais de traballar habilidades 
sociais básicas, o enriquecemento persoal dende a diversidade, unha ferramenta 
perfecta para discutir e afondar en contidos deste aspecto.  
 
Por último, destacar que na área de música, como nas outras materias,  é moi 
importante a vinculación a contextos reais, así como xerar posibilidades de 
aplicación dos contidos adquiridos. 
 
 
 
6-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

O alumnado da ESO deberá traer á aula un teclado, caderno de clase e, no caso 
de 2º ESO, libreta pautada.  

Os alumnos da materia de música de calquera nivel non empregarán libro. O 
profesor/a encargarase de poñer a disposición do alumno os materiais a traballar; 
ou ben colgándoos na aula virtual ou ben entregándollos de forma física.  

Para a materia de Linguaxe e práctica musical de 1º de bacharelato, o profesor 
elixirá unhas partituras das obras a interpretar e analizar durante cada trimestre, 
que terán a súa disposición na conserxería do centro ao principio de cada 
avaliación. Ademáis o profesor/a irá facilitando ao alumnado ao longo do curso os 
apuntes, exercicios e comentarios de audicións musicais, de cara a preparar cada 
unhas das probas escritas do final de cada trimestre. É necesario que o alumnado 
veña á clase cunha libreta para tomar apuntes e papel pautado para facer distintos 
exercicios. 
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Neste curso; debido á situación de pandemia en que seguimos vivindo, e debido á 
necesidade de espazos no centro para utilizar como aulas de referencia do maior 
número de grupos que hai no centro (xa que a ratio de número de alumnos por 
aula disminuiu para ser capaces de mantelas distancias interpersonais); non 
contamos de novo con aula de música. De todos xeitos algúns espazos como o 
salón de actos do centro usarase para levar a cabo sobre todo actividades 
prácticas. Nese salón de actos almacenaremos algúns dos instrumentos e 
materiais cos que contábamos na antigua aula de música. 
 

 
 
7-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 
SEUS RESULTADOS 
A avaliación inicial facilítanos o coñecemento acerca do grupo como conxunto e 
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais do 
alumnado. A partir desta avaliación poremos: 
-Identificar aos alumnos/as que precisen dun maior seguimento ou personalización 
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta ao alumnado 
con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non 
diagnosticada pero que requiran atención específica de calquera tipo. 
-Saber as medidas organizativas a adoitar. Planificación de reforzos, ubicación de 
espazos e xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual. 
-Establecer conclusións sobre as medidas curriculais a tomar, así como os 
recursos que se van empregar. 
-Analizar o modelo de seguimento que se vai empregar con cada un deles. 
-Acotar o intervalo de tempo e o xeito en que se van avaliar o progresos de este 
alumnado. 
-Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno/a co resto 
de docentes que forman parte do equipo docente, especialmente co titor. 
 
 
 
8-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
Tendo en conta a individualidade do alumnado sabemos que podemos atoparnos 
con alumnos/as con necesidades educativas específicas, tales como 
superdotados, estranxeiros, necesidades asociadas a déficits físicos, psíquicos, 
sensoriais, etc. É digno de remarcar neste punto o grupo de PMAR (en 2º da ESO) 
ao que se lle vai impartir a materia separados do seu grupo de referencia, para 
poder darlles precisamente a atención personalizada que precisan. 
Dependendo do tipo de necesidade estableceremos distintas medidas de atención 
á diversidade como son o reforzo, o apoio ou a adaptación curricular, que se 
deseñará especificamente en coordinación co Departamento de Orientación. 
Entre os posibles casos cos que nos podemos enfrontar na aula de música, están 
as deficiencias na lateralidade, en psicomotricidade, na correcta respiración, 
dificultades de fonación, deficiencias auditivas, etc. 
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En canto ás ferramentas concretas de atención á diversidade estarían: 
*As fichas de seguimento de cada alumno, con información sobre o seu progreso, 
rendemento, así como a observación da súa situación persoal e as posibles 
medidas de diversificación curricular. 
*A diversificación curricular, ao partir dun currículo flexible. As adaptacións poden 
ser significativas ou non significativas; dentro delas estarían as actividades de 
reforzo, e as actividades de ampliación que incluímos nas unidades didácticas. As 
adaptacións significativas requiren unha maior planificación individualizada; para 
elas, é moi útil o manexo de fichas de traballo personalizadas, que conteñan 
actividades concretas a realizar polo alumno. 
 
 
 
9-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS 
Neste apartado da programación establécense unha serie de actividades de 
carácter extraordinario que serven para complementar as aprendizaxes 
desenvoltas na aula ó longo do curso: 
-Posibilidade de asistir cos alumnos aos concertos didácticos que organiza a 
Concellaría de Cultura no Auditorio de Galicia e no Teatro Principal de Santiago de 
Compostela. 
-Colaboración co centro e con outros departamentos didácticos na organización de 
distintos actos e celebracións no centro. Os alumnos de música soen poñer banda 
sonora a celebracións como o entroido, o día das letras galegas, actos como as 
visitas de persoeiros ilustres ó centro, etc. 
 
 
 
10-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación do 
desenvolvemento da programación didáctica. Para isto, ao finalizar cada 
avaliación proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente 
avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer así estratexias de 
mellora para a propia práctica docente. 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

A DESTACAR… A MELLORAR… 
PROPOSTAS 
DE MELLORA 
PERSOAL 

    Temporalización dos 
estándares de 
aprendizaxe 

   

Consecución dos 
obxectivos 
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Exposición dos 
contidos da unidade 

   

Realización de tarefas 
planificadas 

   

Estratexias 
metodolóxicas 
empregadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso das diversas 
ferramentas de 
avaliación 

   

Estándares de 
aprendizaxe acadados 

   

Atención a la 
diversidade 

   

Interdisciplinariedade    

 
 
 
 
11-PLAN LECTOR 
Para a etapa de ensino obrigatorio debemos posibilitar momentos de lectura, 
formando lectores competentes e a creación e consolidación do hábito de lectura, 
así como o desenvolvemento de actitudes favorables á lectura. 
Tratarase de garantir a paulatina capacitación do alumnado nas competencias 
básicas que se pretenden, de cara á súa formación como cidadáns activos e 
solidarios. A formación da lectura comprensiva esixe un traballo progresivo e 
continuado. Traballarase con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 
xornalísticos, publicitario...etc. 
O Seminario de Música dispón na aula de música dunha bibliografía específica 
con libros a disposición do alumnado, libros que poden resultar interesantes para 
complementar a súa formación musical. 
O departamento de música tamén colabora coa chamada “hora de ler” organizada 
desde a biblioteca e que permite que os alumnos da ESO dediquen 15 minutos de 
tódalas súas clases diarias a ler.  
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12-TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC 
Na materia de música o uso das novas tecnoloxías é moi importante xa que a 
utilización das mesmas é de uso común. En tódalas aulas temos un ordenador 
que se utiliza para varios fins. Tódolos alumnos da ESO tamén contarán cun 
portátil xa que forman parte do proxecto ABALAR promovido pola Consellería de 
Educación.  
O uso máis común que se fará dos ordenadores é a utilización do reprodutor de 
audio (reprodutor de windows) para escoitar arquivos mp3. Os alumnos gústalles 
tocar coa mesma canción de fondo, polo que sírvenos de elemento motivador. 
Ademais aprenderán a comprimir cds de audio a mp3, utilizando o programa 
gratuíto CDEX (descargado de softonic). É un programa moi sinxelo, que pode 
configurarse ao castelán, e pasa rapidamente o audio a mp3: A utilidade é aforrar 
tempo, espazo e gañar en durabilidade, xa que cada vez que se escoita un cd 
pode perder calidade, mentres que co mp3 non pasa o mesmo. 
 Na clase podemos visualizar vídeos musicais a través de Internet. A fonte 
que adoito utilizar é youtube. Utilizarase o programa save2pc Light, un programa 
sinxelo onde se pon o link do youtube nunha carpeta que se crea e o programa 
directamente pasa o vídeo a arquivo avi. 
 Hai certos temas que daranse co Power Point. A través disto podo 
presentar textos con arquivos musicais e vídeos musicais. Para isto utilizo un 
canón para que a visión sexa máis clara. 
 Para a escritura e edición de partituras o alumno aprenderá a utilizar o 
Musescore, programa sinxelo de descarga legal e de balde, que permite utilizar as 
grafías convencionais da música. No ordenador do profesor contamos con outros 
programas de edición musical (Encore e Finale) que tamén os poderán utilizar os 
alumnos se fose necesario. 
 Por último utilizaremos o programa Hip Hop eJay, un programa que permite 
compor música hip hop creando as nosas propias bases rítmicas mediante 
samplers. Pódese descargar de forma gratuíta (de softonic) e utilizar dito 
programa.   
 


