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PROGRAMACIÓN MÚSICA

 NIVEL: 2º ESO

CONTIDOS MÍNIMOS

- Actitude respectuosa e positiva ao longo 
das actividades desenvolvidas en cada 
unidade.

- Participación activa nas aulas.
- Expresión escrita e oral correcta, razoada e

intelixible.
- Respectar as normas que rexen a 

interpretación musical colectiva.
- Utilizar correctamente a leitura e escritura 

musical como apoio para a interpretación.
- Valorar o silencio como requisito previo 

para escoitar e interpretar música.
- Coñecer os elementos básicos da linguaxe 

musical así como a súa representación 
escrita e aplicalos á análise de pezas 
musicais, utilizando a terminoloxía 
correcta.

- Discriminar os elementos da música nas 
audicións así como a textura e os planos 
sonoros. 

- Elaborar xuízos persoais considerando as 
diversas funcións que desempeña a música 
no entorno cotiá.

- Apreciar a voz, o corpo e os instrumentos 
musicais como medios de expresión 
individual e colectiva.

MATERIAL - Caderno pautado

TEMPORALIZACIÓN
          1ª Avaliación:  Unidades 1 ata 3
          2ª Avaliación:  Unidades 4 ata 6
          3ª Avaliación:  Unidades  7 ata 8

METODOLOXÍA DA AVALIACIÓN

-  Grao  de  coñecemento  dos  contidos  mediante  exames  e  probas

escritas e/ou orais

-  Os  materiais  e  recursos  empregados  polos  alumnos  e  alumnas

(caderno, traballos , gravacións en cd ,audicións prácticas, análise de

partituras,etc...) 

- As actividades realizadas na aula, na casa;

- O ambiente de traballo na clase.

- O grao de satisfacción nas relacións humanas.

o Uso das fontes de información

o Uso de instrumentos de música

o Tomar notas ó realizar audicións

o Hábitos de traballo

o Coidado e respecto polo material na clase .

o As actitudes de iniciativa e interese no traballo

o Autoconfianza e respeto polos demais.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
% NA NOTA GLOBAL

1 -Exames orais ou escritos ata un màximo

de  6  puntos .

Os  exames  teràn  preguntas   con  valores  de  1,

1,5  e   ata  2  puntos que estaràn especificadas

no propio examen.  60%

2 -Traballos  power  point  valorados  con  2

puntos.  Debido  ó  COVID  19  ,  estes  traballos

veñen a  substituír  á  interpretación  musical  con

instrumentos.    20%

O  alumnado  deberá  presentar  os  traballos  que

conteñen textos, imaxes e videos, nas datas que

estime  o profesor  a  finais  de  cada  trimestre.  A

non  realización  do  traballo  power  point

determinará á perda dos 2 puntos. 

3 -Comportamento  e  actitudes  adecuadas,

ata un màximo de 1 punto .  10%

 Chamadas de atención ò comportamento 

conlevará a obtención de notas negativas. A 

acumulación de 3 notas de actitude negativa , 3 

partes de incidencia leves ou 1 parte de 

incidencias de apertura de expediente ó longo 

dun trimestre, determinará a obtención dun /0/ 

neste apartado. 

4 -Realizaciòn  de  exercicios  e  apuntes  no

caderno de traballo ata un màximo de  1  punto .

10%

O  profesor  comprobarà  frecuentemente  a

realizaciòn de todos os exercicios e apuntes no

caderno de traballo. 

 A  non  realización  de  exercicios  ou  apuntes

durante todo o trimestre no cuaderno,  conlevará

a obtenciòn dun / 0 / neste apartado.
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PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN

TRIMESTRAL

-Para  toda  a  E.S.O.  realizarànse  exames

escritos trimestrais coincidindo coas fechas

anteriores ó Nadal, á Semana Santa e antes

de mediados de xuño .

-Seràn tamen avaliados @s alumn@s ò longo

de  cada  un  dos  trimestres  en

comportamento,  actitudes,  colaboraciòn

individual  e  en  grupo,  realizaciòn  de

exercicios  ou  apuntes  e  manexo  de

instrumentos.

-Non se realizaràn recuperaciòns trimestrais .

EXTRAORDINARIA: Terá  @  alumn@  que
superar  unha  proba  escrita  na  avaliación
extraordinaria,  na  que  entrarán  tódolos
temas tratados durante o curso.
Os exames teràn  5  preguntas con valora-
ciòns de   2   puntos por pregunta.

MATERIA PENDENTE: @ alumn@ deberá su-
perar unha proba escrita despois da Semana
Santa.  Previa  conversación  co  profesor  ta-
mén poderá asistir as clases voluntariamente
e presentarse en calquera das convocatorias
con toda a materia impartida no curso aca-
démico anterior ou con parte dela. 
Os exames teràn  5  preguntas con valora-
ciòns de  2  puntos por pregunta.

Nos  plans  de  recuperaciòn  sò  se  avaliarà  @
alumn@ con exames escritos ou orais .
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NIVEL: 3º ESO

CONTIDOS MÍNIMOS

Coñecer as características musicais dos 
períodos estudados.

- Analizar pezas ou fragmentos representativos 
utilizando partituras, audicións ou 
musicogramas empregando unha terminoloxía 
correcta.

- Encadrar partituras e audicións sinxelas nun 
período histórico concreto.

- Interpretar individualmente e en grupo pezas 
sinxelas, tanto de forma instrumental como 
vocal.

- Utilizar a lectura e escritura musical como apoio 
para as actividades de interpretación.

- Expresión oral e escrita correcta, razoada e 
intelixible.

- Participar nas actividades en grupo e 
intervención activa na aula.

- Limpeza e orde nos traballos presentados.
- Valorar o silencio como requisito imprescindible

para escoitar e interpretar música.

MATERIAL - Caderno pautado

TEMPORALIZACIÓN
          
          1ª Avaliación:  Unidades 1 ata 2
          2ª Avaliación:  Unidades 3 ata 4
          3ª Avaliación:  Unidades  5 ata 6

METODOLOXÍA DA AVALIACIÓN

-  Grao  de  coñecemento  dos  contidos  mediante  exames  e

probas escritas e/ou orais

-  Os  materiais  e  recursos  empregados  polos  alumnos  e

alumnas  (caderno,  traballos  ,  gravacións  en  cd  ,audicións

prácticas, análise de partituras,etc...) 

- As actividades realizadas na aula, na casa;

- O ambiente de traballo na clase.

- O grao de satisfacción nas relacións humanas.

o Uso das fontes de información

o Uso de instrumentos de música

o Tomar notas ó realizar audicións

o Hábitos de traballo

o Coidado e respecto polo material na clase .

o As actitudes de iniciativa e interese no traballo

o Autoconfianza e respeto polos demais.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
% NA NOTA GLOBAL

1 -Exames orais ou escritos ata un màximo

de  6  puntos .

Os  exames  teràn  preguntas   con  valores  de  1,

1,5  e   ata  2  puntos que estaràn especificadas

no propio examen.  60%

2 -Traballos  power  point  valorados  con  2

puntos.  Debido  ó  COVID  19  ,  estes  traballos

veñen a  substituír  á  interpretación  musical  con

instrumentos.    20%

O  alumnado  deberá  presentar  os  traballos  que

conteñen textos, imaxes e videos, nas datas que

estime  o profesor  a  finais  de  cada  trimestre.  A

non  realización  do  traballo  power  point

determinará á perda dos 2 puntos. 

3 -Comportamento  e  actitudes  adecuadas,

ata un màximo de 1 punto .  10%

 Chamadas de atención ò comportamento 

conlevará a obtención de notas negativas. A 

acumulación de 3 notas de actitude negativa , 3 

partes de incidencia leves ou 1 parte de 

incidencias de apertura de expediente ó longo 

dun trimestre, determinará a obtención dun /0/ 

neste apartado. 

4 -Realizaciòn  de  exercicios  e  apuntes  no

caderno de traballo ata un màximo de  1  punto .

10%

O  profesor  comprobarà  frecuentemente  a

realizaciòn de todos os exercicios e apuntes no

caderno de traballo. 

 A  non  realización  de  exercicios  ou  apuntes

durante todo o trimestre no cuaderno,  conlevará

a obtenciòn dun / 0 / neste apartado.
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PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN

TRIMESTRAL

-Para  toda  a  E.S.O.  realizarànse  exames

escritos trimestrais coincidindo coas fechas

anteriores ó Nadal, á Semana Santa e antes

de mediados de xuño .

-Seràn tamen avaliados @s alumn@s ò longo

de  cada  un  dos  trimestres  en

comportamento,  actitudes,  colaboraciòn

individual  e  en  grupo,  realizaciòn  de

exercicios  ou  apuntes  e  manexo  de

instrumentos.

-Non se realizaràn recuperaciòns trimestrais .

EXTRAORDINARIA: Terá  @  alumn@  que
superar  unha  proba  escrita  na  avaliación
extraordinaria,  na  que  entrarán  tódolos
temas tratados durante o curso.
Os exames teràn  5  preguntas con valora-
ciòns de   2   puntos por pregunta.

MATERIA PENDENTE: @ alumn@ deberá su-
perar unha proba escrita despois da Semana
Santa.  Previa  conversación  co  profesor  ta-
mén poderá asistir as clases voluntariamente
e presentarse en calquera das convocatorias
con toda a materia impartida no curso aca-
démico anterior ou con parte dela. 
Os exames teràn  5  preguntas con valora-
ciòns de  2  puntos por pregunta.

Nos plans de recuperaciòn sò se avaliarà @
alumn@ con exames escritos ou orais .
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NIVEL: 4º ESO

CONTIDOS MÍNIMOS

- Coñecer e identificar as características da música 
estudiada.

- Analizar estilística e musicalmente pezas musicais 
relacionándoas co contexto no que se insire.

- Interpretar, individualmente e en grupo pezas 
sinxelas.

- Participar abertamente nas actividades de danza e 
movemento.

- Valorar o silencio como requisito para a audición e 
interpretación de música.

- Coñecer o papel que xogan as novas tecnoloxías no 
mundo da música.

- Comprender o papel da música no cinema.
- Coñecer as relacións entre a música e outras ciencias e

artes.
- Amosar criterios propios á hora de escoller a música 

para o seu uso en diferentes situacións, con interese 
por ampliar as súas preferencias musicais.

- Aplicar os coñecementos de análise musical á música 
preferente e do entorno cotiá.

- Participar activamente na aula.
- Expresión oral e escrita correcta, razoada e intelixible.

MATERIAL
- Caderno pautado

TEMPORALIZACIÓN
          
          1ª Avaliación:  Unidades 1 ata 2
          2ª Avaliación:  Unidades 3 ata 4
          3ª Avaliación:  Unidades  5 ata 6

METODOLOXÍA DA AVALIACIÓN

-  Grao  de  coñecemento  dos  contidos  mediante  exames  e

probas escritas e/ou orais

-  Os  materiais  e  recursos  empregados  polos  alumnos  e

alumnas  (caderno,  traballos  ,  gravacións  en  cd  ,audicións

prácticas, análise de partituras,etc...) 

- As actividades realizadas na aula, na casa;

- O ambiente de traballo na clase.

- O grao de satisfacción nas relacións humanas.

o Uso das fontes de información

o Uso de instrumentos de música

o Tomar notas ó realizar audicións

o Hábitos de traballo

o Coidado e respecto polo material na clase .

o As actitudes de iniciativa e interese no traballo

o Autoconfianza e respeto polos demais.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
% NA NOTA GLOBAL

1 -Exames orais ou escritos ata un màximo

de  6  puntos .

Os  exames  teràn  preguntas   con  valores  de  1,

1,5  e   ata  2  puntos que estaràn especificadas

no propio examen.  60%

2 -Traballos  power  point  valorados  con  2

puntos.  Debido  ó  COVID  19  ,  estes  traballos

veñen a  substituír  á  interpretación  musical  con

instrumentos.    20%

O  alumnado  deberá  presentar  os  traballos  que

conteñen textos, imaxes e videos, nas datas que

estime  o profesor  a  finais  de  cada  trimestre.  A

non  realización  do  traballo  power  point

determinará á perda dos 2 puntos. 

3 -Comportamento  e  actitudes  adecuadas,

ata un màximo de 1 punto .  10%

 Chamadas de atención ò comportamento 

conlevará a obtención de notas negativas. A 

acumulación de 3 notas de actitude negativa , 3 

partes de incidencia leves ou 1 parte de 

incidencias de apertura de expediente ó longo 

dun trimestre, determinará a obtención dun /0/ 

neste apartado. 

4 -Realizaciòn  de  exercicios  e  apuntes  no

caderno de traballo ata un màximo de  1  punto .

10%

O  profesor  comprobarà  frecuentemente  a

realizaciòn de todos os exercicios e apuntes no

caderno de traballo. 

 A  non  realización  de  exercicios  ou  apuntes

durante todo o trimestre no cuaderno,  conlevará

a obtenciòn dun / 0 / neste apartado.
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PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN

TRIMESTRAL

-Para  toda  a  E.S.O.  realizarànse  exames

escritos trimestrais coincidindo coas fechas

anteriores ó Nadal, á Semana Santa e antes

de mediados de xuño .

-Seràn tamen avaliados @s alumn@s ò longo

de  cada  un  dos  trimestres  en

comportamento,  actitudes,  colaboraciòn

individual  e  en  grupo,  realizaciòn  de

exercicios  ou  apuntes  e  manexo  de

instrumentos.

-Non se realizaràn recuperaciòns trimestrais .

EXTRAORDINARIA: Terá  @  alumn@  que
superar  unha  proba  escrita  no  mes  de
setembro  na  que  entrarán  tódolos  temas
tratados durante o curso.
Os exames teràn  5  preguntas con valora-
ciòns de   2   puntos por pregunta.

MATERIA PENDENTE: @ alumn@ deberá su-
perar unha proba escrita despois da Semana
Santa.  Previa  conversación  co  profesor  ta-
mén poderá asistir as clases voluntariamente
e presentarse en calquera das convocatorias
con toda a materia impartida no curso aca-
démico anterior ou con parte dela. 
Os exames teràn  5  preguntas con valora-
ciòns de  2  puntos por pregunta.

Nos plans de recuperaciòn sò se avaliarà @
alumn@ con exames escritos ou orais .
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