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1- Grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia de
Música.

Enuméranse por curso, e bloques correspondentes, o grao mínimo de consecución dos
estándares.

2º ESO

BLOQUE 1: Interpretación e creación

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

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

3- Identifica ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas
binarias, ternarias e cuaternarias.

4- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música
(colocación das notas no pentagrama, clave de sol e fa en cuarta, duración das figuras, signos que
afectan á intensidade e matices, indicacións rítmicas e de tempo...

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

6- Identifica e recoñece os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear
cancións, pezas instrumentais e coreografías.

Interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, o corpo
e os instrumentos. 

7- Canta pezas vocais propostas.
8- Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
9- Interpreta pezas musicais axeitadas ao seu nivel.
10- Realiza unha pequena exposición oral ante a clase.
11- Realiza pequenas improvisacións seguindo pautas previamente establecidas.
12- Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as

capacidades e as formas de expresión das súas compañeiras e compañeiros.
13- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes

xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación a través da lectura de partituras con
diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 

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

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

16- 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.

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

BLOQUE 2: Escoita

1 - Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os
diferentes tipos de voces.

2- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 
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3- Segue partituras como apoio á audición. 
4- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.
5- Describe algún dos elementos das obras musicais propostas.
6- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical.
7- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais

de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 
8- Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando

unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.
9- Elabora algún traballo de indagación sobre a contaminación acústica.

BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais

1- Recoñece e interpreta algunha manifestación da danza.
2- Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade.
3- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas.
4- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego.
5- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio

español e galego.
6- Recoñece os instrumentos tradicionais españois e galegos. 
7- Coñece a precupación pola conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio

musical galego.
8- Emprega un vocabulario mínimo musical.
9- Comunica coñecementos e opinións musicais de xeito oral e escrito con claridade.
10- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias,

representantes, grupos de música popular, etc.
11- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías

1- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías.
2- Coñece e/ou participa nalgún aspecto da produción musical demostrando o uso adecuado

dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.
3- Realiza con autonomía algún traballo sobre temas relacionados co feito musical.

3º ESO

BLOQUE 1: Interpretación e creación

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.)

2- Recoñece tipos de textura.
3- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos

compositivos e os tipos formais.
4- Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz,

o corpo e os instrumentos.
5- Canta pezas vocais propostas coidando a voz.
6- Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.
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7- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas adecuadas ao nivel.
8- Pon en práctica o control das emocións á hora de mellorar os seus resultados na

exposición ante un público.
9- Realiza improvisacións sinxelas.
10- 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.
11- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e/ou danzas de diferentes

xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por imitación.
Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e
galego.

12- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos compañeiros/as. 
13- 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.

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

15- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas.
16- Investiga acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos sonoros.

BLOQUE 2: Escoita

1- Explora as posibilidades da voz e dos instrumentos. Recoñece a súa evolución ao longo
da historia da música. 

2- Pode seguir as partituras como apoio á audición.
3- Garda silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.
4- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas.
5- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas

históricas.
6- Describe elementos das obras musicais propostas.
7- Utiliza recursos con autonomía.
8- Emprega conceptos musicais  básicos para falar das partituras traballadas.

BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais

1- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música.
2- Recoñece algunha das danza estudadas na clase.
3- Comprende as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia.
4- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de

enriquecemento cultural e satisfacción persoal.
5- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música

correspondentes. 
6- Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música.
7- Pode relacionar algún feito musical con feitos históricos e/ou desenvolvementos

tecnolóxicos que inflúan na importancia da música na sociedade.
8- Emprega un vocabulario mínimo musical.
9- Comunica coñecementos e opinións musicais de xeito oral e escrito con claridade.
10- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias,

representantes, grupos de música popular, etc.
11- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.
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BLOQUE 4: Música e tecnoloxías

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

2- Participa nalgún aspecto da produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais
relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

3- Realiza con autonomía algún traballo sobre temas relacionados co feito musical.

4º ESO: “MÚSICA”

BLOQUE 1: Interpretación e creación

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.

2- Le e/ou memoriza partituras como apopio á interpretación.
3- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula.
4- Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas instrumentais e danzas

cun nivel axeitado ao seu desenvolvemento.
5- Coñece algunha/-s técnicas, recursos e procedementos compositivos para improvisar.
6- Coñece e pode utilizar con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación

musical.
7- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas

de radio e televisión, cine...) e o papel xogado en cada fase do proceso polos/as profesionais que
interveñen.

BLOQUE 2: Escoita

1- Analiza e comenta as obras musicais propostas.
2- Pode seguir as partituras como apoio á audición.
3- Utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a

música escoitada.
4- Coñece un vocabulario musical básico.
5- Recoñece os trazos distintivos de obras musicais, e descríbeo utilizando unha

terminoloxía musical básica.
6- Consegue ubicar espazo-temporalmente unha obra musical.
7- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como

polos gustos musicais doutras persoas.
8- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na

promoción da música.
9- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida

cotiá, espectáculos, medios de comunicación...

BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais

1- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego.
2- Recoñece algunhas das pezas máis características do patrimonio musical español e

galego.
3- Analiza a través da audición, músicas de distintos lugares do mundo e identifica as súas

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

5- Elabora algún traballo de investigación sobre algunha etapa da música pop/rock española
e/ou sobre algún grupo e/ou solista en especial.

6- Realiza algún traballo e exposición do mesmo ao resto do grupo sobre a evolución da
música popular.

7- Utiliza algún ou algúns dos recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de
maneira clara.

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías

1- Utiliza algún ou algúns dos recursos tecnolóxicos musicais.
2- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como

consecuencia dos avances tecnolóxicos.
3- Coñece e/ou manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto

audiovisual.
4- Sabe seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de imaxes.
5- Recoñece o proceso de sonorizar imaxes fixas e en movemento mediante a selección de

músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais.
6- Utiliza as fontes de información para elaborar algún traballo de investigación sobre a

función da música nos medios de comunicación.
7- Interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como ferramentas

para a actividade musical.
8- Sabe consultar fontes de información impresa ou dixital para realizar un traballo de

investigación.

4º ESO: “ARTES ESCÉNICAS E DANZA” (AED)

BLOQUE 1: COMÚN

1- Coñece a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos
diversos.

2- Reflexiona e argumenta sobre as artes escénicas e a danza.
3- Valora e comprende a importancia do legado do patrimonio artístico español.
4- Recoñece os beneficios que achegan a danza e o teatro á saúde integral.
5- Comenta os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas vistos e explicados na

clase.
6- Mellora a riqueza comunicativa verbal e non verbal.
7- Interese por construír unha personalidade autónoma e independente.

BLOQUE 2: TEATRO

1- Recoñece as características principais da danza e do teatro.
2- Incorpora unha expresión xestual, oral e cinética básicas nas actividades de interpretación

de teatro en grupo.
3- Escenifica técnicas que fomentan o autocoñecemento, a creatividade, a emoción e a

conciencia corporal.
4- Colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas

propias posibilidades.
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5- Utiliza os elementos e as calidades do movemento na improvisación teatral. 
6- Utiliza a improvisación como medio de exploración persoal.
7- Utiliza a improvisación como técnica de creación dramática e teatral. 
8- Participa nas actividades de grupo. 
9- Interpreta e memoriza un repertorio variado de teatro en grupo, adaptado ao seu nivel.

BLOQUE 3: DANZA

1- Recoñece danzas e espectáculos vistos previamente na aula.
2- Interpreta algunha danza en grupo.
3- Integra pautas de conciencia corporal e de control de movemento traballadas na aula. 
4- Utiliza os elementos e calidades do movemento na improvisación da súa danza.
5- Elabora algunha estrutura coreográfica, nun pequeno grupo.

BLOQUE 4: OUTRAS ARTES ESCÉNICAS

1- Recoñece as artes escénicas e as súas manifestacións.
2- Recoñece e pode diferenciar algunhas das artes escénicas polas súas características

específicas.

1º de BACHARELATO: “LPM”

BLOQUE 1: Destrezas musicais

1- Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 
2- Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo...
3- Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente.
4- Identifica intervalos, a partir de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da

voz. 
5- Interpreta instrumentalmente ou vocalmente as partituras traballadas na aula.
6- Executa estruturas rítmicas diversas.
7- Practica a lectura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da

linguaxe musical.

BLOQUE 2: Audición comprensiva

1 - Percibe o pulso e logra unha correcta interiorización para realizar unha axeitada
execución individual ou colectiva. 

2- Percibe aspectos rítmicos, melódicos, cadenciais, formais e tímbricos das obras escoitadas
ou interpretadas. 

3- Utiliza a lectura musical como apoio á audición.
4- Escoita obras musicais seguindo a partitura.
5- Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, jazz e

rock.
6- Describe as características das obras escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada.

BLOQUE 3: A teoría musical

1- Identifica os termos e signos relacionados co ritmo e coa expresión musical.
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2- Identifica os signos gráficos propios da linguaxe musical.
3- Identifica os elementos básicos da linguaxe musical.
4- Recoñece elementos básicos formais.
5- Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.

BLOQUE 4: A creación e a interpretación

1- Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas.
2- Asimila os conceptos tonais e modais básicos.
3- Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización.
4- Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros. 
5- Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.
6 - Entende a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas actividades de

interpretación.
7- Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo.
8- Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.
9- Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica.
10- Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como intérprete na realización de

actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.
11- Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico.

BLOQUE 5: As tecnoloxías aplicadas ao son

1- Utiliza correctamente algún editor de partituras.
2- Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición e a

investigación do feito musical.

1º de BACHARELATO: “EnCANTOme”
(Materia de Libre Configuración do centro)

BLOQUE 1: TÉCNICA VOCAL, BOS HÁBITOS VOCAIS. CLASIFICACIÓN DAS VOCES

1- Comprende e identifica os diferentes principios da técnica vocal.
2- Coñece e valora as tres partes do aparello fonador.
3- Valora e aplica a técnica vocal ao canto e á fala.
4- Interpreta ao seu nivel textos das cancións traballadas na clase.
5- Interpreta vocalmente algunha das cancións traballadas na aula.
6- Recoñece os diferentes timbres vocais e a súa clasificación.

BLOQUE 2: RELAXACIÓN E ESTIRAMENTOS CORPORAIS

1- Respeta e participa nos exercicios de relaxación corporal realizados na clase.
2- Coñece e practica os estiramentos corporais aprendidos na clase.
3- Coñece e practica os estiramentos corporais aprendidos na clase.
4- Realiza algún pequeno exercicio de expresión vocal e/ou movemento corporal.
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BLOQUE 3: AUDICIÓN COMPRENSIVA. A INTERPRETACIÓN

1- Identifica e recoñece o pulso, os acentos e os compases binarios, ternarios e cuaternarios.
2- Recoñece auditivamente estilos diferentes das cancións traballadas na aula: jazz, rock, 

pop e/ou “Músicas do Mundo”.
3- Identifica diferentes texturas e timbres vocais nas obras escoitadas e/ou interpretadas.
4- Interpreta vocalmente algunha peza ou fragmento dunha canción das aprendidas na clase.

BLOQUE 4: AS MÚSICAS DO S. XX: jazz, rock, pop, músicas do mundo ou “New
World”

1- Coñece e recoñece as cancións traballadas na clase do Jazz e do Rock do s. XX.
2- Coñece e aprende algunha canción ou fragmento do Pop do s. XX.
3- Coñece e recoñece algunha canción do estilo “Músicas do Mundo”.

BLOQUE 5: AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON

1- Valora a importancia do uso da música con soporte electrónico en producións escénicas 
ou audiovisuais.

2- Valora e disfruta a realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición 
ou a selección musical de textos ou de imaxes.

2º de Bacharelato 
“Historia da Música e da Danza” (HMD)

BLOQUE 1: Percepción, análise e documentación

1 - Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica dunha obra
concreta ou dunha interpretación dela.

2- Domina o vocabulario e a terminoloxía científica aplicados á música e á danza. 
3 - Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos

comentarios. 
4- Identifica e sitúa cronoloxicamente os diferentes períodos da historia da música e da

danza.
5- Coñece e explica as principais características dos estilos, os xéneros ou as escolas, e

detecta as diferenzas entre varias obras. 
6- Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou estilístico. 
7- Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, e extrae conclusións propias

con base nos coñecementos adquiridos na materia. 
8- Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras disciplinas

artísticas no momento da súa creación. 
9- Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e coreógrafos/as. 
10- Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do texto, en relación coas

correntes estéticas e estilísticas dunha época concreta.
11- Elabora unha análise de texto de xeito ordenado e metódico, sintetizando as ideas,

distinguindo a información principal da secundaria e usando un vocabulario técnico acorde.
12- Comprende e explica o papel da música e da danza, e o xeito en que se relaciona con

outras artes, para configurar xunto a elas unha obra artística total. 
13- Explica a utilización que se fixo da música nunha situación concreta.
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14- Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar situacións artísticas concretas.
15- Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema de

investigación.
16- Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, establecendo prioridades e

superando con creatividade os obstáculos que vaian xurdindo.
17- Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, tomando as decisións

pertinentes.
18- Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o

procedemento establecido, a repartición do traballo, as conclusións obtidas e unha posible
continuación da investigación, facendo explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

19- Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita
as fontes consultadas.

20- Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como distintos
medios e soportes técnicos.

BLOQUE 2: A música e a danza da Antigüidade á Idade Media

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos 
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o 

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora determinada, establecendo xuízos 
críticos.

BLOQUE 3: O Renacemento

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos
críticos.

BLOQUE 4: O Barroco

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos 
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o 

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e estable xuízos 
críticos.

BLOQUE 5: O Clasicismo

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos 
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o 

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos.
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BLOQUE 6: O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos
críticos.

BLOQUE 7: Primeiras tendencias modernas

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos
críticos.

BLOQUE 8: Música e Danza na segunda metade do século XX

1- Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos 
máis importantes das obras propostas.

2- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
3- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o 

desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos.

BLOQUE 9: A música tradicional no mundo

1 - Coñece e describe as principais características da música e da danza tradicional,
distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e ritmos.

2- A continuación, achéganse unhas táboas cos criterios de avaliación
correspondentes a cada curso nos diferentes bloques temáticos que os
conforman.
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MÚSICA 2º ESO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN E CREACIÓN BLOQUE 2: ESCOITA

B1.1 Identificar e coñecer os elementos básicos
da linguaxe musical.

B1.9 Participar nas danzas e exercicios de
movemento realizados na aula.

B2.1 Identificar os elementos musicais básicos
da música escoitada.

B1.2 Aprender a utilizar a voz coa técnica
axeitada tanto para falar, ler coma cantar.

B1.10 Saber comportarse nun ensaio en grupo,
atendendo ás pautas básicas da interpretación:
silencio, atención ao/á director/a e aos/ás demais
intérpretes, audición interior, memoria e
adecuación ao conxunto.

B2.2 Explicar os elementos e características das
audicións escoitadas e traballadas na clase.

B1.3 Coñecer as distintas familias de
instrumentos da orquestra clásica e as distintas
voces humanas.

B1.11 Colaborar no funcionamento do grupo,
respectando as normas.

B2.3 Recoñecer auditivamente os distintos tipos
de voces e instrumentos, das agrupacións vocais
e instrumentais.

B1.4 Identificar e coñecer algunha/-as
agrupacións vocais e instrumentais escoitadas
na clase.

B1.12 Mellorar as capacidades técnicas e
interpretativas propias.

B2.4 Aprender os elementos que interveñen na
construción dunha obra musical: melodía, ritmo,
harmonía, timbre, textura, forma, tempo,
dinámica...

B1.5 Traballar a práctica da relaxación,
respiración, articulación e entoación.

B1.13 Improvisar, de forma sinxela, vocal ou
instrumentalmente.

B2.5 Respectar na escoita a todas e todos os
compañeiros e compañeiras da clase.

B1.6 Desenvolver a sensibilidade estética
mediante audicións de distintas épocas e
estilos.

B1.14 Compoñer unha letra ou estrofa dunha
canción de forma individual ou colectiva.

B2.6 Aprender a facer unha crítica musical,
realizando unha pequena investigación.

B1.7 Identificar diferentes grafías e formas de
notación musicais non convencionais.

B1.15 Interpretar as pezas aprendidas (de memoria
e/ou coa partitura)

B2.7 Ter unha actitude crítica ante o consumo
indiscriminado da música e a contaminación
sonora.

B1.8 Indagar sobre as distintas fontes sonoras. B1.16 Aprender a sonorizar algún fragmento dun
video, dunha representación dramática ,



actividades de expresión corporal, danza, imaxes
fixas...

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS BLOQUE 4: MÚSICA E TECNOLOXÍAS

B3.1 Aprender a función da música ao servizo doutras linguaxes:
corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.

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

B3.2 Poder analizar minimamente a música empregada en diferentes tipos
de espetáculos e producións audiovisuais.

B4.2 Recoñecer diferentes técnicas de gravación analóxica e dixital.

B3.3 Coñecer e identificar algúns dos estilos da música actual. B4.3 Visualizar e comprender as tecnoloxías da información nos procesos
de creación musical.

B3.4 Identificar os recursos musicais precisos para a conservación e
difusión das creacións musicais propias e alleas.

B4.4 Utilizar minimamente as tecnoloxías da información na
interpretación e gravación de pezas musicais.

B3.5 Realizar un pequeno traballo de investigación sobre algún
instrumento, compositor/-a, grupo/solista de calquera cultura.

B4.5 Identificar e coñecer os recursos necesarios para a conservación e a
difusión das creacións musicais propias e alleas.

B3.6 Saber expoñer algunha idea/-as sobre o feito musical, valoralo e
explicar as súas opinións.

B4.6 Valorar a importancia do son e da música nos medios audiovisuais e
nas tecnoloxías da información e a comunicación.

B3.7 Identificar auditivamente distintos grupos e/ou solistas actuais.

“MÚSICA 3º ESO”
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1: DESTREZAS MUSICAIS BLOQUE 2: A AUDICIÓN COMPRENSIVA

B1.1 Entoar correctamente pequenos fragmentos melódicos dunha
canción e/ou as cancións traballadas na clase vocalmente.

B2.1 Identificar e diferenciar o pulso, os acentos fortes e débiles e os
compases binarios, ternarios e cuaternarios.



B1.2 Interpretar vocalmente as obras atendendo ás indicacións relativas á
expresión, á dinámica, á agóxica, á articulación dos sons e os seus
ataques, e á ornamentación musical.

B2.2 Saber identificar e transcribir fórmulas rítmicas básicas orixinadas
polo pulso binario ou ternario.

B1.3 Entoar individual e colectivamente pequenos saltos melódicos e/ou
cancións aprendidas na clase.

B2.3 Coñecer e/ou transcribir signos que modifican a duración, síncopes,
anacruses, notas a contratempo, cambios de compás, grupos de valoración
especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción...

B1.4 Ter interiorizado o pulso. B2.4 Recoñecer e comentar as 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.

B1.5 Interpretar instrumentalmente as obras atendendo ás indicacións
relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á articulación dos sons e os
seus ataques, e á ornamentación musical.

B2.5 Identificar e recoñecer auditivamente escalas maiores e menores,
funcións tonais-acordes maiores e menores, e as semicadencias e
cadencias finais.

B1.6 Identificar e/ou ler, de xeito máis ou menos fluído, notas en clave de
sol e fa en cuarta.

B2.6 Identificar, recoñecer e coñecer as texturas e timbres musicais nas
obras escoitadas e interpretadas.

B1.7 Intuír notas, sen clave, seguindo o debuxo interválico. B2.7 Recoñecer e identificar auditivamente esquemas rítmicos, melodías,
intervalos e os fragmentos melódicos resultantes da combinación dos
devanditos elementos.

B1.8 Seguir a lectura de obras musicais sinxelas utilizando partituras. B2.8 Ser quen de interpretar vocalmente a sucesión de esquemas rítmicos,
melodías, intervalos e os fragmentos melódicos resultantes da
combinación dos devanditos elementos.

B2.9 Identificar diferenzas entre un fragmento escrito e/ou escoitado.

B2.10 Saber relacionar pequenos fragmentos musicais escritos con outros
sonoros.

BLOQUE 3: A TEORÍA MUSICAL BLOQUE 4: A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN

B3.1 Identificar e coñecer as grafías das fórmulas rítmicas,
simultaneidade de ritmos, signos que modifican a duración, síncope,

B4.1 Comprender e interpretar vocal ou instrumentalmente ritmos binarios
e/ou ternarios.



anacruse, notas a contratempo, os grupos de valoración especial contidos
en un e varios pulsos...

B3.2 Coñecer  as grafías e os termos relativos á expresión musical, á
dinámica, ao tempo, á agóxica, á articulación musical e ao ataque dos
sons.

B4.2 Crear e comprender  o significado da improvisación e practicar a
improvisación individual e/ou colectiva con melodías breves e sinxelas.

B3.3 Identificar diferentes grafías contemporáneas. B4.3 Recoñecer, comprender e identificar as escalas e acordes máis
habituais no sistema modal e tonal.

B3.4 Identificar e recoñecer normas de escritura melódica. B4.4 Interpretar de memoria obras ou fragmentos vocais adecuados ao
nivel, con ou sen acompañamento.

B3.5 Recoñecer e identificar os ritmos característicos das danzas e obras
musicais traballadas.

B4.5 Identificar e comprender os procesos compositivos máis habituais.

B3.6 Comprender a utilización das diferentes escalas, funcións tonais,
intervalos, cadencias, acordes básicos e complementarios, tonalidade,
modalidade e modulación.

B4.6 Coñecer e comprender a utilización da expresión corporal e o
movemento corporal como complemento ao feito musical.

B3.7 Identificar os diferentes sistemas de cifraxe harmónica. B4.7 Realizar exercicios de lateralidade, utilizando diferentes ritmos
básicos de forma simultánea.

B3.8 Identificar e comprender a ornamentación musical. B4.8 Participar e/ou organizar algunha actividade musical en diferentes
contextos.

B3.9 Comprender o efecto que producen na música os sons da
ornamentación e intensificación expresiva.

B4.9 Organizar e/ou participar 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.

B3.10 Visualizar e comprender o ámbito sonoro das claves e a súa
relación entre si.

BLOQUE 5: AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON

B5.1 Coñecer o fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio;
serie de Fourier.

B5.7 Coñecer e comprender o hardware musical: computadores, tarxetas
de son e conexións.



B5.2 Coñecer e comprender as características acústicas dos instrumentos:
instrumentos transpositores e electrónicos; manipulación artificial do son.

B5.8 Averiguar e comprender os tipos de software musical: editores de
partituras, secuenciadores, programas xeradores de acompañamentos e
mesas de mesturas.

B5.3 Identificar os fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións
asociadas aos intervalos: consonancia e disonancia. Serie harmónica.
Índices acústicos. Diapasón.

B5.9 Descubrir os sistemas de gravación analóxica ou dixital, de
procesamento de sons de comunicación MIDI en interpretacións ou
creacións propias.

B5.4 Descubrir e investigar sobre a transmisión e o amortecemento do
son.

B5.10 Utilizar música con soporte electrónico en producións escénicas ou
audiovisuais.

B5.5 Identificar e coñecer o sinal analóxico e dixital. Dixitalización do
son analóxico.

B5.11 Sonorizar imaxes e/ou textos.

B5.6 Descubrir como se realiza a síntese do son: mostraxe (samplers),
filtros de frecuencias e multipistas. 

MÚSICA 4º ESO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN E CREACIÓN BLOQUE 2: ESCOITA

B1.1 Interpretar pezas coa frauta e/ou instrumentos de placa e/ou canto de
dificultade axeitada ao nivel do alumnado.

B2.1 Recoñecer as distintas audicións escoitadas na clase.

B1.2 Interpretar diferentes pezas coa frauta e/ou instrumentos de placa
e/ou canto.

B2.2 Realizar algunha crítica musical cun vocabulario musical axeitado.

B1.3 Analizar e reflexionar de forma oral e escrita sobre os espectáculos
musicais e os seus contextos e espazos.

B2.3 Utilizar unha terminoloxía axeitada realizando explicacións orais ou
críticas musicais escritas.

B1.4 Practicar diariamente nas clases as habilidades técnicas para
melloralas.

B2.4 Utilizar diversas fontes de información para realizar un traballo de
investigación musical sobre épocas, culturas, grupos e/ou solistas.

B1.5 Aprender a improvisar con esquemas básicos para tocar e/ou cantar. B2.5 Coñecer como é o proceso de distribución musical: editar,
comercializar, difundir a música... E valorar as consecuencias que ten para
as/os profesionais da música e a industria musical.



B1.6 Coñecer e valorar as distintas especialidades musicais. B2.6 Comprender e saber da importancia da música nos medios de
comunicación. Coñecer os factores que inflúen nas preferencias e modas
musicais.

B1.7 Coñecer e valorar as distintas posibilidades musicais a nivel persoal
e laboral.

B2.7 Interesarse, respectar e ter curiosidade pola diversidade de propostas
musicais, e tamén polos gustos musicais doutras persoas.

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS BLOQUE 4: MÚSICA E TECNOLOXÍAS

B 3 . 1 Recoñecer e localizar nas coordenadas espazo-temporais as
manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical
español e galego.

B4.1 Saber da importancia das tecnoloxías na música. Reflexionar e
indagar sobre a importancia de gravar o son e a aparición dos
computadores.

B3.2 Identificar e coñecer a pluralidade de estilos existente na música
actual: características culturais, artísticas e formais.

B4.2 Ser conscientes da transformación dos valores, hábitos, consumo e
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos das últimas
décadas.

B3.3 Identificar algunhas manifestacións musicais doutras culturas. B4.3 Saber utilizar algún recurso de internet e software musical utilizado
en clase para o adestramento auditivo e a escoita.

B3.4 Coñecer e valorar a importancia da linguaxe corporal, teatral,
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria en relación coa música.

B4.4 Aprender a realizar gravacións propias e das pezas interpretadas na
aula.

B3.5 Analizar e comprender a música utilizada en diferentes tipos de
espectáculos e producións audiovisuais.

B4.5 Analizar e comprender as funcións da música en producións
audiovisuais: publicidade, televisión, cinema, videoxogos...

B4.6 Recoñecer e valorar o complexo traballo de sonorizar imaxes fixas e
en movemento, seleccionando músicas preexistentes ou creando bandas
sonoras orixinais.

B4.7 Valorar e reflexionar a importancia dos medios audiovisuais e as
tecnoloxías da información e da comunicación como recursos para a
creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de producións sonoras e
audiovisuais.



ARTES ESCÉNICAS E DANZA 4º ESO
(AED)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1: COMÚN BLOQUE 2: TEATRO

B1.1 Expór de forma crítica a opinión persoal respecto da función das
artes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, etc) e a súa importancia como
medio de expresión de sentimentos, emocións, ideas e sensacións.

B2.1 Explicar os estilos e as formas de teatro: textual, xestual, de obxectos,
musical e lírico.

B1.2 Apreciar a importancia do patrimonio español e galego en artes
escénicas, e comprender o valor de conservar e transmitir o seu legado.

B2.2 Interpretar nun espazo escénico unha peza teatral onde se valoren as
destrezas e as habilidades adquiridas.

B1.3 Explicar o papel da danza e do teatro para a mellora da saúde física
e psíquica a través da súa propia experiencia.

B 2 . 3 Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de
movementos, libres ou cun fin determinado e valorar a importancia da
improvisación teatral.

B1.4 Realizar unha reflexión sobre os espectáculos de danza, teatro e
outras artes escénicas.

B2.4 Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un
comportamento social, solidario, tolerante, responsable e asertivo que lle
axude a superar inhibicións, medos e obstáculos comunicativos.

B1.5 Desenvolver capacidades e destrezas lingüísticas orais e escritas,
non verbais, xestuais e mímicas que aumenten o acervo expresivo e o
repertorio comunicativo.

B1.6 Xerar recursos para desenvolver un maior ofrecemento de si
mesmo/-a e unha personalidade autónoma e independente.

BLOQUE 3: DANZA BLOQUE 4: OUTRAS ARTES ESCÉNICAS

B3.1 Explicar os estilos (clásica, moderna, española e baile flamenco) e
as formas de danza (étnicas e populares), en función da historia e das
especialidades educativas.

B4.1  Explicar as características doutras artes escénicas, a súa evolución ao
longo da historia e o seu papel na sociedade.

B3.2 Interpretar en grupo danzas a través da aprendizaxe de coreografías,
memorizadas e ensaiadas ao longo do curso.



B3.3 Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de
movementos, libres ou cun fin determinado, e valorar a importancia da
improvisación en danza.

LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL (LPM)
1º BACHARELATO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1: DESTREZAS MUSICAIS BLOQUE 2: A AUDICIÓN COMPRENSIVA

B1.1 Entoar cunha emisión correcta da voz, individual ou
conxuntamente, unha melodía ou unha canción con acompañamento das
traballadas na clase.

B2.1 Identificar e recoñecer o pulso, os acentos e os compases binarios,
ternarios e cuaternarios.

B1.2 Interpretar vocalmente algunha peza das aprendidas, atendendo ás
indicacións relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á articulación
dos sons e os seus ataques, e á ornamentación musical.

B2.2 Identificar e recoñecer fórmulas rítmicas básicas orixinadas no pulso
binario ou ternario.

B1.3 Entoar pequenos saltos melódicos e/ou harmónicos. B2.3 Identificar e recoñecer signos que modifican a duración, síncopes,
anacruses, notas a contratempo, cambios de compás, grupos de valoración
especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción...

B1.4 Interiorizar o pulso. B2.4 Recoñecer e identificar auditivamente as 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.

B1.5 Interpretar instrumentalmente algunha peza das aprendidas,
atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á
ornamentación musical, e á articulación dos sons e dos seus ataques.

B2.5 Identificar e percibir auditivamente diferentes 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.



B1.6 Identificar e comprender a lectura articulada e a escritura tanto
melódica coma harmónica nas claves de sol e fa en cuarta e da escritura
tanto melódica como harmónica.

B2.6 Identificar e recoñecer diferentes texturas e timbres instrumentais nas
obras escoitadas e/ou interpretadas.

B1.7 Ler e/ou comprender as notas, sen clave, seguindo o debuxo
interválico.

B2.7 Recoñecer e comprender auditivamente esquemas rítmicos, melodías,
intervalos e/ou os fragmentos melódicos resultantes da combinación dos
devanditos elementos.

B1.8 Ler e comprender a lectura de obras musicais utilizando partituras. B2.8 Identificar diferentes esquemas rítmicos e/ou melódicos.

B2.9 Recoñecer diferenzas entre un fragmento escrito e outro escoitado.

B2.10 Identificar auditivamente algún esquema harmónico das obras
escoitadas.

BLOQUE 3: A TEORÍA MUSICAL BLOQUE 4: A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN

B3.1 Coñecer o significado de síncope, anacruse, notas a contratempo,
grupos de valoración especial, signos que modifican a duración...

B4.1 Interpretación vocal e/ou instrumental de fórmulas rítmicas
orixinadas polo pulso binario ou ternario e as súas variantes.

B3.2 Aprender as grafías e termos relativos á expresión musical,
dinámica, tempo, agóxica, articulación musical e ataque dos sons.

B4.2 Realizar algunha breve improvisación, seguindo os patróns utilizados
na clase.

B3.3 Identificar diferentes grafías contemporáneas. B4.3 Utilizar as escalas e acordes básicos do sistema modal e tonal.

B3.4 Coñecer e recoñecer a existencia das normas de escritura melódica. B4.4 Memorizar breves fragmentos musicais e/ou obras, vocais e/ou
instrumentais, axeitadas ao nivel.

B3.5 Coñecer e comprender algúns dos ritmos característicos das danzas
e das obras musicais.

B4.5 Visualizar e/ou coñecer os procesos compositivos máis habituais.

B3.6 Comprender a utilización das escalas, funcións tonais, intervalos,
cadencias, acordes básicos e complementarios, tonalidade, modalidade e
modulación.

B4.6 Levar a cabo algún exercicio de expresión e/ou movemento corporal,
como complemento ao feito musical.

B3.7 Visualizar os principais sistemas de cifraxe harmónica. B4.7 Traballar a lateralidade a través da realización simultánea de
diferentes ritmos básicos.

B3.8 Comprender e/ou identificar a utilidade da ornamentación musical. B4.8 Participar nalgunha actividade musical, ben na organización ou ben



na interpretación de pezas musicais.

B3.9 Comprender e comentar o efecto que producen na música os sons da
ornamentación e intensificación expresiva.

B4.9 Colaborar e/ou participar na organización de actividades dende o
respecto e a disposición para superar estereotipos e prexuízos, sendo
conscientes do enriquecemento que se produce coas achegas das demais
persoas.

B3.10 Coñecer a existencia das diferentes claves.

BLOQUE 5: AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON

B5.1 Coñecer o fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio;
serie de Fourier.

B5.7 Coñecer o hardware musical: computadores, tarxetas de son e
conexións.

B5.2 Coñecer e aprender as características acústicas dos instrumentos:
instrumentos transpositores e electrónicos; manipulación artificial do son.

B5.8 Identificar tipos de software musical: editores de partituras,
secuenciadores, programas xeradores de acompañamentos e mesas de
mesturas.

B5.3 Visualizar os fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións
asociadas aos intervalos: consonancia e disonancia. Serie harmónica.
Índices acústicos. Diapasón.

B5.9 Coñecer e recoñecer a práctica dos sistemas de gravación analóxica
ou dixital, de procesamento de sons de comunicación MIDI.

B5.4 Coñecer a transmisión e amortecemento do son. B5.10 Valorar a importancia do uso da música con soporte electrónico en
producións escénicas ou audiovisuais.

B5.5 Saber a diferencia entre sinal analóxico e dixital. Coñecer a
importancia da dixitalización do son analóxico.

B5.11 Realizar pequenas sonorizacións a través da improvisación, a
composición e/ou a selección musical de textos e/ou imaxes.

B5.6 Aprender o que é a síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de
frecuencias e multipistas.



EnCANTOme
(Materia de libre configuración para 1º de Bacharelato)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1: A TÉCNICA VOCAL. BOS HÁBITOS VOCAIS.
CLASIFICACIÓN DAS VOCES. BLOQUE 2: RELAXACIÓN E ESTIRAMENTOS CORPORAIS.

B1.1 Identificar e diferenciar os diferentes principios da técnica vocal. B4.1 Realizar e valorar a relaxación corporal como ferramenta
imprescindible para o canto.

B1.2  Coñecer e diferenciar as tres partes do aparello fonador e o seu
funcionamento.

B4.2 Coñecer e praticar os estiramentos corporais aprendidos na clase.

B1.3 Identificar os diferentes tipos de respiración: clavicular, costal e,
sobre todo, a costo-diafragmático-abdominal, óptima para o canto e a
fala.

B4.3 Levar a cabo algún exercicio de expresión e/ou movemento corporal,
como complemento ao feito musical.

B1.4 Interpretar con corrección os textos das cancións traballadas na
clase en diferentes idiomas.

B1.5 Entoar cunha emisión correcta da voz, individual ou
conxuntamente, unha melodía ou unha canción, con acompañamento
instrumental, das traballadas na clase.

B.1.6. Recoñecer os diferentes timbres vocais e a súa clasificación.

BLOQUE 3: A AUDICIÓN
COMPRENSIVA. INTERPRETACIÓN.

BLOQUE 4: AS MÚSICAS DO S. XX: jazz,
rock, pop, músicas do mundo ou new world...

BLOQUE 5: AS TECNOLOXÍAS
APLICADAS AO SON

B2.1 Identificar e recoñecer o pulso, os acentos e
os compases binarios, ternarios e cuaternarios.

B2.1 Identificar e interpretar vocalmente as
obras clásicas do jazz e rock do s. XX

B5.1 Valorar a importancia do uso da música
con soporte electrónico en producións escénicas
ou audiovisuais.

B2.4 Recoñecer e identificar auditivamente as
características morfolóxicas básicas das obras

B2.4 Recoñecer e interpretar vocalmente obras
do pop inglés e español.

B5.2 Realizar pequenas sonorizacións a través da
improvisación, a composición e/ou a selección



musicais do século XX: jazz, rock, pop, as
músicas do mundo...

musical de textos e/ou imaxes.

B2.5 Identificar e recoñecer diferentes texturas e
timbres  vocais nas obras escoitadas e/ou
interpretadas.

B2.5 Identificar e interpretar diferentes texturas e
timbres  vocais nas obras escoitadas e/ou
interpretadas.

B2.6 Interpretar vocalmente algunha peza das
aprendidas, seguindo as indicacións relativas á
expresión, dinámica,  agóxica, articulación dos
sons e dos seus a taques , e t amén á
ornamentación musical.

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA
2º BACHARELATO (HMD)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1: PERCEPCIÓN, ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN BLOQUE 2: A MÚSICA E A DANZA DA ANTIGÜIDADE Á
IDADE MEDIA

B1.1 Realizar unha análise estética ou un comentario crítico a partir da
audición e/ou visionado e análise dunha obra determinada, tendo en conta
aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os
coñecementos adquiridos e a terminoloxía apropiada.

B2.1 Aprender e saber todo o relativo á musica sacra medieval: o Canto
Gregoriano: características, orixe e evolución e o nacemento e evolución
da polifonía: Ars Antiqua e Ars Nova. O Códice Calixtino.

B1.2 Identificar as obras musicais traballadas no seu contexto histórico,
social e musical.

B2.2 Coñecer a música profana medieval e a función dos xograres e
goliardos.

B1.3 Seguir obras musicais escritas en diferentes notacións. B2.3 Recoñecer e coñecer algunha das características dos instrumentos
medievais.

B1.4 Elaborar un comentario e/ou valoración crítica dunha obra musical,
relacionando aspectos musicais co seu contexto histórico, social e musical.

B2.4 Identificar e recoñecer a función da danza na Antigüidade: Exipto,
Mesopotamia e Persia, pobo hebreo e Creta.



B1.5 Saber facer un comentario crítico de textos literarios-musicais e
relativos á danza.

B2.5 Coñecer a función da danza na Antigüidade Clásica: as danzas
teatrais en Roma e Grecia e a traxedia grega.

B1.6 Recoñecer o estudo da música e da danza como soporte literario e
como medio de intensificación dramática.

B2.6 Identificar e coñecer as distintas danzas na Idade Media, a súa
relación coa igrexa e algúns dos seus tipos: carola, danza mesurada,
momería e danza macabra.

B1.7 Utilizar diferente documentación: recursos bibliográficos e
ferramentas de consulta; fontes musicais, audiovisuais, iconográficas e
sonoras para a realización dun traballo de investigación sobre algún
fragmento dun período en concreto.

B2.7 Identificar e recoñecer algunhas das fontes iconográficas medievais,
a iconografía pétrea en Galicia e os códices afonsinos.

B1.8 Utilizar o léxico e a terminoloxía específica musical e/ou da danza
cando se elaboran traballos, comentarios, nos exames...

B2.8 Coñecer a lírica galaico-portuguesa: Afonso X o Sabio.

B2.9 Identificar e recoñecer o contexto histórico, social e cultural no que
se desenvolveron a música e a danza na Antigüidade e na Idade Media.

BLOQUE 3: O RENACEMENTO BLOQUE 4: O BARROCO BLOQUE 5: O CLASICISMO

B 3 . 1 Identificar e recoñecer a polifonía
renacentista relixiosa. Características e
procedementos compositivos.

B4.1 Recoñecer e saber as características,
periodización e escolas da música no Barroco.

B5.1 Coñecer o Estilo Galante e a Escola de
Manhheim.

B3.2 Coñecer a música da Reforma e da
Contrarreforma. Estudar a música vocal profana:
o madrigal e o estilo madrigalesco e os
principais polifonistas.

B4.2 Saber a orixe da Ópera e estudar os seus
tipos: seria e bufa.

B5.2 Ter estudado e comprendido as formas
instrumentais clásicas: orixe, características e
evolución.

B3.3 Saber da importancia da música
renacentista española, da súa música vocal
profana (vilancico e romance) e estudar algún
dos grandes polifonistas desta época como:
Tomás Luis de Victoria.

B4.3 Coñecer a música do Barroco en relación
coa relixión. Formas musicais: cantata, oratorio e
paixón.

B5.3 Coñecer a música sinfónica e de cámara do
período clásico, a música vocal coa reforma de
Gluck e a ópera bufa e seria do s.XVIII.

B3.4 Coñecer a música instrumental española
renacentista. Estudo da organoloxía.

B4.4 Ident if icar e t rabal lar as formas
instrumentais barrocas: orixe, características e

B5.4 Coñecer os principais compositores
clásicos: Haydn, Mozart e Beethoven.



evolución.

B3.5 Identificar e recoñecer danzas de corte:
tipos e características.

B4.5 Recoñecer a tipoloxía da orquestra barroca
e estudo da súa organoloxía.

B5.5 Ter aprendido a evolución da orquestra e
ter estudado a organoloxía do período clásico: o
piano e o cuarteto de corda.

B3.6 Coñecer o nacemento e evolución do Ballet
de Corte.

B4.6 Traballar no estudo da Ópera Ballet,
Comedia Ballet e outros xéneros no Barroco.

B5.6 Saber do Ba l le t de acc ión , dos
reformadores do espectáculo, entre eles Noverre;
da súa nova estética e das innovacións da posta
en escena.

B4.7 Coñecer e informarse sobre a Real
Academia de Danza en París e a chegada do
profesionalismo á danza.

B5.7 Investigar e traballar sobre o Clasicismo
musical en España.

B4.8 Coñecer e traballar a música barroca
española: música vocal sacra e profana, teatro
musical: ópera e zarzuela, música instrumental e
música nas catedrais galegas.

B4.9 Recoñecer e investigar sobre algún/-s
dos/ás compositores/-as barrocas e saber da
función social do/da músico.

B4.10 Identificar e recoñecer as danzas cortesás
do Barroco. Coñecer o Ballet de Lois XIV e a
música escénica.

BLOQUE 6: O ROMANTICISMO, O
NACIONALISMO E O
POSROMANTICISMO

BLOQUE 7: PRIMEIRAS TENDENCIAS
MODERNAS

BLOQUE 8: MÚSICA E DANZA NA
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

B6.1 Coñecer as características principais do
movemento musical Romántico, da súa
orquestra, formas sinfónicas. As formas:

B7.1 Identificar e memorizar as características
musicais do Impresionismo e as súas figuras
máis representativas.

B8.1 Coñecer e comprender o Serialismo
integral.



sinfonía, concerto e música programática.
Aprender tamén a historia do piano romántico e
da música de cámara, das distintas tendencias da
ópera e da súa evolución  como espectáculo.
Comprender o Verismo como movemento
musical, e o lied como composición no
Romanticismo e no Posromanticismo.

B6.2 Comprender e saber a orixe e significado
dos nacionalismos musicais coas súas escolas e
estilos. Coñecer figuras representativas da
composición.

B7.2 Coñecer e comprender a Segunda Escola de
Viena . A evolución musica l dende o
Posromanticismo ata o Dodecafonismo
(composición e técnicas).

B8.2 Identificar, comprender e coñecer as
Vangardas. Indeterminación e aleatoriedade.
Novas grafías. Música electroacústica e música
concreta.

B6.3 T e r c o m p r e n d i d o e c o ñ e c e r o
Rexurdimento musical en Galicia: música
instrumental e vocal.

B7.3 Comprender e identificar as características
do Neoclasicismo, os seus representantes
principais, salientando a Stravinski.

B 8 . 3 Identificar, comprender e coñecer o
Postserialismo.

B6.4 Coñecer pezas esenciais do ballet
romántico, a súa xénese e desenvolvemento,
coas súas principais obras e figuras.

B7.4 Visualizar e comprender o teatro musical
europeo e americano a comezos do s. XX.

B8.4 Coñecer e comprender a música de
vangarda española: Xeración do 51. Música
galega e autores/-as contemporáneos/-as.

B6.5 Coñecer pezas esenciais do período
posromántico no ballet; as principais obras e
figuras do ballet imperial ruso.

B7.5 Comprender e identificar a orixe e
desenvolvemento da música de jazz.

B8.5 Coñecer, comprender e memorizar música
e danza popular moderna: jazz, pop e rock.

B6.6 Coñecer pezas de danza española, a súa
orixe e consolidación das distintas vertentes:
folclore, escola bolera, flamenco e danza
estilizada.

B7.6 Coñecer, comprender e visualizar as
distintas concepcións da orquestra do s.XX.

B8.6 Coñecer, comprender e visualizar a danza
contemporánea; a súa evolución e expansión na
segunda metade do s.XX.

B6.7 Coñecer e comprender a música española
do século XIX: a Zarzuela. Música galega:
principais compositores.

B7.7 Coñecer e visualizar os ballets rusos.
Estudar a figura de Diaghiliev e a danza
moderna.

B8.7 Identificar, valorar e respectar o cante e
baile flamenco.

B6.9 Comprender e explicar en comentarios
escritos ou oralmente a influencia da literatura na
música.

B7.8 Coñecer e comprender as novas linguaxes
do s.XX, o século dos ismos: Surrealismo,
Expresionismo...

B8.8 Identificar, coñecer, valorar e respectar a
música e danza popular galega.

B7.9 Identificar e coñecer a danza moderna nas B8.9 Coñecer e comprender a importancia da



primeiras década do s.XX. música cinematográfica, publicitaria e de
ambientación. A danza no cine.

B7.10 Comprender, coñecer e identificar a
música española da primeira metade do século.
Falla e a Xeración do 98. Xeración da República.

B8.10 Ident if icar e Coñecer os novos
instrumentos e as novas tecnoloxías aplicadas á
música.

B7.11 Comprender, coñecer e identificar a
música galega do s. XX coas súas figuras máis
representativas na diáspora.

BLOQUE 9: A MÚSICA TRADICIONAL NO MUNDO

B9.1 Visualizar, comprender e respectar danza e música exótica, étnica, folclórica e popular. A música e danza popular galega.

B9.2 Coñecer e comprender a importancia da función social da música e a danza: ritos, tradicións e festas.

B9.3 Identificar e recoñecer algunha/-as das características da música e da danza: ritmo, melodía, morfoloxía, estilos de canto, texturas, pasos,
disposicións e movementos.

B9.4 Facer un pequeno traballo sobre organoloxía, unha introdución aos instrumentos tradicionais e ao instrumento musical como obxecto
etnográfico.



3- Criterios de cualificación e de avaliación.

a) En 2º da ESO, a nota final de cada avaliación será o resultado da media de:

1- Dúas probas teóricas sobre cuestións musicais teóricas e/ou prácticas aprendidas a través
das cancións e/ou teoría dada en clase e das que se toma nota ou ben na libreta de clase ou ben nas
propias partituras e consistente na colocación de notas sobre o pentagrama, división en compases
mediante liñas divisorias, definición de termos musicais básicos (piano, forte, crescendo, da
capo...), equivalencias entre figuras, silencios... Cualifícanse sobre 10  e será o 40% da nota.

2- Dúas probas prácticas de instrumento (frauta e/ou placas) e/ou vogal coas cancións
correspondentes a cada avaliación. Cualifícase sobre 10 e será o 40 % da nota.

3 - Rúbricas de participación nos exercicios de relaxación, estiramentos, vocalización...
realizados na aula ao longo do trimestre. Cualifícase sobre 10 e será o 10 % da nota.

4 - Valoración da libreta de clase. Terase moi en conta a presentación, orde, limpeza,
ortografía, conservación de todo o material entregado, así como traer diariamente o material.
Cualifícase sobre 10 e será o 10 % da nota.

5- Quen suspenda a materia en xuño deberá levar toda a materia a setembro, nunha proba
única, onde se preguntarán todos os contidos teóricos e prácticos vistos ao longo do curso.

b) En 3º de ESO, a nota final de cada avaliación será o resultado da media de tres notas
obtidas mediante diferentes probas e exercicios realizados ao longo da avaliación correspondente.
Son as que seguen:

1- Dúas probas teórico-prácticas por avaliación. Farase a media entre as dúas probas
(cualificadas sobre 10) para obter a nota media de teoría sobre cuestións musicais que deben estudar
das fotocopias e/ou apuntamentos achegados pola profesora. As cuestións prácticas estarán
relacionadas coa colocación de notas sobre o pentagrama, división en compases mediante liñas
divisorias, definición de termos musicais básicos (piano, forte, crescendo, da capo...), realización de
ditados rítmicos, melódicos, equivalencias entre figuras, silencios... e calquera exercicio de práctica
musical que se realizase en clase.  Nesta proba pode haber unha pregunta de audicións que valerá
como máximo dous puntos sobre dez. Será o 40 % da nota.

2- Rúbricas de participación nos exercicios de relaxación, estiramentos, vocalización...
realizados na aula ao longo do trimestre. Cada rúbrica cualifícase sobre dez e contan un 20 % da
nota.

3- Dúas probas prácticas de instrumento (frauta e/ou placas) e/ou vogal. Farase a media
entre as dúas probas para obter a nota de practica instrumental e/ ou vogal. Cualificarase sobre dez e
será o 40 % da nota.

4- Valorarase positivamente ter o material de aula correspondente (fotocopias, libretas
pautada e de clase e frauta)
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5- Quen suspenda a materia en xuño realizará unha proba única en setembro que
comprenderá toda a materia do curso, tanto teórica coma práctica.

En 4º da ESO, a nota final de cada avaliación será o resultado da media de tres notas obtidas
mediante diferentes probas e exercicios realizados ao longo da avaliación correspondente. Son as
que seguen:

1- Dúas probas teórico-prácticas por avaliación. Farase a media entre as dúas probas
(cualificadas sobre 10) para obter a nota media de teoría que deben estudar das fotocopias e/ou
apuntamentos achegados pola profesora. As cuestións prácticas estarán relacionadas
fundamentalmente coa audición de obras, aínda que puntualmente poden realizarse probas sobre
cuestións prácticas do tipo: colocación de notas sobre o pentagrama, división en compases mediante
liñas divisorias, definición de termos musicais básicos (piano, forte, crescendo, da capo...),
realización de ditados rítmicos, melódicos, equivalencias entre figuras, silencios... e calquera
exercicio de práctica musical que se realizase en clase. Será o 40 % da nota.

2- Rúbricas de participación nos exercicios de relaxación, estiramentos, vocalización...
realizados na aula ao longo do trimestre. Cada rúbrica cualifícase sobre dez e contan un 20 % da
nota.

3- Dúas probas prácticas de instrumento (frauta e/ou placas) e/ou vogal. No caso de AED
serán as actividades prácticas traballadas durante o trimestre. Farase a media entre as dúas probas
para obter a nota de práctica instrumental e/ ou vogal ou actividade práctica realizada en AED.
Cualificarase sobre 10 e será o 40 % da nota.

4- Valorarase positivamente ter o material de aula correspondente (fotocopias, libretas
pautada e de clase e frauta)

5- Quen suspenda a materia en xuño terá que realizar unha proba única en setembro que
comprenderá toda a teoría e práctica realizada durante o curso.

c) En 1º de BACHARELATO, como materia optativa que é, será unha materia
eminentemente práctica sen deixar de lado as probas teóricas pertinentes.

1- Realizaranse dúas probas teóricas por trimestre (Será o 40% da nota) e outras dúas
prácticas (Será outro 40%). A práctica pode ser vocal, instrumental ou ambas as dúas. Todas se
cualificarán sobre 10, realizando despois a porcentaxe correspondente.

2- Rúbrica de participación nos exercicios de relaxación, estiramentos, vocalización...
realizados na aula. Farase a media entre todas as rúbricas realizadas (sobre 10) e obterase o 20 %
restante da nota.

3- Non se pedirá a libreta pero si deben ter todo o material do curso ordenado e clasificado.

4- Quen suspenda a materia en xuño terá que realizar unha proba única en setembro que
comprenderá toda a teoría e práctica realizada durante o curso.
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En 2º de Bacharelato:

“Historia da Música e da Danza”

1- Realizaranse dúas probas teóricas por trimestre. Cualificaranse sobre 10 e será o 40% da
nota.

2- Realizaranse dúas probas prácticas de comentario de texto sobre unha audición,
cualificadas sobre 10 e que será o 40 % da nota.

3- Haberá unha proba de recoñecemento de audicións, cualificada sobre 10, que será o 20 %
da nota.

4- Deben ter todo o material do curso ordenado e clasificado.

5- Quen suspenda a materia en xuño terá que realizar unha proba única en setembro que
comprenderá toda a teoría e práctica realizada durante o curso.

4- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación
de materias pendentes.

Segundo o currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, de educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG nº 150 do 8/08/2017), as programacións didácticas incluirán en cada materia a organización
de actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

Cómpre salientar tamén o Artigo 35.1 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, onde se establece
o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG nº 120 do 29/06/2015, relativo á promoción onde se recolle que os centros docentes
deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e avaliación de materias pendentes.
Esta avaliación debe ser continua e adaptada ás especificidades do carácter pendente da materia.

Realizarase un plan de traballo con contidos mínimos esixibles e actividades recomendadas
con probas parciais, criterios cualificación e avaliación para verificar a superación desas materias,
poñéndoas en coñecemento do alumnado para garantir o dereito a unha avaliación obxectiva,
recoñecido no artigo 6.3 c) da Lei Orgánica 3/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á
educación.

Polo tanto, o alumnado que non superase a materia en setembro, será supervisado ao longo
do seguinte curso mediante a achega do material pertinente fotocopiado para a súa lectura e
posterior realización de exercicios e/ou traballos de cada unidade.

O material será entregado ao longo de cada trimestre para que consulten as dúbidas que
poidan xurdir. Os exercicios e/ou traballos serán corrixidos e entregados ao alumnado, xa que lle
servirán para preparar a proba parcial que debe superar ao final de cada trimestre (coincidindo
coas respectivas avaliacións) para a recuperación da materia pendente.

Terán así un seguimento continuado durante todo o curso académico.

Debe facerse constar que neste curso académico non existe alumnado coa materia pendente
nin alumnado que repita a materia de Música.
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