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MÚSICA 2ºESO  

1. 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 as cada vez mais 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 critica. 

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 a adquisición das 

competencias, ademais de procurar un ensino integral e axudar na maduración do alumnado novo. 

Consideramos ademais que a ensinanza de música  non so é útil, senón moi necesaria, tanto para a 

integración do corpo e a mente, da razón e a emoción, como do propio individuo no grupo. 

Supón tamén unha aprendizaxe que traballa e pon en conexión múltiples aspectos do saber: a 

matemática, a ciencia, a historia, a literatura e as artes. A música permite igualmente traballar cas 

emocións dun xeito moi explícito, e sabemos que educar persoas íntegras implica, ademais de 

posibilitar a adquisición de coñecementos, o traballo cas mesmas, pois saber xestionalas supón saber 

estar no mundo dun modo mais axeitado. 

  

A música permite así mesmo o exercicio da creatividade, e esta supón unha das maneiras máis 

importantes que ten o ser humano de aprender e de adaptarse, pois a rixidez fainos vulnerables, 

mentres que a creatividade fortalécenos ao axudarnos na constante adaptación que, en última 

instancia, é a vida. 

O feito de que a educación musical supoña unha educación integral do individuo e que o alumnado, 

polo xeral, desfrute da súa aprendizaxe e a práctica feito este tan importante para a motivación cara 

ao aprendizaxe,  consideramos que lle outorgan un gran valor educativo. 

 

 

 

 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
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En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do 

Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, no Decreto 86/2015 do 25 de 

Xuño incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión Europea. Considerase que 

“as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emocións e outras compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan 

conxuntamente para lograr unha acción eficaz. 

O referido Decreto, recolle unha serie de competencias, segundo a clasificación e denominación das 

definidas pola Unión Europea na Recomendación 2006/962/EC: comunicación lingüística (CCL); 

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT); competencia dixital 

(CD); aprender a aprender (CAA); competencias socias e cívicas (CSC); sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE); e conciencia e expresións culturais (CCEC). Potenciarase o desenvolvemento da 

competencia lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A idea e que a presente materia contribúa a adquisición de todas as competencias claves, se ben 

contribuiría de xeito particular as competencias clave que citamos a continuación, subliñando que se 

entende por Competencias as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz 

de problemas complexos. 

Comunicación lingüística (CCL): a música contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos, e a 

adquisición e uso dun vocabulario musical básico. Tamén colabora coa integración da linguaxe musical 

e da linguaxe verbal. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): a educación musical 

favorece a comprensión dos elementos básicos da linguaxe musical: a relación entre as distintas 

figuras, o compás, a harmonía. O uso de recursos tecnolóxicos no campo da música favorece o seu 

aproveitamento como ferramenta para os procesos de aprendizaxe e a súa posible integración nas 

actividades de lecer. 

Competencia dixital (CD): a través do uso da tecnoloxía como ferramenta para mostrar procesos 

relacionados coa música e coa gravación e edición dixital do son. 

Aprender a aprender (CAA): a música potencia capacidades e destrezas fundamentais para a 

aprendizaxe guiada e autónoma como a atención, a concentración e a memoria, a vez que desenvolve 

o sentido da orde e da análise. 

Competencias socias e cívicas (CSC): a participación en actividades musicais e de movemento de 

distinta índole relacionadas coa interpretación e creación colectiva que requiren dun traballo 

cooperativo, colabora na adquisición de habilidades para relacionarse cos demais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): naquelas actividades relacionadas coa 

interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades tales como a perseveranza, a 

responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes factores clave para a adquisición desta 

competencia. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC): a música fomenta a capacidade de apreciar, comprender e 

valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e musicais, a través de experiencias 

perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, épocas... 
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3. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia 

que forman parte dos perfís competenciais. 
 

En 2º da ESO os estándares de avaliación son: 

 

BLOQUE 1: “INTERPRETACIÓN E CREACIÓN” 

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

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

3. Identifica e transcribe 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. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, pezas 
instrumentais e coreografías. 

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

8. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 
9. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
10. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 

interpretación adecuadas ao nivel. 
11. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 

resultados na exposición ante un público. 
12. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 
13. 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. 
14. 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. 

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

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

17. 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. 

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

3. Segue partituras como apoio á audición. 
4. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 
5. Describe os 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 traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

 

BLOQUE 3: “CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS” 

1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións 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, gozando deles 

como oínte con capacidade selectiva. 
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. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 
7. Contribúe á conservación, á recuperación e á transmisión do patrimonio musical galego, 

colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 
8. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 
9. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 

claridade. 
10. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes, 

grupos de música popular, etc, e realiza unha revisión crítica desas producións. 
11. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

 

BLOQUE 4: “MÚSICA E TECNOLOXÍAS” 

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

2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

3. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito musical. 
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4. Concreción de obxectivos por curso 
 

A ensinanza da Música nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes 

capacidades: 

1. Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e recursos tecnolóxicos para expresar ideas e 

sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras 

formas distintas de expresión. (a, b, d, e, h, k) 

2. Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a interpretación (vogal, 

instrumental e de movemento e danza) e a creación musical, tanto individuais como en grupo. 

(b, g, l) 

3. Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 

musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural 

e pracer persoal e interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

(a, g, f, j) 

4. Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística 

e do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a 

terminoloxía apropiada para describilas e valoralas criticamente. (f, g, l, j ) 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información, medios audiovisuais, Internet, 

textos, partituras e outros recursos gráficos, para o coñecemento e desfrute da música. (b, g, 

l, e) 

6. Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e a 

comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa contribución ás 

distintas actividades musicais e ao aprendizaxe autónomo da música. (b, g, l, e) 

7. Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes 

contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando 

conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas aportacións 

dos demais. (a, c, l) 

8. Comprender e apreciar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de 

coñecemento, así como a función e o significado da música en diferentes producións artísticas 

e audiovisuais e nos medios de comunicación. (b, i, h, l, e) 

9. Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais 

da música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás 

e valorando a súa contribución á vida persoal e á da comunidade. (a, c, g 

10. Valorar o silencio e o son como parte integral do medio ambiente e da música, tomando 

conciencia dos problemas creados pola contaminación acústica e as súas consecuencias.(d, l, 

k) 

 

No DOGA do 29 de xuño de 2015, recóllense os obxectivos xerais para toda a etapa de secundaria.     

Son os que seguen: 

“A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
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oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura.” 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e 

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Para os dous cursos de Bacharelato, tamén recollidos no DOGA do 29 de xuño de 2015, os obxectivos 

xerais son estes: 

“O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada nos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a responsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser capaz de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. 

k) Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e 

a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado”. 

5. Contidos 
 

Enténdense por Contidos o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e a adquisición de 

competencias. 
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5.1 Secuenciación de contidos 
 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

O.X. Contidos 

n, ñ, m B1.1. Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical 

n, ñ, m 
B1.2. 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 

n, ñ, m 
B1.3. Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: características 
xenéricas e formais. 

n, ñ, m 
B1.4. Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, 
estilos e culturas. Interpretación individual e en grupo. 

n, ñ, m 
B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

n, ñ, m 
B1.6. Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e 
a interiorización da música 

n 
B1.7. Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, 
empregadas como expresión musical. 

n, g 
B1.8. Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de 
habilidades técnicas para a interpretación. 

n, g 
B1.9. Experimentación e práctica das técnicas do movemento e a danza, 
expresión dos contidos musicais a través do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de danzas. 

a, b, d 
B1. 10. Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e aos/ás demais interpretes, audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto 

a, b, d 
B1. 11. Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en 
grupo e a achega das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común 

a, b, d 
B1. 12. Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante outras formas de expresión 

a, n 

B1. 13. Improvisación, elaboración de arranxos e composición como recursos 
para a creación musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de 
cancións e pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de 
distinto tipos de organización musical 

a, n 
B1. 14. Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais 
para distintas agrupacións, a partir da combinación de elementos e recursos 
presentados no contexto das actividades que se realizan na aula. 

g, n, d, ñ 
B1. 15. Prácticas de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da 
memorización e da lectura de partituras. 

g, n, d, ñ 
B1. 16. Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en movemento na realización da producións 
audiovisuais 
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BLOQUE 2: ESCOITA 

O.X. Contidos 

n, ñ B2. 1. Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música 
escoitada 

n, ñ B2. 2. Identificación dos elementos da música e das súas características na 
audición e na análise de obras musicais 

n, ñ B2. 3. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos, e 
das agrupacións vocais e instrumentais 

n B2. 4. Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, 
ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc... 

b, a B2. 5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais 
persoas durante a escoita 

h, n B2. 6. Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, 
incluíndo as interpretacións e composicións realizadas na aula. Investigación de 
músicas de distintas características para ampliar as propias preferencias musicais 

e, f, m B2. 7. Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música 
e a contaminación sonora 

 

 

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

O.X. Contidos 

m, n B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria 

m, n B3.2. Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais 

l, n B3.3. Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e 
formais. 

l, n, ñ B3.4. Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a 
difusión das creacións musicais propias e alleas 

l, n, ñ B3.5. Utilización de diversas 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. 

h, e B3.6. Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas 
opinións 

e, n, l B3.7. Música actual: novas tendencias; concertos en directo 
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BLOQUE 4: MUSICA E TECNOLOXIA 

O.X. Contidos 

e, n B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet e software 
musical de distintas características para o adestramento auditivo, a 
interpretación e a creación musical 

e, n B4.2. Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, para rexistrar as 
creacións propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 

e, n B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación 
musical 

e, n B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación 
e gravación de pezas musicais. 

e, n B4.5. Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a 
difusión das creacións musicais propias e alleas 

e, n B4.6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información 
e da comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos 
para o coñecemento da música e a satisfacción con ela 

 

6. Estándares de aprendizaxe avaliables 

6.1 Estándares de aprendizaxe 
Entendese por Estándares de aprendizaxe avaliables as especificacións dos criterios de avaliación 

que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir 

graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 

estándarizadas e comparables. 

Seguindo os criterios de avaliación da presente programación definiremos para os mesmos os 

seguintes estándares de aprendizaxe avaliables: 

 

6.2 Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte 

dos perfís competenciais. 

UD Estándares de aprendizaxe 

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

2.  MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
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...) 

3.  MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición MUB2.5.2. Elabora traballos de investigación sobre a 
contaminación acústica 
MUB1.6.4. Práctica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao 
director/a e a outros/as interpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu 
grupo 
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4.  MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos 

5.  MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha 
correcta emisión da voz MUB1.4.3. Práctica a relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación 

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

7.  MUB1.4.5. Coñece e pon en practica as técnicas de control de emocións á hora 
de mellorar os seus resultados na exposición ante un público 

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

9.  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/as 

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

 

6.3 Temporalización 
A presente materia impartirase en períodos lectivos de 2 horas semanais, polo que a duración total 

da materia será de aproximadamente de 66 horas. Esas horas distribuiranse entre as diferentes 

unidades didácticas, todas elas estruturadas para dar cabida a tódolos estándares de aprendizaxe a 

medir. Tendo en conta a distinta dificultade e extensión de cada unha das unidades didácticas, a 

distribución temporal para o presente curso é como segue: 

UNIDADES DIDATICAS SESIONS 

1ºAVALIACIÓN 

1. CUALIDADES DO SON 6 

2. O RITMO 6 

3. MELODÍA E HARMONÍA 6 

4. A VOZ 6 

2º AVALIACIÓN 

5.  OS INSTRUMENTOS MUSICAIS 8 

6.  A TEXTURA MUSICAL 8 

7.  A FORMA MUSICAL 8 

3º AVALIACIÓN 

8. A MÚSICA POPULAR URBANA 6 

9. MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS 6 

10. O FOLCLORE MUSICAL 6 

 

Dentro destas sesións, reservaranse algunhas para a realización de probas ou exames. 
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6.4 Grao mínimo de consecución para superar a materia 
Na presente programación deberemos indicar os mínimos esixibles ó alumnado necesarios para a 

avaliación positiva da materia. Así, estableceranse os seguintes mínimos: 

 Grao mínimos de consecución esixible 

1.  B1.1. 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 
B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa e cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de 
tempo, etc) 

2.  B1.4. 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 o perfeccionamento da tarefa común 

3.  B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións 

4.  B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da 
aula coo apoio ás tarefas de audición 

5.  B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, 
corporal ou verbal) elementos e formas de organización e estruturación musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra 
musical interpretada en vivo ou gravada 

 

Así pois, o alumnado debería de poder: 

1. Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar ideas 

e sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras 

formas distintas de expresión. 

2. Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a 

interpretación vocal e a instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma individual 

como en grupo. 

3. Desfrutar coa escoita de obras de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, 

apreciando o seu valor como fonte de coñecemento e enriquecemento intercultural. 

4. Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, Internet, 

textos, partituras e outros recursos gráficos para o coñecemento e gozo da música. 

5. Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos diferentes 

contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando 

conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas contribucións 

dos demais. 

6. Valorar as relacións, a función e o significado da música en diferentes producións artísticas e 

audiovisuais e nos medios de comunicación. 

7. Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais 

da música, e valorando a contribución que a música pode facer á vida persoal e a da 

comunidade. 

8. Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando 

conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da 
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ecoloxía acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para 

combater a polución sonora. 

6.5 Procedementos e instrumentos de avaliación 
Os procedementos de avaliación realizaranse tendo en conta o seguinte: 

• Asistencia regular a clase. Será necesaria a recuperación das horas perdidas mediante a 

realización de actividades relacionadas cos contidos traballados durante a sesión 

correspondente e facilitadas polo profesor. 

• Participación do alumnado en todas as actividades propostas tanto individuais como en grupo. 

• Unha ou varias probas teóricas ou practicas relacionadas coa unidade didáctica. 

• Entrega dun traballo final a determinar polo grupo. 

Como instrumentos de avaliación utilizaranse, nos dous últimos apartados dos procedementos 

descritos antes: 

• Exames escritos, os cales poden ser teóricos (resposta de preguntas ou exames tipo test, por 

exemplo), ou prácticos (exposicións, danzas, interpretacións, composicións...) 

• Probas prácticas. 

• Traballo final sobre unha creación grupal. 

No caso de alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria e teña que presentarse na 

extraordinaria, os instrumentos de avaliación basearanse nun exame a realizar polo alumno/a, podendo 

ser escrito ou práctico (ou unha mestura das dúas opcións), debendo superar o alumnado o mesmo 

7. Metodoloxía didáctica 
Enténdese por Metodoloxía didáctica o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de 

posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

Os principios metodolóxicos nos que se sustenta a nosa ensinanza serán os seguintes: 

• Aprendizaxe significativa: pártese dos coñecementos previos que posúe o alumnado para 

adquirir outros novos. Segundo a psicoloxía construtivista, a nova información conéctase cun 

concepto relevante presente na estrutura cognitiva, de xeito que as novas ideas e conceptos 

poden ser aprendidos significativamente polo alumno ou alumna. Neste sentido, teranse en 

conta os coñecementos previos do alumnado e proporcionaranse actividades que esperten o 

seu interese. 

• Enfoque globalizador: darase un enfoque globalizador da área, procurando interrelacionar os 

contidos duns bloques con outros. Tamén se proporán actividades que relacionen a música 

con outras áreas curriculares. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lle 

permitan ao alumnado avanzar na adquisición eficaz de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. É fundamental a coordinación co equipo docente. 

• Ensinanza motivadora: a motivación farase partindo das súas experiencias e de situacións 

concretas que esperten o interese do alumnado e manteñan a súa atención. O aspecto lúdico 

será central á hora de realizar as distintas actividades, dando unha grande importancia á 

práctica e fomentando o interese por aprender. 

• Ensinanza individualizadora-socializadora: teranse en conta as características cognitivas, 

psicomotrices e afectivo-sociais de cada alumno e alumna, favorecendo o desenvolvemento 

persoal sen esquecer que somos seres que vivimos en sociedade. A acción educativa 
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procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta 

os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por 

si mesmo e promovendo o traballo colaborador e en equipo. 

• Aprendizaxe autónoma: darase importancia á adquisición de ferramentas de traballo que 

vaian articulando estratexias de aprendizaxe autónoma, posibilitando que o alumnado 

“aprenda a aprender”. 

8. Materiais e recursos didácticos 
Para o correcto desenvolvemento da nosa práctica docente, precisaremos unha serie de recursos que 

nos permitan realizar adecuadamente as actividades programadas e facilitar a adquisición dos 

coñecementos por parte do alumnado. 

• Materiais: Empregaremos principalmente instrumentos Orff para a interpretación musical, 

por ser o máis axeitado desde o punto de vista técnico-interpretativo. Cada alumno e alumna 

terá a súa propia frauta doce. No instrumental PAD, contaremos con láminas de metal e 

madeira nas tesituras de soprano, contralto e baixo. Entre os membranófonos contaremos 

con caixa, pandeiretas, pandeiros de distintos tamaños e bongoes e/ou timbais Orff. Tamén 

se van precisar instrumentos de pequena percusión de madeira de metal. Haberá que contar 

con materiais auxiliares, como atrís, baquetas con mazas duras e brandas, encerado pautado, 

metrónomo, partituras... Sería bo dispor dalgún instrumento harmónico (teclado ou guitarra) 

e tamén se poderán aproveitar os instrumentos que poda aportar o propio alumnado ou 

utilizar instrumentos construídos con materiais reciclados. O profesor tamén pode contribuír 

co seu propio material. 

• Ambientais: Os elementos visuais e decorativos (láminas didácticas, murais...) serán 

empregados como recursos de apoio para a actividade docente. 

• Persoais: O profesorado será o principal recurso humano co que contemos na nosa práctica 

docente, prestando atención á colaboración entre áreas. Tamén sería importante contar coa 

colaboración externa de intérpretes profesionais ou afeccionados, agrupacións musicais, así 

como docentes doutros centros como escolas de música ou conservatorios... para a 

realización de concertos didácticos. 

• Informáticos e audiovisuais: Será preciso contar con medios para a reprodución de audio e 

vídeo. Tamén sería conveniente contar con un ou dous micrófonos e soportes, unha tarxeta 

de son externa e software para a gravación e edición musical (Audacity, GarageBand, 

Cubase...). Será importante contar cunha pequena fonoteca musical en formato CD e DVD ou 

ben en MP3 para reproducir no ordenador ou noutro soporte dixital (iPod, reprodutor MP3...). 

 

A posibilidade xeneralizada de dispor hoxe en día de acceso a Internet na aula permite o acceso a unha 

grande cantidade de información entre a que se inclúe vídeos, tutoriais, manuais técnicos... 

Así pois, na presente programación optaremos por empregar a maiores materiais e recursos en rede 

(a través da aula virtual do Centro) para que o alumnado poda participar e construír de xeito directo 

o seu propio entorno cognitivo. 
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9. Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
A avaliación non é unha acción sancionadora, senón orientadora e reguladora que nos permite 

coñecer os logros conseguidos e reflexionar sobre o proceso de ensino e aprendizaxe. 

A acción avaliadora deberá ter en conta tanto os procesos de aprendizaxe do alumnado como a 

práctica docente, así como a propia programación. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o 

axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a propia práctica 

docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

Neste curso non ha alumnos coa materia pendente. 

9.1 Criterios de avaliación e cualificación 
Enténdese por Criterios de avaliación o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. 

Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.  

Na seguinte táboa pódese ver os contidos relacionados, os criterios de avaliación da mesma e as 

competencias clave coas que se asocian eses criterios. 

Criterios de avaliación C. Clave 

B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica axeitada e aplicándoos a través da lectura ou a 
audición e a interpretación de pequenas obras ou fragmentos musicais 

CCEC CCL 
CMCCT 

B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música CCEC 

B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis comúns 

CAA CCEC 

B1.4. 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 

CAA CCEC 

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición e improvisación, e respecto 
polas creacións dos seus compañeiros/as 

CAA CCEC 
CSIEE 

B1.6. 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 

CCEC CSC 
CSIEE 

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións CCEC 

B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da 
aula como apoio ás tarefas de audición 

CCEC 

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións CSC 

B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes elementos e 
formas de organización e estruturación musical dunha obra musical interpretada en 
vivo ou gravada 

CCL CCEC 

B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso 
indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor solucións 

CSC CSIEE 
CD 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas CCEC 
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B3.2. 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 

CCEC 

B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural español e galego, e comprender 
o valor de conservalo e transmitilo 

CCEC CSIEE 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos 
necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou “falar de música” 

CCL 

B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os musicais, os concertos 
en vivo e as novas propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e 
innovadores 

CD CAA 

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñible para gravar e reproducir música CD CSIEE 

B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

CD 

 

9.2  Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos 

seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles: 

 - Instrumentos de avaliación: 

 a) Probas escritas, (exames) cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. A nota de este apartado será a 

media das cualificacións obtidas nas distintas probas. Ponderación: 60%. 

 b) Probas prácticas, interpretación instrumental ou lectura melódica ou rítmico-melódica de 

fragmentos musicais sinxelos incluíndo elementos do linguaxe musical traballados na clase. 

Ponderación 10% 

 c) Exercicios , actividades e traballos  realizadas na aula, na casa (fichas dadas polo profesor) e o 

caderno de clase. Valorando os seguintes aspectos: puntualidade, atención, participación e grafía 

musical. Ponderación: 20%.  A valoración realizarase do seguinte xeito: 

   c.1) Traballos terase en conta: - Presentación: 30%. - Redacción: 20%. - Puntualidade, dentro do 

prazo: 10%. - Contidos: 40%. 

   c.2) Na valoración do caderno de clase terase en conta: - Presentación: 40%. - Redacción : 20%. - 

Posta ao día: 20% ( o caderno poderá ser revisado polo profesor en calquera momento). - Contidos: 

20% 

   d.) Actitude na aula: Participación activa na aula , cunha actitude positiva respectando as 

intervencións dos compañeiros e do profesorado  nas interpretacións instrumentais ou orais e os 

traballos feitos polos compañeiros. Ponderación: 10%. 

Pautas xerais de actuación:  

A nota da avaliación será a suma dos apartados anteriores; sempre que a cualificación das probas 

obxectivas acade os mínimos esixidos.  

 Probas obxectivas:  Como mínimo farase unha proba escrita por avaliación. O alumnado que non 

asista a algunha proba obrigatoria deberá achegar xustificante médico ou similar de carácter oficial, 

en caso contrario será cualificado con 0 puntos. 
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Traballo na aula e na casa: Non se admitirán actividades fóra do prazo indicado pola profesora sen un 

xustificante oficial; por tanto, serán puntuadas con 0 puntos. 

Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno ou 

alumna copiou, permitiu que outros copiasen nos exames, no seu traballo ou participou en calquera 

actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos). 

O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou 

inferior) segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e da actitude diaria do 

alumnado. A unha cualificación trimestral de 4,5   corresponderalle 5 na cualificación da avaliación; a 

unha cualificación trimestral de 4,4 corresponderalle unha cualificación de 4 na avaliación trimestral.  

9.3  Recuperacións:  
Considérase superada a avaliación cando o alumnado obteñan unha cualificación igual ou superior a 

5 puntos. En caso de non alcanzar dita nota, e considerando o carácter progresivo da nosa materia, 

poderase recuperar superando as avaliacións posteriores. 

9.4  Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a  3ª avaliación e a 

avaliación final . 
Alumnado con partes sen superar 

Durante este período realizaranse tarefas de apoio e reforzo do alumnado con partes sen superar. 

Facilitando todo o material necesario para superar as partes a recuperar coma resúmenes 

elaborados polo profesor co máis importante de cada tema, preguntas e respostas dos contidos máis 

relevantes, vídeos explicativos para aprender elementos máis complexos, fichas con exercicios 

prácticos da materia, exercicios sinxelos para a práctica instrumental. 

Alumnado con todo superado 

Realizaranse tarefas das partes nas que pode mellorar. Reforzo das partes nas que ten certo dominio 

a través de apoio a outro alumnado coa técnica de titoría entre iguais. Ampliación entendida coma 

afondamento de elementos curriculares traballados durante o curso ou doutros que podan ser de 

utilidade para aprendizaxes de cursos sucesivos. Podería destinarse todo ou parte do tempo da 

materia para apoiar e reforzar partes sen superar doutras materias. 

9.5 Criterios para determinar a cualificación final 
 Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo 

establecido no punto anterior, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos. A 

cualificación final será a media ponderada das tres avaliacións (30% a primeira, 30% a segunda, 40% 

a terceira) e, para aprobar, terá que acadarse un mínimo de 5 puntos. O alumnado que acade unha 

nota media das tres avaliacións de 5 o máis puntos, terá a materia aprobada. 

 Considerando o traballo realizado polo alumno no período entre a 3ª avaliación parcial e avaliación 

final  se poderá sumar á nota final ata 0.5 puntos.  

 Os alumnos que non superen a materia na 3ª  avaliación  , poderán realizar unha proba global no 

mes de xuño, nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 1 a 10. Os 

instrumentos de avaliación basearanse nun exame a realizar polo alumno/a, podendo ser escrito ou 

práctico (ou unha mistura das dúas opcións), debendo superar o alumnado o mesmo. Considerarase 

superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso, se obteña unha 
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puntuación, igual ou superior a 5 puntos. No caso de alumnos con una o varias avaliacións suspensas 

si a media das avaliacións chega o 5 , considerarase a materia superada. 

Avaliación da práctica docente 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

Planificación 

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporalización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración 

dunha sesión de traballo. 
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os 

aspectos particulares de cada grupo. 
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible. 
• Prepara ou selecciona material coma guión dos exercicios e proxectos. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 

estándares de aprendizaxe 
Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos. 

Motivación do alumnado 

• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da 
aula. 

• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-
aprendizaxe. 

• Fomenta un bo ambiente na aula. 
• Promove a participación activa do alumnado. 
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos. 
Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado. 

Traballo na aula 

• Utiliza exemplos audiovisuais na introdución de novos contidos. 
• Resolve as dúbidas do alumnado. 
Selecciona exercicios e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de 

aprendizaxe e a adquisición das competencias clave. 

Avaliación do proceso de 
ensino-aprendizaxe 

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas 
necesarias. 

• Analiza os procesos e os resultados das exercicios probas e actividades en xeral. 
• Establece medidas que permitan introducir melloras. 
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de exercicios e traballos 

indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras. 
• Proporciona indicacións durante a realización dos exercicios ou proxectos 

audiovisuais durante todas as fases de desenrolo dos mesmos. 
• Favorece os procesos de autoavaliación e avaliación colectiva dentro do grupo clase. 
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación. 
Informa ao alumnado dos resultados obtidos. 

 

 

10. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 
O profesorado que teña alumnado con materias pendentes será o encargado de realizar actividades 

de reforzo e de avaliación de acordo cos procedementos que se indican nesta programación; estas 

actividades desenvolveranse no tempo libre, tanto do alumnado coma do profesorado e consistirán 

en interpretacións musicais, lectura ou traballos de investigación etc. Deste xeito o alumnado pode ir 

superando parte do currículo con este tipo de actividades. 

Non obstante, cando o resultado da avaliación continua nos casos anteriormente citados sexa 

negativo, este alumnado poderá realizar unha proba no mes de abril e outra en xuño que versará 

sobre os contidos mínimos indicados en cada caso. 
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O alumnado ao que non se lle imparta a materia por recuperar do curso correspondente no que está 

matriculado e ten pendente a do curso anterior, será tutelado periodicamente ao longo do curso pola 

Xefa de Departamento que é á que lle corresponde avalialo. 

11. Avaliación inicial 
No primeiro mes de curso consultarase ao Departamento de Orientación por se houbera algunha 

necesidade especial xa detectada. 

Realizase ao comezo das actividades para poñer de manifesto as capacidades, coñecementos e 

actitudes previas do alumnado. Isto permite coñecer o punto de partida a partir do cal valorar o seu 

progreso. Dese xeito, ó comezo do curso realizarase un cuestionario individual para coñecer os 

coñecementos previos do alumnado e detectar posibles problemas. 

Por outra banda, o seguimento do alumno e do seu traballo no día a día permitirá localizar alumnado 

que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, aplicando nese caso as medidas necesarias 

seguindo en todo caso o Plan Xeral de atención á Diversidade. 

11.1 Medidas individuais ou colectivas a adoptar en función dos resultados 
Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas apropiadas: 

• Atención individual na realización de exercicios 

• Ampliación de tempo na realización dos exercicios máis básicos e permitir que os máis 

avanzados queden sen entregar. 

• Apoios en pequeno grupo 

• Tutoriais durante os recreos 

Estas medidas serán aplicadas no marco da metodoloxía descrita dentro desta programación 

12. Medidas de atención á diversidade 
En relación ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, o Decreto 86/2015 do 25 de 

Xuño establece no seu Artigo 7 que: 

“Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar 

o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 

establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización 

das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo.” 

Unha educación verdadeiramente integradora e que preste especial atención á diversidade ha de 

partir dos principios básicos de inclusión, normalización, individualización, igualdade de 

oportunidades, coñecementos previos (avaliación inicial), detección e intervención temperá, 

intelixencias múltiples (Gardner)… 
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O Decreto, establece que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar (1) necesidades educativas especiais, (2) 

dificultades específicas de aprendizaxe, (3) trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), 

(4) altas capacidades intelectuais, (5) por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por (6) 

condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas 

curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado. 

 

Dentro das medidas de atención á diversidade podemos adoptar as seguintes: adaptacións de acceso 

ao currículo, adaptacións significativas e adaptacións non significativas. 

 

• Adaptacións de acceso ao currículo. De acceso físico: recursos espaciais, materiais e persoais 

(eliminación de barreiras arquitectónicas, adecuada iluminación e sonoridades, mobiliario 

adaptado, profesorado de apoio especializado). De acceso á comunicación: materiais 

específicos de ensinanza: aprendizaxe, axudas técnicas e tecnolóxicas, sistemas de 

comunicación complementarios, sistemas alternativos (braille, lupas, telescopios, 

ordenadores, gravadoras, linguaxe de signos). 

• Adaptacións significativas. Modificacións que se realizan desde a programación, previa 

avaliación psicopedagóxica, e que afectan aos elementos preceptivos do currículo, por 

modificar obxectivos xerais de etapa, contidos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe. Estas adaptacións poden consistir en: adaptar os obxectivos, contidos, criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe; mudar a temporalización dos obxectivos, contidos, 

CA e estándares, eliminar obxectivos, contidos, CA e estándares do curso; ou introducir 

obxectivos, contidos, CA e estándares de cursos anteriores. 

• Adaptacións non significativas. Modifican elementos non prescritos do currículo. Son 

adaptacións en canto a temporalización, actividades, metodoloxías, técnicas e instrumentos 

de avaliación. 

En cumprimento do anterior, na presente materia adoptaranse as seguintes medidas preventivas para 

a detección de necesidades atendendo aos distintos ritmos de aprendizaxe: 

• Avaliación inicial 

• Análise dos traballos realizados polos alumnos. 

• Actividades iniciais sobre meta-aprendizaxe: explicación de métodos de traballo das unidades 

didácticas, destrezas básicas para estudalas e procedemento de control sobre a propia 

aprendizaxe. 

E, en caso necesario, tomaranse as seguintes medidas ordinarias: 

Actividades de reforzo que fundamenten futuras aprendizaxes significativas e van dirixidas a aqueles 

estudantes que teñen lagoas en aspectos básicos. 
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13. Elementos transversais 
En relación ós elementos transversais, o Decreto 86/2015 do 25 de Xuño establece no seu Artigo 4 

que: 

“A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 

materias de cada etapa.” 

E, no apartado 3 do mesmo punto: 

“A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o 

alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.” 

 

Un dos principios en que se inspira o sistema educativo é a transmisión e posta en práctica de valores 

que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a 

tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 

discriminación. Estes e outros aspectos han de abordarse de xeito transversal a todas as disciplinas, 

tendo a Educación Musical un papel destacado na transmisións dos seguintes elementos: 

• Comprensión lectora. Favorecerase a través da lectura dos contidos específicos da materia e 

naquelas actividades concretas que teñan un soporte textual: cancións, poemas musicados, 

audición e lectura de contos musicais... 

• Expresión oral e escrita. A través da interpretación vocal de cancións, textos dramatizados, 

lectura e gravación de contos sonoros... e na realización de composicións textuais e creación 

de letras a partir dunha melodía dada. 

• Comunicación audiovisual. Fomentarase a gravación sonora e audiovisual das producións e 

creacións propias mediante a utilización de soportes dixitais para a gravación e edición de 

audio e vídeo. Reprodución de audio e vídeo en distintos soportes. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación. Utilización de distintos medios para a 

aprendizaxe dos contidos específicos da materia, así como para a procura de información e 

reprodución e visualización de contidos. 

• Emprendemento. A música facilita o desenvolvemento e afianzamento do espírito 

emprendedor, a través da interpretación grupal e individual de pezas musicais e danzas, e a 

través da escoita activa das producións propias e das alleas. Estas actividades implican 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 

• Educación cívica e constitucional. Potenciarase a través de distintas actividades nas que se 

poña en valor a importancia da música como elemento fundamental da nosa identidade 

cultural e da transmisión dos principios sociais de xustiza, igualdade, fraternidade, 

democracia... por exemplo a través da interpretación de himnos (Oda á alegría). Igualmente, 

partirase do traballo en grupo para fomentar os valores democráticos, a tolerancia, o 

respecto... como marco fundamental para a interpretación en conxunto. 
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Ademais dos elementos mencionados, promoveranse e fomentaranse a través da música, unha serie 

de valores transversais: 

• Educación ambiental. Terase en conta a relación co medio no que viven. A contaminación 

acústica, as implicacións do son sobre a saúde, a importancia do silencio... 

• Educación para a igualdade. Débese ter coidado na división entre sexos, por exemplo á hora 

de realizar danzas ou asignar roles, e prestarase importancia ao papel da muller no mundo da 

música. Evitaranse os comportamentos estereotipados e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. Fomentarase o respecto e o valor de cada sexo na produción musical e daranse 

outros enfoques sobre a música desde o punto de vista de xénero. 

• Educación para a paz. Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, tendo en conta o valor 

conciliador da música e o seu carácter de práctica grupal, así como a súa característica de ser 

unha linguaxe asemántica. Fomentarase a tolerancia cara distintos grupos étnicos e culturais, 

dando relevancia a manifestacións culturais concretas e considerándoas en igualdade de 

dignidade que as propias. Do mesmo modo débese fomentar o respecto aos compañeiros e 

ás producións xurdidas na aula, así como fóra dela. Débese manter en todo momento unha 

conexión co mundo que rodea ao noso alumnado, sobre todo o seu ambiente máis inmediato 

co que poder exemplificar e, deste modo, facer máis significativos os contidos tratados. 

• Educación do consumidor. No referente ao consumo de música, crear unha actitude crítica 

ante o mercado discográfico, distinción entre os dereitos de autor e o dominio común, 

promover o uso responsable dos dispositivos electrónicos, orientar na escoita de distintos 

estilos musicais atendendo a criterios estéticos e de calidade interpretativa... Analizar a 

publicidade e os medios de comunicación. 

• Educación cívico-vial. Aínda que non é un aspecto central a tratar na educación musical, 

poden facerse paralelismos entre as normas que permiten unha boa execución instrumental 

e corporal e aquelas que favorecen o diálogo, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol... 

encamiñadas a evitar os accidentes de tráfico e mellorar a convivencia. 

• Educación para a saúde. Atópase nun lugar destacado, posto que a música e a danza 

constitúen un magnifico ámbito para o estímulo do equilibrio psicofísico. A maiores, tamén 

temos que ter en conta, á hora de empregar técnicas de canto, a importancia de coidar o noso 

aparato fonador, unha hixiene bucal axeitada, así como a importancia de fomentar unha 

correcta respiración. Tamén podemos traballar técnicas de relaxación e a musicoterapia. 

A interdisciplinariedade da música implica establecer relacións entre esta e outras áreas. A 

complementariedade interdisciplinar dependerá do grao de coordinación efectiva alcanzado polos 

equipos docentes e da estrutura organizativa do centro. 

Este enfoque pedagóxico contribúe a dar significado e coherencia ás aprendizaxes, a que o alumnado 

poda integralos ampliando globalmente os seus esquemas de coñecemento e a mellorar a súa 

capacidade para establecer relacións e comprender mellor o mundo que o rodea. 

A través deste procedemento o alumno/a poderá adquirir unha formación que lle permita valorar 

criticamente as diferentes manifestacións musicais que lle ofrece a nosa sociedade. Débese colaborar 

con outras áreas para elaborar actividades conxuntas ou complementarias e favorecer un tratamento 

globalizado cun maior nivel de significado para as nosas alumnos e alumnas. 



27 
 

Promoverase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou 

contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Tamén a prevención e resolución pacífica de conflitos, os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 

a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia 

terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

As actividades propostas ao alumnado fomentarán sempre a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares 
Neste momento debido a situación sanitaria polo COVID-19, non hai prevista ningunha actividade, se 

ao longo do curso cambia a situación tentariamos, algunha actividade coma: 

1. De carácter interdisciplinar, realizadas no centro, que poidan ser de interese para o alumnado 

de Música. 

2. Realizarase algún concerto didáctico no que participe o alumnado ben no centro ou ben en 

colaboración con algún outro centro educativo de calquera punto xeográfico galego e/ou do 

estranxeiro. 

3. Asistencia a algún concerto didáctico na localidade ou fóra, sobre todo ao Auditorio de Galicia 

en Santiago de Compostela. 

4. Saídas a Coruña para a programación de Concertos Didácticos ou Obras Teatrais. (por 

confirmar). 

5. Programaremos saídas a Ciclos de Cine en Coruña e Santiago. (Sala Numax, Ciclo Amal, 

Curtocircuito...) 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 

programación 
A programación estará exposta ao alumnado na páxina web do centro. 

A programación será revisada durante todo o curso e en cada reunión do departamento se farán 

propostas de mellora co fin de realizar as modificacións necesarias. 

A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso 

do departamento. 

No desenvolvemento da materia tentarase cumprir o indicado nos diferentes Plans do Centro e 

contribuír ós mesmos se é posible. 

En particular, para as actividades complemetarias e extraescolares seguiranse as indicacións marcadas 

polo Plan Xeral de Actividades Complementarias e Extraescolares, as cales axudarán á organización e 

realización das mesmas. 
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Por outra banda, tal e como se indica no apartado 9 da presente programación, para a detección e 

atención de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo seguiranse as pautas marcadas 

polo Plan Xeral de atención á Diversidade. 

Seguindo as propostas de mellora propostas na memoria do departamento, tentamos elaborar a 

temporalización máis de acorde coa realidade, que despois esixe empregar moito máis tempo na 

práctica que nos contidos teóricos. Atopar este equilibrio é complexo cando se traballa por proxectos, 

posto que a capacidade de descubrimento autónomo do alumnado vai parella coa adquisición de 

coñecementos previos sobre a materia. 

16. Docencia non presencial : Estándares de aprendizaxe, 

metodoloxía criterios de avaliación e de cualificación. 
Para a docencia non presencial, en 2º ESO todo o alumnado ten a posibilidade de utilizar o aula virtual 

do centro onde se lle subiran os traballos, fichas e partituras para traballar na materia. Ademais a  

maioría teñen conexión a internet polo que a ensinanza continuarase de forma telemática .   

 Os estándares de aprendizaxe , metodoloxía e criterios de avaliación e cualificación serán os 

seguintes: 

2º ESO: 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándar de aprendizaxe Criterio de avaliación 

MU B1 1.1 Recoñece os parámetros do son e os 
elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

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

MU B1 1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os 
compases a través da lectura ou a audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 

Recoñecer e aplicar os ritmos e os compases a 
través da lectura ou a audición de pequenas 
obras ou fragmentos musicais. 

MU B1 2.1 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... 

Distinguir e empregar 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... 

MU B1 6.1 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. 

Practicar, interpretar 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. 

MU B2 2.1Segue partituras como apoio á 
audición. 

Seguir partituras como apoio á audición. 

MU B2 3.1 Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a interpretación e 
a audición.   

Valorar e aplica o silencio como elemento 
indispensable para a interpretación e a 
audición.   

MU B3 1.2 Distingue as diversas funcións que 
cumpre a música na nosa sociedade. 

Distinguir as diversas funcións que cumpre a 
música na nosa sociedade. 

MU B3 3.1 Valora e respecta a importancia do 
patrimonio musical español e galego. 

Valorar e respectar a importancia do 
patrimonio musical español e galego. 
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MU B3 4.1 Emprega un vocabulario adecuado 
para describir percepcións e coñecementos 
musicais. 

Empregar un vocabulario mínimo musical. 

MU B4 1.1 Coñece algunhas das posibilidades 
que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

Coñecer algunhas das posibilidades que ofrecen 
as tecnoloxías. 

MU B4 1.2 Participa en todos os aspectos da 
produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionados, os 
métodos e as tecnoloxías. 

Coñecer e/ou participar nalgún aspecto da 
produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionados, os 
métodos e as tecnoloxías. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
-Probas prácticas de instrumento o voz sobre partituras e cancións 
traballadas no   curso. 
-Traballos e fichas sobre os contidos traballados. 
-Probas escritas sobre a teoría estudiada en cada trimestre. 

Instrumentos: 
-Interpretación solista de partituras estudiadas. 
-Rúbrica de traballos escritos entregados polo alumnado. 

Cualificación final Para a obtención da cualificación final realizarase a media sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas o longo do curso, así como as actividades 
de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores e as que teñan lugar no caso de una 
ensinanza  non presencial,  sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

Proba extraordinaria  A proba extraordinaria terá dúas partes: Unha proba teórica (exame 
escrito cos contidos mínimos traballados o longo do curso), e unha 
práctica (interpretación con frauta ou voz  dunha das cancións 
traballadas no curso). 

Alumnado ca  materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Neste curso non hai alumnos coa materia pendente. 
En caso de alumnos con algunha avaliación pendente, se lles facilitará 
de forma telemática a través da aula virtual do centro todo o material 
que precisen para superar as partes suspensa. 

Criterios de cualificación: 
Os mesmos que os descritos na programación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Continuarase dando o alumnado fichas e todo o material que precisen 
para superar a materia a través da aula virtual do centro., traballos 
que deberán entregar nos prazos sinalados. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades para a docencia non presencial (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de presentación, motivación e recordo para introducir ao 
alumnado no tema que se aborda , repasar os contidos dados, 
espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá 
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establecerse un pequeno debate a partir dun material audiovisual 
dado. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen  conectividade e teñen un correo 
electrónico habilitado para eles dende o primeiro día do curso, de 
xeito que podemos empregar aulas virtuais para o desenvolvemento 
da materia combinando unha parte expositiva de conceptos ou de 
reforzo ou de recordo do traballado  e continuar co 
desenvolvemento da materia e todo tipo de  actividades que 
aparezan no libro dixital , sobre todo na realización de exercicios 
prácticos e de interpretación, ademais de análise dos traballos 
individuais propostos ao alumnado, que serán un por trimestre o 
avaliación. 

Materiais e recursos Este ano os alumnos de 2ºESO teñen libro dixital o cal facilitará a 
docencia non presencial ademais  empregaremos manuais de 
produción propia ou dispoñíbeis na rede con licencia aberta. A aula 
virtual será o punto de referencia para a consulta de materiais e 
manuais. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

O profesorado está en contacto co alumnado utilizando distintos 
medios  : 

Aula virtual, correo electrónico, vídeo conferencias webex, 
teléfono. abalar móvil, Whatsapp ( en aqueles casos que a 
familia o solicite e  autorice). 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
www.edu.xunta.gal/centros/ iesmaciasonamorado/node/713 
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MÚSICA 4ºESO  

1. Introdución e contextualización 

De acordo co calendario de implantación previsto na disposición derradeira primeira do Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, no ano académico 2016/17 implantaranse as modificacións introducidas no 

currículo da etapa correspondentes aos cursos segundo e cuarto. 

A materia de música en 4º de ESO é una materia optativa, que conta cunha carga lectiva de tres horas 

semanais. Normalmente a ela achéganse alumnos e alumnas cun claro interese pola música, pero en 

ocasións, tamén alumnado que intenta escapar doutras materias que lle supón maior dificultade. Isto 

fai que en ocasións nos atopemos ante un curso heteroxéneo co que temos que traballar intentando 

acadar una certa homoxeneidade. Gústame abordar a materia dun xeito eminentemente práctico, no 

que cada alumno ou alumna poda ter un rol que sexa capaz de desenvolver. 

Tamén é o momento no que abordar aspectos da música que non tratamos con profundidade nos 

dous cursos anteriores, como o tema da música na publicidade, a música no cine e outros medios 

audiovisuais, e o desenvolvemento da música popular urbana, temas que normalmente lles resultan 

moi atractivos. Estes temas préstanse a realización de traballos de investigación , tanto individuais 

como colectivos, que serán unha das metodoloxías máis empregadas, a diferencia dos dous cursos 

anteriores. 

A materia permite ir descubrindo cos alumnos/as, a través da súa propia experiencia, o 

desenvolvemento das súas capacidades artísticas creativas e interpretativas, estudando, así, os 

aspectos teóricos e prácticos da materia. 

Trátase, en esencia, de contribuír á formación integral do alumnado e ao enriquecemento do seu 

acervo cultural, ensinándolle a apreciar tanto a beleza das obras, dos espectáculos e das montaxes 

que ilustraron culturas pasadas como as que sustentan o noso século: un conxunto que, a súa vez, 

deberán transmitir 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do 

Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, no Decreto 86/2015 do 25 de 

Xuño incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión Europea. Considérase que 

“as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emocións e outras compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan 

conxuntamente para lograr unha acción eficaz. 

O referido Decreto, recolle unha serie de competencias, segundo a clasificación e denominación das 

definidas pola Unión Europea na Recomendación 2006/962/EC: comunicación lingüística (CCL); 

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT); competencia dixital 
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(CD); aprender a aprender (CAA); competencias socias e cívicas (CSC); sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE); e conciencia e expresións culturais (CCEC). Potenciarase o desenvolvemento da 

competencia lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A idea é que a presente materia contribúa á adquisición de todas as competencias claves, se ben 

contribuirá de xeito particular ás competencias clave que citamos a continuación, suliñando que se 

entende por Competencias as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz 

de problemas complexos. 

• Comunicación lingüística (CCL): a música contribúe a enriquecer os intercambios 

comunicativos, e á adquisición e uso dun vocabulario musical básico. Tamén colabora coa 

integración da linguaxe musical e da linguaxe verbal. 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): a 

educación musical favorece a comprensión dos elementos básicos da linguaxe musical: a 

relación entre as distintas figuras, o compás, a harmonía. O uso de recursos tecnolóxicos no 

campo da música favorece o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de 

autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de lecer. 

• Competencia dixital (CD): a través do uso da tecnoloxía como ferramenta para mostrar 

procesos relacionados coa música e coa gravación e edición dixital do son. 

• Aprender a aprender (CAA): a música potencia capacidades e destrezas fundamentais para a 

aprendizaxe guiada e autónoma como a atención, a concentración e a memoria, á vez que 

desenvolve o sentido da orde e da análise. 

• Competencias socias e cívicas (CSC): a participación en actividades musicais e de movemento 

de distinta índole relacionadas coa interpretación e creación colectiva que requiren dun 

traballo cooperativo, colabora na adquisición de habilidades para relacionarse cos demais. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): naquelas actividades relacionadas coa 

interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades tales como a perseveranza, 

a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes factores clave para a adquisición 

desta competencia. 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC): a música fomenta a capacidade de apreciar, 

comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e musicais, a través de 

experiencias perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, 

épocas... 

3. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que 

forman parte dos perfís competentes. 

 

 En 4º da ESO, os estándares de avaliación son: 

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 partituras como apoio á interpretación. 

3. Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. 
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4. Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas instrumentais e danzas cun 

nivel de complexidade en aumento. 

5. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos compositivos para 

elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

6. Utiliza 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, cinema...) 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, axudándose de diversas fontes documentais. 

2. Le e analiza partituras como apoio á audición. 

3. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de críticas orais 

e escritas sobre a música escoitada. 

4. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 

5. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e descríbeo utilizando unha 

terminoloxía axeitada. 

6. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

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. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e galego, e sitúaos no 

seu contexto histórico e social. 

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

características fundamentais. 

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

5. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxias entre a música e outras 

manifestacións artísticas. 

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

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

BLOQUE 4: “MÚSICA E TECNOLOXÍAS” 

1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como 

consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

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

4. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de 

imaxes. 

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

creación de bandas sonoras orixinais. 
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6. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos axeitados para indagar e 

elaborar traballos relacionados coa función da música nos medios de comunicación. 

7. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como 

ferramentas para a actividade musical. 

8. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 

avanzar na aprendizaxe autónoma. 

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

utilizando distintos soportes. 

4. Concreción de obxectivos por curso 

A ensinanza da Música nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes 

capacidades: 

1. Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e recursos tecnolóxicos para expresar ideas e 

sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras 

formas distintas de expresión. (a, b, d, e, h, k) 

2. Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a interpretación (vogal, 

instrumental e de movemento e danza) e a creación musical, tanto individuais como en grupo. 

(b, g, l) 

3. Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 

musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural 

e pracer persoal e interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

(a, g, f, j) 

4. Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística 

e do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a 

terminoloxía apropiada para describilas e valoralas criticamente. (f, g, l, j ) 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información, medios audiovisuais, Internet, 

textos, partituras e outros recursos gráficos, para o coñecemento e desfrute da música. (b, g, 

l, e) 

6. Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e a 

comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa contribución ás 

distintas actividades musicais e ao aprendizaxe autónomo da música. (b, g, l, e) 

7. Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes 

contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando 

conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas aportacións 

dos demais. (a, c, l) 

8. Comprender e apreciar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de 

coñecemento, así como a función e o significado da música en diferentes producións artísticas 

e audiovisuais e nos medios de comunicación. (b, i, h, l, e) 

9. Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais 

da música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás 

e valorando a súa contribución á vida persoal e á da comunidade. (a, c, g) 

10. Valorar o silencio e o son como parte integral do medio ambiente e da música, tomando 

conciencia dos problemas creados pola contaminación acústica e as súas consecuencias.(d, l, 

k) 
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5. Contidos 

Enténdense por Contidos o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de 

competencias 

 

 BLOQUE 1: “INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1. Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 

concertación coas outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental, e no 

movemento e a danza. 

2. Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura 

de  partituras con diversos tipos de notación. 

3. Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula 

e noutros espazos e contextos. 

4. Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 

individual e en grupo, e a creación musical. 

5. Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na 

elaboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 

6. Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades 

no traballo dos/das músicos/as. 

7. Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 

 

BLOQUE 2: “ESCOITA” 

1. Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e 

culturas. 

2. A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas 

musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas 

sobre a música escoitada. 

3. Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 

4. Utilización de diversas fontes de información para obter referencias sobre músicas de 

diferentes épocas e culturas, incluídas a actuais, e sobre a oferta de concertos e outras 

manifestacións musicais, tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de 

comunicación. 

5. Edición, comercialización e difusión da música. Novas modalidades de distribución da música 

e as súas consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 

6. A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas 

musicais. 

7. Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos 

gustos musicais doutras persoas. 

BLOQUE 3: “CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS” 

1. Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións 

musicais máis significativas do patrimonio musical español e galego. 

2. Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais. 
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3. Manifestacións musicais doutras culturas 

4. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 

publicitaria 

5. Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 

 

BLOQUE 4: “MÚSICA E TECNOLOXÍAS” 

1. Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a 

posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores. 

2. Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos 

avances tecnolóxicos das últimas décadas. 

3. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 

características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación 

musical. 

4. Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 

interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 

5. Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cinema, 

videoxogos... 

6. Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 

preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

7. Valoración crítica da utilización 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. 

 

6. Estándares de aprendizaxe avaliables 

6.1 Estándares de aprendizaxe  
Enténdese por estándares de aprendizaxe avaliables as especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir 

graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

6.2 Estándares de Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia 

que forman parte dos perfís competenciais. 
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

B1.1 Practicar e aplicar habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e concertar coas 

outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental, e no movemento e a danza. 

B1.1 Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e concertación 

coas outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental, e no movemento e a danza. 

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

nivel do alumnado. 
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B1.2 Interpretar pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 

partituras con diversos tipos de notación. 

B1.2 Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 

partituras con diversos tipos de notación. 

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

B1.3 Planificar, ensaiar, interpretar, dirixir e avaliar espectáculos musicais na aula e noutros espazos 

e contextos. 

B1.3 Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula e 

noutros espazos e contextos. 

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

e espazos. 

B1.4 Ser perseverante na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 

individual e en grupo, e a creación musical. 

B1.4 Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación 

individual e en grupo, e a creación musical. 

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

B1.5 Utilizar técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na elaboración de 

arranxos e na creación de pezas musicais. 

B1.5 Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na 

elaboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 

B1.5 Aprender a improvisar con esquemas básicos para tocar e/ou cantar. 

B1.6 Coñecer os distintos ámbitos profesionais da música. Identificar e describir as facetas e 

especialidades no traballo dos/das músicos/as. 

B1.6 Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades no 

traballo dos/das músicos/as. 

B1.6 Coñecer e valorar as distintas especialidades musicais. 

B1.7 Interesarse por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 

B1.7 Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional. 

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

 

BLOQUE 2: ESCOITA 

B2.1 Escoitar, recoñecer, analizar e comparar músicas de diferentes xéneros, estilos e culturas. 

B2.1 Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e 

culturas. 

B2.1 Recoñecer as distintas audicións escoitadas na clase. 
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B2.2 Valorar o feito musical, utilizando a crítica como medio de información. Analizar críticas 

musicais e utilizar un vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a 

música escoitada. 

B2.2 A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas musicais 

e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a música 

escoitada. 

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

B2.3 Utilizar un vocabulario axeitado para describir a música. 

B2.3 Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 

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

B2.4 Empregar diversas 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. 

B2.4 Utilización de diversas fontes de información para obter referencias sobre músicas de 

diferentes épocas e culturas, incluídas a actuais, e sobre a oferta de concertos e outras 

manifestacións musicais, tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de comunicación. 

B2.4 Utilizar diversas fontes de información para realizar un traballo de investigación musical sobre 

épocas, culturas, grupos e/ou solistas. 

B2.5 Aprender sobre o proceso de edición, comercialización e difusión da música, e as súas 

consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 

B2.5 Edición, comercialización e difusión da música. Novas modalidades de distribución da música e 

as súas consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical. 

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. 

B2.6 Coñecer a importancia da música nos medios de comunicación e os factores que inflúen nas 

preferencias e nas modas musicais. 

B2.6 A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas 

musicais. 

B2.6 Comprender e saber da importancia da música nos medios de comunicación. Coñecer os 

factores que inflúen nas preferencias e modas musicais. 

B2.7 Interesarse, respectar e ter curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos 

gustos musicais doutras persoas. 

B2.7 Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como polos gustos 

musicais doutras persoas. 

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

gustos musicais doutras persoas. 
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

B3.1 Recoñecer e localizar as coordenadas espazo-temporais das manifestacións musicais máis 

significativas do patrimonio musical español e galego. 

B3.1 Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións musicais 

máis significativas do patrimonio musical español e galego. 

B3.1 Recoñecer e localizar nas coordenadas espazo-temporais as manifestacións musicais máis 

significativas do patrimonio musical español e galego. 

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

formais. 

B3.2 Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais. 

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

culturais, artísticas e formais. 

B3.3 Coñecer algunhas das manifestacións musicais doutras culturas. 

B3.3 Manifestacións musicais doutras culturas 

B3.3 Identificar algunhas manifestacións musicais doutras culturas. 

B3.4 Aprender e comprender a utilización da música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 

cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

B3.4 A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 

publicitaria. 

B3.4 Coñecer e valorar a importancia da linguaxe corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 

publicitaria en relación coa música. 

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

B3.5 Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 

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

audiovisuais. 

 

BLOQUE 4: MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

B4.1 Coñecer o papel das tecnoloxías na música. Reflexionar sobre a repercusión que na música tivo 

a posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores. 

B4.1 Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a 

posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores. 

B4.1 Saber da importancia das tecnoloxías na música. Reflexionar e indagar sobre a importancia de 

gravar o son e a aparición dos computadores. 

B4.2 Saber da transformación dos valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos 

avances tecnolóxicos das últimas décadas. 
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B4.2 Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos avances 

tecnolóxicos das últimas décadas. 

B4.2 Ser conscientes da transformación dos valores, hábitos, consumo e gusto musical como 

consecuencia dos avances tecnolóxicos das últimas décadas. 

B4.3 Utilizar dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 

características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical. 

B4.3 Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical de distintas 

características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical. 

B4.3 Saber utilizar algún recurso de internet e software musical utilizado en clase para o 

adestramento auditivo e a escoita. 

B4.4 Aplicar técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 

interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 

B4.4 Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 

interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 

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

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

videoxogos... 

B4.5 Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cinema, 

videoxogos... 

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

televisión, cinema, videoxogos... 

B4.6 Sonorizar imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou a 

creación de bandas sonoras orixinais. 

B4.6 Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes 

ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

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 criticamente a utilización 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. 

B4.7 Valoración crítica da utilización 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. 

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. 
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6.3 Temporalización 
A presente materia impartirase en períodos lectivos de 3 horas semanais, polo que a duración total 

da materia será de aproximadamente de 100 horas. Esas horas distribuiranse entre as diferentes 

unidades didácticas, todas elas estruturadas para dar cabida a tódolos estándares de aprendizaxe a 

medir. Tendo en conta a distinta dificultade e extensión de cada unha das unidades didácticas, a 

distribución temporal para o presente curso é como segue: 

 

UNIDADES DIDATICAS SESIONS 

1ºAVALIACIÓN 

1.A MÚSICA  E OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 17 

2. A MÚSICA E O CINE                                                                       17 

2º AVALIACIÓN 

3.  DE PROFESIÓN MÚSICO                                                              17 

4.  A PRODUCIÓN MUSICAL                                                             17 

3º AVALIACIÓN 

5. SOBRE O ESCENARIO                                                                    17 

6. O MUSICAL                                                                                      17 

 

Nestas sesións están incluídas as adicadas a exames, ensaios das obras e visionado de fragmentos 

adecuados ás explicacións 

6.4  Grao mínimo de consecución para superar a materia 
Bloque 1. Interpretación e creación 

MUB1.1.1 Sabe interpretar correctamente os elementos da linguaxe musical, notas, figuras, 

indicacións de tempo , intensidade, compases etc… 

MUB1.2.1.É capaz de interpretar coa frauta una partitura mentres a lee. 

MUB1.3.1. É capaz de interpretar con instrumentos de percusión orff, nunha instrumentación de 

conxunto 

MUB1.4.1É capaz de manter un ritmo constante nas súas interpretacións 

MUB1.5.1.É capaz de realizar sinxelas coreografías 

 

Bloque 2 . Escoita 

MUB2.1.1Recoñece auditivamente, distintas voces e instrumentos e é capaz de clasificalas 

 MUB2.2.1 Recoñece distintas obras musicais, de diferentes estilos e xéneros e as clasifica polas súas 

características. 

MUB2.3.1. Coñece os conceptos teóricos das unidades correspondentes. Expresase de xeito escrito 

con corrección, coherencia e una correcta ortografía 

MUB2.4.1. Emprega correctamente distintas fontes de información para o estudo. 
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Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

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

MUB3.2.1.Recoñece algunhas das pezas máis características do patrimonio musical español e galego. 

MUB3.3.1..Analiza a través da audición, músicas de distintos lugares do mundo e identifica as súas 

características fundamentais. 

MUB3.4.1. Recoñece e explica as características básicas da música española e da música popular 

urbana. 

MUB3.5.1.Elabora algún traballo de investigación sobre algunha etapa da música pop/rock española 

e/ou sobre algún grupo e/ou solista en especial. 

MUB3.4.1.Realiza algún traballo e exposición do mesmo ao resto do grupo sobre a evolución da 

música popular. 

.MUB3.4.2 Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira clara. 

 

Bloque 4. Musica e tecnoloxía 

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

MUB4.1.2 Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical    como 

consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

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

MUB4.3.1 Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias de 

imaxes. 

MU B4.3.2 Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou 

a creación de bandas sonoras orixinais. 

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. 

MUB4.5.1 Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como 

ferramentas para a actividade musical. 

MUB4.5.2 Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 

avanzar na aprendizaxe autónoma. 

MUB4.5.3 Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala e 

transmitila utilizando distintos soportes. 

 

 

 



44 
 

6.5 Procedementos e instrumentos de avaliación  
Os procedementos de avaliación realizaranse tendo en conta o seguinte: 

Asistencia regular a clase. Será necesaria a recuperación das horas perdidas mediante a realización de 

actividades relacionadas cos contidos traballados durante a sesión correspondente e facilitadas polo 

profesor. 

• Participación do alumnado en todas as actividades propostas tanto individuais como en grupo. 

• Unha ou varias probas teóricas ou practicas relacionadas coa unidade didáctica. 

• Entrega dun traballo final a determinar polo grupo. 

• Como instrumentos de avaliación utilizaranse, nos dous últimos apartados dos 

procedementos descritos antes: 

• Exames escritos, os cales poden ser teóricos (resposta de preguntas ou exames tipo test, por 

exemplo), ou prácticos (exposicións, danzas, interpretacións, composicións...) 

• Probas prácticas. 

• Traballo final sobre unha creación grupal. 

 

No caso de alumnado que non supere a materia en xuño e teña que presentarse en setembro os 

instrumentos de avaliación basearanse nun exame a realizar polo alumno/a, podendo ser escrito ou 

práctico (ou unha mestura das dúas opcións), debendo superar o alumnado o mesmo. 

7. Metodoloxía didáctica  

Enténdese por Metodoloxía didáctica o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de 

posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

Os principios metodolóxicos nos que se sustenta a nosa ensinanza serán os seguintes: 

• Aprendizaxe significativa: pártese dos coñecementos previos que posúe o alumnado para 

adquirir outros novos. Segundo a psicoloxía construtuvista, a nova información conéctase cun 

concepto relevante presente na estrutura cognitiva, de xeito que as novas ideas e conceptos 

poden ser aprendidos significativamente polo alumno ou alumna. Neste sentido, teranse en 

conta os coñecementos previos do alumnado e proporcionaranse actividades que esperten o 

seu interese. 

• Enfoque globalizador: darase un enfoque globalizador da área, procurando interrelacionar os 

contidos duns bloques con outros. Tamén se proporán actividades que relacionen a música 

con outras áreas curriculares. Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lle 

permitan ao alumnado avanzar na adquisición eficaz de máis dunha competencia ao mesmo 

tempo. É fundamental a coordinación co equipo docente. 

• Ensinanza motivadora: a motivación farase partindo das súas experiencias e de situacións 

concretas que esperten o interese do alumnado e manteñan a súa atención. O aspecto lúdico 

será central á hora de realizar as distintas actividades, dando unha grande importancia á 

práctica e fomentando o interese por aprender. 

• Ensinanza individualizadora-socializadora: teranse en conta as características cognitivas, 

psicomotrices e afectivo-sociais de cada alumno e alumna, favorecendo o desenvolvemento 

persoal sen esquecer que somos seres que vivimos en sociedade. A acción educativa 

procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta 
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os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por 

si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo. 

• Aprendizaxe autónoma: darase importancia á adquisición de ferramentas de traballo que 

vaian articulando estratexias de aprendizaxe autónoma, posibilitando que o alumnado 

“aprenda a aprender” 

8. Materiais e recursos didácticos 

Para o correcto desenvolvemento da nosa práctica docente, precisaremos unha serie de recursos que 

nos permitan realizar adecuadamente as actividades programadas e facilitar a adquisición dos 

coñecementos por parte do alumnado. 

• Materiais: Empregaremos principalmente instrumentos Orff para a interpretación musical, 

por ser o máis axeitado desde o punto de vista técnico-interpretativo. Cada alumno e alumna 

terá a súa propia frauta doce. No instrumental PAD, contaremos con láminas de metal e 

madeira nas tesituras de soprano, contralto e baixo. Entre os membranófonos contaremos 

con caixa, pandeiretas, pandeiros de distintos tamaños e bongoes e/ou timbais Orff. Tamén 

se van precisar instrumentos de pequena percusión de madeira de metal. Haberá que contar 

con materiais auxiliares, como atrís, baquetas con mazas duras e brandas, encerado pautado, 

metrónomo, partituras... Sería bo dispor dalgún instrumento harmónico (teclado ou guitarra) 

e tamén se poderán aproveitar os instrumentos que poda aportar o propio alumnado ou 

utilizar instrumentos construídos con materiais reciclados. O profesor tamén pode contribuír 

co seu propio material. 

• Ambientais: Os elementos visuais e decorativos (láminas didácticas, murais...) serán 

empregados como recursos de apoio para a actividade docente. 

• Persoais: O profesorado será o principal recurso humano co que contemos na nosa práctica 

docente, prestando atención á colaboración entre áreas. Tamén sería importante contar coa 

colaboración externa de intérpretes profesionais ou afeccionados, agrupacións musicais, así 

como docentes doutros centros como escolas de música ou conservatorios... para a 

realización de concertos didácticos. 

• Informáticos e audiovisuais: Será preciso contar con medios para a reprodución de audio e 

vídeo. Tamén sería conveniente contar con un ou dous micrófonos e soportes, unha tarxeta 

de son externa e software para a gravación e edición musical (Audacity, GarageBand, 

Cubase...). Será importante contar cunha pequena fonoteca musical en formato CD e DVD ou 

ben en MP3 para reproducir no ordenador ou noutro soporte dixital (iPod, reprodutor MP3...). 

A posibilidade xeralizada de dispor hoxe en día de acceso a Internet na aula permite o acceso a unha 

grande cantidade de información entre a que se inclúe vídeos, tutoriais, manuais técnicos... 

Así pois, na presente programación optaremos por empregar a maiores materiais e recursos en rede 

(a través da aula virtual do Centro) para que o alumnado poda participar e construír de xeito directo 

o seu propio entorno cognitivo. 

9. Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A avaliación non é unha acción sancionadora, senón orientativa e reguladora que nos permite coñecer 

os logros conseguidos e reflexionar sobre o proceso de ensino e aprendizaxe. 
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A acción avaliadora deberá ter en conta tanto os procesos de aprendizaxe do alumnado como a 

práctica docente, así como a propia programación. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o 

axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a propia práctica 

docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

Neste curso non ha alumnos coa materia pendente. 

9.1 Criterios de avaliación 
Enténdese por Criterios de avaliación o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. 

Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 

Na seguinte táboa pódese ver os contidos relacionados, os criterios de avaliación da mesma e as 

competencias clave coas que se asocian eses criterios. 

Criterios de avaliación C. Clave 

B1.1 Expor 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 

CCEC CSC CAA 

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

CAA CCEC 

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

CMCCT CD 

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

CCEC CSIEE 

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

CCL CSC CCEC 

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

CAA 

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

CCEC CD 

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

CSC CSIEE CCEC 
CAA 

B2.3 Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, 
libres ou cun fin determinado e valorar a importancia da improvisación teatral 

CCEC CAA CCL 

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 

CSC CSIEE CAA 
CMCCT 

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 

CCEC CCL CD 

B3.2 Demostrar a capacidade para improvisar unha secuencia de movementos, 
libres ou cun fin determinado, e valorar a importancia da improvisación en danza 

CCEC CAA CCL 
CSIEE 

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

CCL CAA CSIEE 
CCEC 
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9.2 Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos 

seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles: 

 - Instrumentos de avaliación: 

 a) Probas escritas, (exames) cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. A nota de este apartado será a 

media das cualificacións obtidas nas distintas probas. Ponderación: 20%. 

 b) Probas prácticas, interpretación instrumental ou lectura melódica ou rítmico-melódica de 

fragmentos musicais sinxelos incluíndo elementos do linguaxe musical traballados na clase. 

Ponderación 30% 

 c) Exercicios , actividades e traballos  realizadas na aula, na casa (fichas dadas polo profesor) e o 

caderno de clase. Valorando os seguintes aspectos: puntualidade, atención, participación e grafía 

musical. Ponderación: 40%.  A valoración realizarase do seguinte xeito: 

   c.1) Traballos terase en conta: - Presentación: 30%. - Redacción: 20%. - Puntualidade, dentro do 

prazo: 10%. - Contidos: 40%. 

   c.2) Na valoración do caderno de clase terase en conta: - Presentación: 40%. - Redacción : 20%. - 

Posta ao día: 20% ( o caderno poderá ser revisado polo profesor en calquera momento). - Contidos: 

20% 

 d.) Actitude na aula: Participación activa na aula , cunha actitude positiva respectando as 

intervencións dos compañeiros e do profesorado  nas interpretacións instrumentais ou orais e os 

traballos feitos polos compañeiros. Ponderación: 10%. 

Pautas xerais de actuación:  

A nota da avaliación será a suma dos apartados anteriores; sempre que a cualificación das probas 

obxectivas acade os mínimos esixidos.  

 Probas obxectivas:  Como mínimo farase unha proba escrita por avaliación. O alumnado que non 

asista a algunha proba obrigatoria deberá achegar xustificante médico ou similar de carácter oficial, 

en caso contrario será cualificado con 0 puntos. 

Traballo na aula e na casa: Non se admitirán actividades fóra do prazo indicado pola profesora sen un 

xustificante oficial; por tanto, serán puntuadas con 0 puntos. 

Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno ou 

alumna copiou, permitiu que outros copiasen nos exames, no seu traballo ou participou en calquera 

actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos). 

O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou 

inferior) segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e da actitude diaria do 

alumnado. A unha cualificación trimestral de 4,5   corresponderalle 5 na cualificación da avaliación; a 

unha cualificación trimestral de 4,4 corresponderalle unha cualificación de 4 na avaliación trimestral.  

9.3 Recuperacións:  
Considérase superada a avaliación cando o alumnado obteñan unha cualificación igual ou superior a 

5 puntos.  En caso de non alcanzar dita nota, e considerando o carácter progresivo da nosa materia, 

poderase recuperar superando as avaliacións posteriores. 
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9.4 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a  3ª avaliación e 

a avaliación final . 
Alumnado con partes sen superar 

Durante este período realizaranse tarefas de apoio e reforzo do alumnado con partes sen superar. 

Facilitando todo o material necesario para superar as partes a recuperar coma resúmenes 

elaborados polo profesor co máis importante de cada tema, preguntas e respostas dos contidos máis 

relevantes, vídeos explicativos para aprender elementos máis complexos, fichas con exercicios 

prácticos da materia, exercicios sinxelos para a práctica instrumental. 

Alumnado con todo superado 

Realizaranse tarefas das partes nas que pode mellorar. Reforzo das partes nas que ten certo dominio 

a través de apoio a outro alumnado coa técnica de titoría entre iguais. Ampliación entendida coma 

afondamento de elementos curriculares traballados durante o curso ou doutros que podan ser de 

utilidade para aprendizaxes de cursos sucesivos. Podería destinarse todo ou parte do tempo da 

materia para apoiar e reforzar partes sen superar doutras materias. 

9.5 Criterios para determinar a cualificación final 
 Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo 

establecido no punto anterior, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos. A 

cualificación final será a media ponderada das tres avaliacións (30% a primeira, 30% a segunda, 40% 

a terceira) e, para aprobar, terá que acadarse un mínimo de 5 puntos. O alumnado que acade unha 

nota media das tres avaliacións de 5 o máis puntos, terá a materia aprobada. 

 Considerando o traballo realizado polo alumno no período entre a 3ª avaliación parcial e avaliación 

final  se poderá sumar á nota final ata 0,5 puntos.  

 Os alumnos que non superen a materia na 3ª  avaliación  , poderán realizar unha proba global no 

mes de xuño, nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 1 a 10. Os 

instrumentos de avaliación basearanse nun exame a realizar polo alumno/a, podendo ser escrito ou 

práctico (ou unha mistura das dúas opcións), debendo superar o alumnado o mesmo. Considerarase 

superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso, se obteña unha 

puntuación, igual ou superior a 5 puntos. No caso de alumnos con una o varias avaliacións suspensas 

si a media das avaliacións chega o 5 , considerarase a materia superada. 

10. Indicadores de logro para a avaliación do proceso do ensino e a 

práctica docente. 

O mellor indicador do proceso do ensino e a práctica docente é a nota reflectida en cada trimestre, 

pois nela van incluídos os diferentes baremos que consideramos que deben ser avaliados. Tamén se 

terá en conta a actitude cara a materia, a atención e participación na clase, a realización das tarefas 

encomendadas diariamente, así como os resultados obtidos nos diferentes exames e recuperacións. 

A efectos de recibir información do propio alumnado acerca do desempeño do noso traballo, cara o 

final de curso pediráselle que fagan unha avaliación da nosa labor como docentes, anónimo e 

xustificado, pois non debemos esquecer que a información que eles nos proporcionen pode ser moi 

valiosa. 
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A práctica docente verase reflectida tamén nos resultados obtidos nas diferentes probas internas 

levadas a cabo no Instituto e nas externas, entendendo por estas últimas as que se poidan facer de 

acordo coa nova lei. 

11. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 

O profesorado que teña alumnado con materias pendentes será o encargado de realizar actividades 

de reforzo e de avaliación de acordo cos procedementos que se indican nesta programación; estas 

actividades desenvolveranse no tempo libre, tanto do alumnado coma do profesorado e consistirán 

en interpretacións musicais, lectura ou traballos de investigación etc. Deste xeito o alumnado pode 

ir superando parte do currículo con este tipo de actividades. 

Non obstante, cando o resultado da avaliación continua nos casos anteriormente citados sexa 

negativo, este alumnado poderá realizar unha proba no mes de maio e outra en setembro que 

versará sobre os contidos mínimos indicados en cada caso. 

O alumnado ao que non se lle imparta a materia por recuperar do curso correspondente no que está 

matriculado e ten pendente a do curso anterior, será tutelado periodicamente ao longo do curso 

pola Xefa de Departamento que é á que lle corresponde avalialo. 

12. Avaliación inicial 

Realizase ao comezo das actividades para poñer de manifesto as capacidades, coñecementos e 

actitudes previas do alumnado. Isto permite coñecer o punto de partida a partir do cal valorar o seu 

progreso. Dese xeito, ó comezo do curso realizarase un cuestionario individual para coñecer os 

coñecementos previos do alumnado e detectar posibles problemas. 

Por outra banda, o seguimento do alumno e do seu traballo no día a día permitirá localizar alumnado 

que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, aplicando nese caso as medidas necesarias 

seguindo en todo caso o Plan Xeral de atención á Diversidade 

12.1 Medidas individuais ou colectivas a adoptar en función dos resultados 
En base aos resultados obtidos na avaliación inicial tomaranse as medidas oportunas, tanto no plano 

individual como no grupal, no intento de adaptar a programación da clase á heteroxeneidade do grupo 

e as capacidades individuais tamén. 

13. Medidas de atención á diversidade 

En relación ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, o Decreto 86/2015 do 25 de 

Xuño establece no seu Artigo 7 que: 

“Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar 

o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 

establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 
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Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización 

das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo.” 

Unha educación verdadeiramente integradora e que preste especial atención á diversidade ha de 

partir dos principios básicos de inclusión, normalización, individualización, igualdade de 

oportunidades, coñecementos previos (avaliación inicial), detección e intervención temperá, 

intelixencias múltiples (Gardner)… 

O Decreto, establece que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar (1) necesidades educativas especiais, (2) 

dificultades específicas de aprendizaxe, (3) trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), 

(4) altas capacidades intelectuais, (5) por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por 

(6)condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas 

curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado. 

Dentro das medidas de atención á diversidade podemos adoptar as seguintes: adaptacións de acceso 

ao currículo, adaptacións significativas e adaptacións non significativas. 

• Adaptacións de acceso ao currículo. De acceso físico: recursos espaciais, materiais e persoais 

(eliminación de barreiras arquitectónicas, adecuada iluminación e sonoridades, mobiliario 

adaptado, profesorado de apoio especializado). De acceso á comunicación: materiais 

específicos de ensinanza: aprendizaxe, axudas técnicas e tecnolóxicas, sistemas de 

comunicación complementarios, sistemas alternativos (braille, lupas, telescopios, 

ordenadores, gravadoras, linguaxe de signos) 

• Adaptacións significativas. Modificacións que se realizan desde a programación, previa 

avaliación psicopedagóxica, e que afectan aos elementos prescritos do currículo, por 

modificar obxectivos xerais de etapa, contidos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe. Estas adaptacións poden consistir en: adaptar os obxectivos, contidos, criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe; mudar a temporalización dos obxectivos, contidos, 

CA e estándares, eliminar obxectivos, contidos, CA e estándares do curso; ou introducir 

obxectivos, contidos, CA e estándares de cursos anteriores. 

• Adaptacións non significativas. Modifican elementos non prescritos do currículo. Son 

adaptacións en canto a temporalización, actividades, metodoloxías, técnicas e instrumentos 

de avaliación. 

En cumprimento do anterior, na presente materia adoptaranse as seguintes medidas preventivas para 

a detección de necesidades atendendo aos distintos ritmos de aprendizaxe: 

• Avaliación inicial. 

• Análise dos traballos realizados polos alumnos. 

• Actividades iniciais sobre meta-aprendizaxe: explicación de métodos de traballo das unidades 

didácticas, destrezas básicas para estudalas e procedemento de control sobre a propia 

aprendizaxe. 

E, en caso necesario, tomaranse as seguintes medidas ordinarias: 

• Actividades de reforzo que fundamenten futuras aprendizaxes significativas e van dirixidas a 

aqueles estudantes que teñen lagoas en aspectos básicos. 
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14. Elementos transversais 

En relación ós elementos transversais, o Decreto 86/2015 do 25 de Xuño establece no seu Artigo 4 

que: 

“A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 

materias de cada etapa.” 

E, no apartado 3 do mesmo punto: 

“A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o 

alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.” 

 

Un dos principios en que se inspira o sistema educativo é a transmisión e posta en práctica de valores 

que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a 

tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 

discriminación. Estes e outros aspectos han de abordarse de xeito transversal a todas as disciplinas, 

tendo a Educación Musical un papel destacado na transmisións dos seguintes elementos: 

• Comprensión lectora. Favorecerase a través da lectura dos contidos específicos da materia e 

naquelas actividades concretas que teñan un soporte textual: cancións, poemas musicados, 

audición e lectura de contos musicais... 

• Expresión oral e escrita. A través da interpretación vocal de cancións, textos dramatizados, 

lectura e gravación de contos sonoros... e na realización de composicións textuais e creación 

de letras a partir dunha melodía dada. 

• Comunicación audiovisual. Fomentarase a gravación sonora e audiovisual das producións e 

creacións propias mediante a utilización de soportes dixitais para a gravación e edición de 

audio e vídeo. Reprodución de audio e vídeo en distintos soportes. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación. Utilización de distintos medios para a 

aprendizaxe dos contidos específicos da materia, así como para a procura de información e 

reprodución e visualización de contidos. 

• Emprendemento. A música facilita o desenvolvemento e afianzamento do espírito 

emprendedor, a través da interpretación grupal e individual de pezas musicais e danzas, e a 

través da escoita activa das producións propias e das alleas. Estas actividades implican 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 

• Educación cívica e constitucional. Potenciarase a través de distintas actividades nas que se 

poña en valor a importancia da música como elemento fundamental da nosa identidade 

cultural e da transmisión dos principios sociais de xustiza, igualdade, fraternidade, 

democracia... por exemplo a través da interpretación de himnos (Oda á alegría). Igualmente, 

partirase do traballo en grupo para fomentar os valores democráticos, a tolerancia, o 

respecto... como marco fundamental para a interpretación en conxunto. 
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Ademais dos elementos mencionados, promoveranse e fomentaranse a través da música, unha serie 

de valores transversais: 

• Educación ambiental. Terase en conta a relación co medio no que viven. A contaminación 

acústica, as implicacións do son sobre a saúde, a importancia do silencio... 

• Educación para a igualdade. Débese ter coidado na división entre sexos, por exemplo á hora 

de realizar danzas ou asignar roles, e prestarase importancia ao papel da muller no mundo da 

música. Evitaranse os comportamentos estereotipados e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. Fomentarase o respecto e o valor de cada sexo na produción musical e daranse 

outros enfoques sobre a música desde o punto de vista de xénero. 

• Educación para a paz. Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, tendo en conta o valor 

conciliador da música e o seu carácter de práctica grupal, así como a súa característica de ser 

unha linguaxe asemántica. Fomentarase a tolerancia cara distintos grupos étnicos e culturais, 

dando relevancia a manifestacións culturais concretas e considerándoas en igualdade de 

dignidade que as propias. Do mesmo modo débese fomentar o respecto aos compañeiros e 

ás producións xurdidas na aula, así como fóra dela. Débese manter en todo momento unha 

conexión co mundo que rodea ao noso alumnado, sobre todo o seu ambiente máis inmediato 

co que poder exemplificar e, deste modo, facer máis significativos os contidos tratados. 

• Educación do consumidor. No referente ao consumo de música, crear unha actitude crítica 

ante o mercado discográfico, distinción entre os dereitos de autor e o dominio común, 

promover o uso responsable dos dispositivos electrónicos, orientar na escoita de distintos 

estilos musicais atendendo a criterios estéticos e de calidade interpretativa... Analizar a 

publicidade e os medios de comunicación. 

• Educación cívico-vial. Aínda que non é un aspecto central a tratar na educación musical, 

poden facerse paralelismos entre as normas que permiten unha boa execución instrumental 

e corporal e aquelas que favorecen o diálogo, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol... 

encamiñadas a evitar os accidentes de tráfico e mellorar a convivencia. 

• Educación para a saúde. Atópase nun lugar destacado, posto que a música e a danza 

constitúen un magnifico ámbito para o estímulo do equilibrio psicofísico. A maiores, tamén 

temos que ter en conta, á hora de empregar técnicas de canto, a importancia de coidar o noso 

aparato fonador, unha hixiene bucal axeitada, así como a importancia de fomentar unha 

correcta respiración. Tamén podemos traballar técnicas de relaxación e a musicoterapia. 

A interdisciplinariedade da música implica establecer relacións entre esta e outras áreas. A 

complementariedade interdisciplinar dependerá do grao de coordinación efectiva alcanzado polos 

equipos docentes e da estrutura organizativa do centro. 

Este enfoque pedagóxico contribúe a dar significado e coherencia ás aprendizaxes, a que o alumnado 

poda integralos ampliando globalmente os seus esquemas de coñecemento e a mellorar a súa 

capacidade para establecer relacións e comprender mellor o mundo que o rodea. 

A través deste procedemento o alumno/a poderá adquirir unha formación que lle permita valorar 

criticamente as diferentes manifestacións musicais que lle ofrece a nosa sociedade. Débese colaborar 

con outras áreas para elaborar actividades conxuntas ou complementarias e favorecer un tratamento 

globalizado cun maior nivel de significado para as nosas alumnos e alumnas. 
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Promoverase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou 

contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Tamén a prevención e resolución pacífica de conflitos, os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 

a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia 

terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

As actividades propostas ao alumnado fomentarán sempre a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

15. Actividades complementarias e extraescolares 

Neste momento debido a situación sanitaria polo COVID-19, non hai prevista ningunha actividade , 

se ao longo do curso cambia a situación tentariamos, algunha actividade coma: 

1. De carácter interdisciplinar, realizadas no centro, que poidan ser de interese para o 

alumnado de Música. 

2. Realizarase algún concerto didáctico no que participe o alumnado ben no centro ou ben en 

colaboración con algún outro centro educativo de calquera punto xeográfico galego e/ou do 

estranxeiro. 

3. Asistencia a algún concerto didáctico na localidade ou fóra, sobre todo ao Auditorio de 

Galicia en Santiago de Compostela. 

4. Saídas a Coruña para a programación de Concertos Didácticos ou Obras Teatrais. (por 

confirmar). 

5. Programaremos saídas a Ciclos de Cine en Coruña e Santiago. (Sala Numax, Ciclo Amal, 

Curtocircuito...) 

 

16. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 

programación 

Periodicamente, a través das reunións do Departamento, farase un seguimento da programación 

didáctica e das modificacións oportunas, que se reflectirá na memoria final. Farase especial fincapé 

nos procesos de ensinanza aprendizaxe e adecuarase a actuación docente e os recursos 

metodolóxicos cando sexa preciso. 

16.1 Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
Nada salientable agás os cambios que se piden no calendario da Lomce 
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17. Docencia non presencial: Estándares de aprendizaxe, 

metodoloxía criterios de avaliación e de cualificación. 

Para a docencia non presencial, en 3º ESO todo o alumnado ten a posibilidade de utilizar o aula virtual 

do centro onde se lle subiran os traballos, fichas e partituras para traballar na materia. Ademais a  

maioría teñen conexión a internet polo que a ensinanza continuarase de forma telemática .   

 Os estándares de aprendizaxe, metodoloxía e criterios de avaliación e cualificación serán os seguintes: 

4º ESO: 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándar de aprendizaxe Criterio de avaliación 

MUB11.1Distingue e emprega os elementos 
que se utilizan na representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, ; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.) 

Distinguir e empregar os elementos que se 
utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas 
adicionais,  duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.) 

MU B1  1.2.  Recoñece, comprende e analiza 
tipos de textura. 

Recoñecer, comprender e analizar tipos de 
textura 

MU B1 2.1 Comprende e identifica os 
conceptos e os termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e os tipos formais 

Comprender e identificar os conceptos e os 
termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e os tipos formais 

MU B1 6.1 Practica, interpreta  pezas vocais e  
instrumentais de diferentes xéneros, estilos, 
épocas históricas e culturas 

Practicar, interpretar  pezas vocais e  
instrumentais de diferentes xéneros, estilos, 
épocas históricas e 

MU B2 2.1Segue partituras como apoio á 

audición 
Seguir partituras como apoio á audición 

MU B2 3.1 Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a interpretación e 
a audición. 

Valorar e aplica o silencio como elemento 
indispensable para a interpretación e a 
audición. 

MU B2 4.2  Recoñece e sabe situar no espazo e 
no tempo músicas de diferentes culturas e 
épocas históricas 

Recoñecer e saber situar no espazo e no tempo 
músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas 

MU B2 5.1  Recoñece e sabe situar no espazo e 
no tempo músicas de diferentes culturas e 
épocas históricas. 

Recoñecer e saber situar no espazo e no tempo 
músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas, 

MU B2 5.3  Emprega conceptos musicais  
básicos para falar das partituras traballadas. 

Empregar conceptos musicais  básicos para 
falar das partituras traballadas. 

MU B3 1.1 Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da historia da música. 

Expresar contidos musicais e relaciónaos con 
épocas da historia da música. 

MU B3 1.3 Comprende as diversas funcións que 
cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

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

MU B3 4.1Comprende as diversas funcións que 
cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

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

MU B3 5.1 Emprega un vocabulario mínimo 
musical. 

Empregar un vocabulario mínimo musical. 
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MU B4 2.1 Realiza con autonomía algún 
traballo sobre temas relacionados co feito 
musical. 

Realizar con autonomía algún traballo sobre 
temas relacionados co feito musical. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
-Probas prácticas de instrumento o voz sobre partituras e cancións 
traballadas no   curso. 
-Traballos e fichas sobre os contidos traballados. 
-Probas escritas sobre a teoría estudiada en cada trimestre. 

Instrumentos: 
-Interpretación solista de partituras estudiadas. 
-Rúbrica de traballos escritos entregados polo alumnado. 

Cualificación final Para a obtención da cualificación final realizarase a media sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas o longo do curso, así como as actividades 
de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores e as que teñan lugar no caso de una 
ensinanza  non presencial,  sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

Proba extraordinaria  A proba extraordinaria, terá dúas partes: Unha proba teórica (exame 
escrito cos contidos mínimos traballados o longo do curso), e unha 
práctica (interpretación con frauta ou voz  dunha das cancións 
traballadas no curso). 

Alumnado ca  materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Serán os sinalados anteriormente 

Criterios de cualificación: 
Os mesmos que os descritos na programación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Continuarase dando o alumnado fichas e todo o material que precisen 
para superar a materia a través da aula virtual do centro., traballos 
que deberán entregar nos prazos sinalados. 

 

3. Metodoloxía e actividades para a docencia non presencial (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de presentación, motivación e recordo para introducir ao 
alumnado no tema que se aborda , repasar os contidos dados, 
espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá 
establecerse un pequeno debate a partir dun material audiovisual 
dado. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen  conectividade e teñen un correo 
electrónico habilitado para eles dende o primeiro día do curso, de 
xeito que podemos empregar aulas virtuais para o desenvolvemento 
da materia combinando unha parte expositiva de conceptos ou de 
reforzo ou de recordo do traballado  e continuar co 
desenvolvemento da materia e todo tipo de  actividades que 
aparezan no libro dixital , sobre todo na realización de exercicios 
prácticos e de interpretación, ademais de análise dos traballos 
individuais propostos ao alumnado, que serán un por trimestre o 
avaliación. 
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Materiais e recursos Este ano os alumnos de 4ºESO non teñen libro dixital utilizaremos a 
aula virtual para a   docencia non presencial ademais  
empregaremos manuais de produción propia ou dispoñíbeis na rede 
con licencia aberta. A aula virtual será o punto de referencia para a 
consulta de materiais e manuais. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

O profesorado está en contacto co alumnado utilizando distintos 
medios  : 

Aula virtual, correo electrónico, vídeo conferencias webex, 
teléfono. abalar móvil, Whatsapp ( en aqueles casos que a 
familia o solicite e  autorice). 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/node/713 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

2º BACHARELATO  
 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

  

A historia da música e da danza persegue proporcionar unha visión global do lugar que ocupan ambas 

na historia da arte e da súa achega á historia da humanidade, á vez que lle proporciona ao alumnado 

os fundamentos de comprensión, análise e valoración das creacións producidas no 

pasado e no presente, de maneira que poida ter criterios para establecer xuízos estéticos propios 

sobre elas e sobre a súa difusión e consumo na sociedade actual. 

Esta materia do bacharelato de artes introduce o alumnado no descubrimento dun amplo espectro de 

manifestacións e estilos, así como de diferentes modos de concibir a creación nestas disciplinas 

artísticas que, estreitamente relacionadas, discorren conxuntamente ao longo do tempo. Este carácter 

integrador da materia fai posible aproximarse á evolución das devanditas creacións entendéndoas 

como un todo. O seu coñecemento permite abrir horizontes novos e ampliar a perspectiva a partir da 

que observar a música e a danza, non tanto a través dun estudo pormenorizado das persoas autoras 

ou do catálogo das súas obras, como da comprensión e valoración das grandes achegas individuais ou 

colectivas, das súas características e do seu devir no tempo. 

A materia traza un amplo panorama histórico en que teñen cabida os diferentes períodos nos cales, 

cun criterio máis ou menos convencional, adoita dividirse a historia da música e da danza a partir das 

súas orixes ata os nosos días, afondando especialmente nas épocas de que nos chegou repertorio de 

obras. Así mesmo, son obxecto de estudo as características máis relevantes que configuran un estilo, 

as persoas autoras representativas de cada un e aquelas cuxas obras impulsaron a evolución e o 

cambio para novas concepcións estéticas da música e da danza. 

Os contidos seleccionados proporcionan coñecementos que abordan aspectos históricos, sociolóxicos 

e estéticos da linguaxe, da expresión e da audición nos diferentes períodos históricos; a existencia de 
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sonoridades e danzas propias de cada un; a creación ou permanencia das diversas formas musicais 

como un dos principais elementos delimitadores dos distintos 

estilos; a conexión entre música popular, música culta e danzas e a interpretación entendida como a 

tradución práctica do código correspondente ou proveniente da tradición. Estes contidos teñen como 

obxectivo principal o afondamento no coñecemento da música e da danza desde distintas  

perspectivas: artística, científica, técnica e social. 

A práctica habitual de escoitar, ver ou presenciar espectáculos musicais ou de danza de obras 

representativas dos períodos históricos e o uso de fontes de información para afondar no 

coñecemento das características estilísticas e as correntes estéticas dos contextos en que se 

desenvolveron estas artes moldearán o gusto do alumnado e proporcionaranlle unha 

maior perspectiva a partir da cal contemplar a creación artística. Os coñecementos 

adquiridos permitiranlle comprender a evolución da música e da danza, establecer asociacións con 

outras manifestacións artísticas das sociedades en que se produciron, situar temporalmente as obras 

e, finalmente, construír argumentacións fundadas na súa análise e a valoración. 

Hai que insistir en que a perspectiva debe ser eminentemente práctica; nela, debe perseguirse a 

participación activa do alumnado e a discusión de diferentes opinións ao fío das cuestións suscitadas 

polo profesorado. 

Aínda así, a materia non debe desligarse por completo dunhas bases teóricas, que deben vir da man 

fundamentalmente das propias fontes históricas. 

Deste xeito o alumnado debe familiarizarse coa lectura dos documentos e fontes que lle faciliten a 

comprensión de todo o relativo á música e á danza, relacionándoas coa información e as claves 

creativas e culturais proporcionadas polas propias persoas creadoras. 

O alumnado xa tratou, sucintamente, estes contidos na materia de música ao longo da etapa anterior. 

Polo tanto, os seus coñecementos previos facilítanlle a aprehensión dos contidos, especialmente dos 

relacionados coa historia da música e a presenza da música na sociedade. 

O coñecemento destes contidos desenvolverá a súa cultura; a integración de todos eles engade ao seu 

acervo académico habilidades e estrategias metodolóxicas que lle posibilitarán acceder e procesar os 

datos para, posteriormente, reflexionar autonomamente sobre eles. Así, a súa incorporación 

habilitarao para situar, comprender, asimilar e comentar calquera obra que se someta á súa 

consideración. O importante é que, unha vez que se curse esta materia, todas as alumnas e todos os 

alumnos adquiran unha formación máis ampla, unha visión máis global do lugar que ocupan a música 

e a danza na historia da arte e posúan criterio para establecer xuízos 

estéticos propios. 

A materia organízase en bloques que responden aos diversos períodos histórico-estilísticos, razón pola 

cal a maior parte dos contidos foron redactados como conceptos. A pesar disto, a interrelación do 

primeiro bloque cos demais sitúa, como ferramentas habituais do traballo diario, os procedementos. 

Finalmente, e como é inherente a toda actividade baseada na música e na danza, a actitude de escoita 

e observación, interese e respecto, así como de apertura de miras ante todo o que resulte novo, debe 

estar sempre presente na materia por parte do alumnado. 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Perfil competencial: estándares relacionados por competencias e a porcentaxe que se lles outorga 

a cada un deles: 

CCL,  HMD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PORCENTAXE ÁREA 

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu 
traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.  

5% HMD 

HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste períodos 

5% HMD 

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa 
importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, establecendo xuízos críticos. 

5% HMD 

HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB3.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB4.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 
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HMDB5.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB6.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB7.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB8.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da 
danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas 
e ritmos. 

3% HMD 

 

CD,  HMD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PORCENTAXE ÁREA 

HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar 
situacións artísticas concretas. 

1% HMD 

HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, 
así como distintos medios e soportes técnicos. 

3% HMD 

HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste períodos 

5% HMD 

HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 
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HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da 
danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas 
e ritmos. 

3% HMD 

 

CAA,  HMD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PORCENTAXE ÁREA 

HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración 
estética e crítica dunha obra concreta ou dunha interpretación dela. 

5% HMD 

HDMB1.1.3. Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para 
a elaboración dos comentarios. 

5% HMD 

HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais características dos estilos, os 
xéneros ou as escolas, e detecta as diferenzas entre varias obras. 

5% HMD 

HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, 
e extrae conclusións propias con base nos coñecementos adquiridos na 
materia. 

5% HMD 

HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na 
sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación. 

5% HMD 

HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e 
coreógrafos/as. 

5% HMD 

HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do 
texto, en relación coas correntes estéticas e estilísticas dunha época 
concreta. 

1% HMD 

HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de xeito ordenado e metódico, 
sintetizando as ideas, distinguindo a información principal da secundaria e 
usando un vocabulario técnico acorde.  

1% HMD 

HMDB1.5.1. 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. 

1% HMD 

HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo da música nunha situación 
concreta.  

1% HMD 

HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e 
dominio do tema de investigación. 

2% HMD 

HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, 
establecendo prioridades e superando con creatividade os obstáculos que 
vaian xurdindo. 

2% HMD 

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu 
traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.  

5% HMD 

HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, 
así como distintos medios e soportes técnicos. 

3% HMD 
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HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa 
importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, establecendo xuízos críticos. 

5% HMD 

HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB3.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB4.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB5.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB6.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB7.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB8.2.1. 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. 

3% HMD 

 

CSC,  HMD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PORCENTAXE ÁREA 

HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na 
sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación. 

5% HMD 

HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e 
coreógrafos/as. 

5% HMD 

HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, 
tomando as decisións pertinentes.  

2% HMD 
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HMDB1.6.4. 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.  

1% HMD 

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa 
importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, establecendo xuízos críticos. 

5% HMD 

HMDB3.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB4.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB5.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB6.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB7.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB8.2.1. 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. 

3% HMD 

 

CSIEE, HMD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PORCENTAXE ÁREA 

HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar 
situacións artísticas concretas. 

1% HMD 

HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e 
dominio do tema de investigación. 

2% HMD 

HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, 
tomando as decisións pertinentes.  

2% HMD 

HMDB1.6.4. 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.  

1% HMD 

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu 
traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.  

5% HMD 

 

CCEC, HMD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PORCENTAXE ÁREA 



64 
 

HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración 
estética e crítica dunha obra concreta ou dunha interpretación dela. 

5% HMD 

HDMB1.2.1.Identifica e sitúa cronoloxicamente os diferentes períodos da 
historia da música e da danza. 

5% HMD 

HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou 
estilístico. 

5% HMD 

HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, 
e extrae conclusións propias con base nos coñecementos adquiridos na 
materia. 

5% HMD 

HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na 
sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación. 

5% HMD 

HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do 
texto, en relación coas correntes estéticas e estilísticas dunha época 
concreta. 

1% HMD 

HMDB1.5.1. 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. 

1% HMD 

HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e 
dominio do tema de investigación. 

2% HMD 

HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, 
establecendo prioridades e superando con creatividade os obstáculos que 
vaian xurdindo. 

2% HMD 

HMDB1.6.4. 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.  

1% HMD 

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu 
traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.  

5% HMD 

HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste períodos 

5% HMD 

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa 
importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, establecendo xuízos críticos. 

5% HMD 

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa 
importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, establecendo xuízos críticos. 

5% HMD 

HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB3.2.1. 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. 

5% HMD 
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HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB4.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB5.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

5% HMD 

HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

5% HMD 

HMDB6.2.1. 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. 

5% HMD 

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB7.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características 
estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas. 

3% HMD 

HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

3% HMD 

HMDB8.2.1. 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. 

3% HMD 

HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da 
danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas 
e ritmos. 

3% HMD 
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3. CONCRECCIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

OBXECTIVOS 

A ensinanza da historia da música e da danza no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento 

das seguintes capacidades: 

1. Captar a través da audición e/ou visión de obras representativas, con ou sen apoio de partituras, as 

súas principais características formais, estéticas e estilísticas, co fin de situalas nos diferentes períodos 

da historia da música e da danza. 

2. Coñecer as características dos diferentes períodos estilísticos da música e da danza, mediante o 

estudo das súas obras e persoas creadoras máis representativas, para comprender a evolución e 

importancia destas disciplinas artísticas no transcurso da historia. 

3. Coñecer e valorar a importancia da música e a danza como manifestacións artísticas dunha 

sociedade, así como as súas relacións coa literatura e as demais artes, considerando a influencia de 

factores de tipo cultural, sociolóxico e estético no proceso creativo. 

4. Desenvolver e ampliar a formación estética e o espírito crítico, adquirindo o hábito de escoitar ou 

presenciar espectáculos de música e de danza, en gravacións ou ben en directo, procedentes tanto da 

tradición clásica como doutras culturas ou de tendencias populares urbanas actuais, con vistas a 

construír un pensamento estético autónomo, aberto e flexible. 

5. Empregar un léxico e terminoloxía apropiada, sexa oralmente ou 

por escrito, para expresar procesos musicais ou coreográficos, así como 

para formular e defender as súas valoracións críticas e persoais. 

6. Utilizar con autonomía e creatividade as fontes bibliográficas e as tecnoloxías da información e da 

comunicación, valorando a súa utilidade como recursos tanto para o coñecemento e a investigación 

como para o lecer. 

7. Valorar e coñecer as achegas realizadas polo Estado español, e en particular por Galicia, á música e 

á danza, con vistas a apreciar a súa relación  co patrimonio artístico e cultural e apreciar a riqueza dos 

seus propios sinais de identidade. 

8. Comprender e respectar as diversas manifestacións artísticas contemporáneas, impulsando a súa 

curiosidade e interese cara a elas, con vistas a fomentar a ampliación, de xeito autónomo, das súas 

preferencias e gustos persoais. 

9. Comprender o proceso de creación musical e coreográfica distinguindo os axentes que inflúen 

directamente na súa difusión: intérpretes, instrumentos, gravacións, partituras, medios de 

comunicación, etc. 
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4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES 

- TEMPORALIZACIÓN 

- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

INSTRUMEN
TOS 

/PROCEDIMI
ENTOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

1º 
AV 

2ªAV 
3º 
AV 

GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA MATERIA 

CRITERIOS 

DE 
CUALIFICA 

CIÓN 

EXAMEN 
TEÓRICO 

HMDB1.1.1. Realiza desde unha 
perspectiva persoal unha 
valoración estética e crítica 
dunha obra concreta ou dunha 
interpretación dela. 

●  ●  ●  HMDB1.1.1. Realiza desde 
unha perspectiva persoal unha 
valoración estética e crítica 
dunha obra concreta ou dunha 
interpretación dela. 

5% 

HDMB1.1.2. Domina o 
vocabulario e a terminoloxía 
científica aplicados á música e á 
danza. 

●  ●  ●  HDMB1.1.2. Domina o 
vocabulario e a terminoloxía 
científica aplicados á música e 
á danza. 

10% 

HDMB1.1.3. Consulta e contrasta 
as fontes de información 
adecuadas para a elaboración 
dos comentarios. 

●  ●  ●  HDMB1.1.3. Consulta e 
contrasta as fontes de 
información adecuadas para a 
elaboración dos comentarios. 

5% 

HDMB1.2.1.Identifica e sitúa 
cronoloxicamente os diferentes 
períodos da historia da música e 
da danza. 

●  ●  ●  HDMB1.2.1.Identifica e sitúa 
cronoloxicamente os diferentes 
períodos da historia da música 
e da danza. 

5% 

HDMB1.2.2. Coñece e explica as 
principais características dos 
estilos, os xéneros ou as escolas, 
e detecta as diferenzas entre 
varias obras. 

●  ●  ●  HDMB1.2.2. Coñece e explica 
as principais características dos 
estilos, os xéneros ou as 
escolas, e detecta as diferenzas 
entre varias obras. 

5% 

HDMB1.2.3. Contextualiza a obra 
no seu momento histórico e/ou 
estilístico. 

●  ●  ●  HDMB1.2.3. Contextualiza a 
obra no seu momento histórico 
e/ou estilístico. 

5% 

HDMB1.3.1. Comprende e explica 
a complexidade do fenómeno 
artístico, e extrae conclusións 
propias con base nos 
coñecementos adquiridos na 
materia. 

●  ●  ●  HDMB1.3.1. Comprende e 
explica a complexidade do 
fenómeno artístico, e extrae 
conclusións propias con base 
nos coñecementos adquiridos 
na materia. 

5% 
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HDMB1.3.2. Entende e explica a 
función das obras e a influencia 
na sociedade e noutras 
disciplinas artísticas no momento 
da súa creación. 

●  ●  ●  HDMB1.3.2. Entende e explica 
a función das obras e a 
influencia na sociedade e 
noutras disciplinas artísticas no 
momento da súa creación. 

5% 

HDMB1.3.3. Comprende e 
describe o proceso creativo de 
músicos/as e coreógrafos/as. 

●  ●  ●  HDMB1.3.3. Comprende e 
describe o proceso creativo de 
músicos/as e coreógrafos/as. 

5% 

Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade á Idade Media 

 HMDB2.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

●    HMDB2.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

5% 

HMDB2.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
períodos 

●    HMDB2.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
períodos 

5% 

HMDB2.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, 
establecendo xuízos críticos. 

●    HMDB2.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o 
desenvolvemento dunha 
época, un estilo ou un/unha 
autora determinada, 
establecendo xuízos críticos. 

5% 

Bloque 3. O Renacemento      

 HMDB3.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

●    HMDB3.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

5% 

HMDB3.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
período. 

●    HMDB3.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
período. 

5% 

HMDB3.2.1. 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. 

●    HMDB3.2.1. 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. 

5% 

Bloque 4. O Barroco 
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 HMDB4.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

 ●   HMDB4.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

5% 

HMDB4.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
período. 

 ●   HMDB4.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
período. 

5% 

HMDB4.2.1. 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. 

 ●   HMDB4.2.1. 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. 

5% 

Bloque 5. O Clasicismo 

 HMDB5.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

 ●   HMDB5.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

5% 

HMDB5.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
período. 

 ●   HMDB5.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
período. 

5% 

HMDB5.2.1. 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. 

 ●   HMDB5.2.1. 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. 

5% 

Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo 

 HMDB6.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

  ●  HMDB6.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

3% 

HMDB6.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
período. 

  ●  HMDB6.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
período. 

3% 
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HMDB6.2.1. 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. 

  ●  HMDB6.2.1. 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. 

3% 

Bloque 7. Primeiras tendencias modernas 

 HMDB7.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

  ●  HMDB7.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

3% 

HMDB7.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
período. 

  ●  HMDB7.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
período. 

3% 

HMDB7.2.1. 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. 

  ●  HMDB7.2.1. 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. 

3% 

Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX. 

 HMDB8.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

  ●  HMDB8.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras 
propostas. 

3% 

HMDB8.1.2. Coñece e describe as 
obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
período. 

  ●  HMDB8.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as 
máis representativos/as deste 
período. 

3% 

HMDB8.2.1. 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. 

  ●  HMDB8.2.1. 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. 

3% 

Bloque 9. A música tradicional no mundo. 

 HMDB.9.1.1. Coñece e describe 
as principais características da 

  ●  HMDB.9.1.1. Coñece e describe 
as principais características da 

3% 
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música e da danza tradicional, 
distinguindo estilos de canto, 
melodías, escalas, texturas e 
ritmos. 

música e da danza tradicional, 
distinguindo estilos de canto, 
melodías, escalas, texturas e 
ritmos 

REALIZACIÓN DE TAREFAS E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS 

 HMDB1.4.1. Describe as 
formulacións plasmadas 
polo/pola autor/a do texto, en 
relación coas correntes estéticas 
e estilísticas dunha época 
concreta. 

●  ●  ●  HMDB1.4.1. Describe as 
formulacións plasmadas 
polo/pola autor/a do texto, en 
relación coas correntes 
estéticas e estilísticas dunha 
época concreta. 

1% 

HMDB1.4.2. Elabora una análise 
de texto de xeito ordenado e 
metódico, sintetizando as ideas, 
distinguindo a información 
principal da secundaria e usando 
un vocabulario técnico acorde.  

●  ●  ●  HMDB1.4.2. Elabora una 
análise de texto de xeito 
ordenado e metódico, 
sintetizando as ideas, 
distinguindo a información 
principal da secundaria e 
usando un vocabulario técnico 
acorde.  

1% 

HMDB1.5.1. 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. 

●  ●  ●  HMDB1.5.1. 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. 

1% 

HMDB1.5.2. Explica a utilización 
que se fixo da música nunha 
situación concreta.  

●  ●  ●  HMDB1.5.2. Explica a 
utilización que se fixo da 
música nunha situación 
concreta.  

1% 

HMDB1.5.3. Selecciona pezas 
musicais para sonorizar ou 
ambientar situacións artísticas 
concretas. 

●  ●  ●  HMDB1.5.3. Selecciona pezas 
musicais para sonorizar ou 
ambientar situacións artísticas 
concretas. 

1% 

HMDB1.6.1. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, e dominio do tema de 
investigación. 

●  ●  ●  HMDB1.6.1. Transmite certeza 
e seguridade na comunicación 
das ideas, e dominio do tema 
de investigación. 

2% 

HMDB1.6.2. Selecciona 
correctamente temas obxecto de 
investigación, establecendo 
prioridades e superando con 
creatividade os obstáculos que 
vaian xurdindo. 

●  ●  ●  HMDB1.6.2. Selecciona 
correctamente temas obxecto 
de investigación, establecendo 
prioridades e superando con 
creatividade os obstáculos que 
vaian xurdindo. 

2% 

HMDB1.6.3. Asume con 
responsabilidade o seu papel no 
traballo en grupo, tomando as 
decisións pertinentes.  

●  ●  ●  HMDB1.6.3. Asume con 
responsabilidade o seu papel 
no traballo en grupo, tomando 
as decisións pertinentes.  

2% 

HMDB1.6.4. Expón as súas 
reflexións sobre o proceso de 

●  ●  ●  HMDB1.6.4. Expón as súas 
reflexións sobre o proceso de 

1% 
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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.  

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.  

HMDB1.6.5. Expón de xeito 
preciso e ordenado os resultados 
do seu traballo de investigación, 
e cita as fontes consultadas.  

●  ●  ●  HMDB1.6.5. Expón de xeito 
preciso e ordenado os 
resultados do seu traballo de 
investigación, e cita as fontes 
consultadas.  

5% 

HMDB1.6.6. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, así como distintos 
medios e soportes técnicos. 

●  ●  ●  HMDB1.6.6. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e 
da comunicación, así como 
distintos medios e soportes 
técnicos. 

3% 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Tras unha exposición inicial de enfoque do tema por parte do profesorado o método a seguir é 

participativo, e sempre baseado no diálogo. Cada alumno e alumna aportará aos demais o aprendido 

e solventaranse dúbidas das cuestións plantexadas. O alumnado participará na elaboración dun 

glosario de termos de teoría musical e sobre formas musicais, instrumentos e autores, que servirá de 

base para resolver as definicións dos exames. 

Ademais promoveranse as seguintes actitudes e métodos 

--Promover a participación activa do alumnado na aula nun ambiente de intercambio, colaboración e 

interacción. 

-Fomentar a creatividade do alumnado. 

-Potenciar a socialización, ademais de favorecer as relacións no grupo e o traballo de equipo. 

-Facilitar o contacto co exterior, asistencia a audicións, concertos e espectáculos de danza, entre 

outros. 

-Partir dos coñecementos previos do alumnado e desenvolver os contidos de forma estruturada e 

coherente, de maneira que a posibilidade de construír novas aprendizaxes repouse no xa aprendido. 

-Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezan a motivación que 

sente de forma natural ante o fenómeno musical. Potenciaranse moi especialmente as posibilidades 

de comunicación a través do interese que posúe ante o feito musical, natural no ser humano, 

traballando nun ambiente distendido que propicie a asimilación dos novos conceptos. 

-Fomentar a participación do alumnado na realización de traballos de investigación sobre autores e 

obras representativas dun estilo compositivo determinado. 
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-Potenciar a utilización das TIC que estean ao seu alcance, tanto con fins educativos como para o seu 

tempo de lecer. Igualmente, fomentarase 

a lectura e análise de diferentes fontes documentais, tanto en formato impreso como en soporte 

electrónico multimedia. 

6. MATERIAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a materia de Historia da Música e da Danza empregamos os medios da aula: equipo informático 

e conexión a internet para a investigación dos diferentes temas e para acceso a videos e audios 

exemplo das obras analizadas.. 

A aula conta con proxector e mesa e equipo de son para una correcta audición e visionado das pezas 

musicais. 

Sempre que sexa posible as audicións traballadas serán apoiadas coa partitura correspondente. 

Para a explicación xeral e como guión de cada tema proxectaranse montaxes de Power Point, que o 

alumnado pode consultar con posterioridade na web do noso IES. 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

7.1 Criterios de Avaliación 
Bloque 1. Percepción, análise e documentación 

B1.1. Expresar xuízos persoais mediante unha análise estética ou un comentario crítico a partir 
da audición ou a visión e a análise dunha obra determinada, considerando aspectos técnicos, 
expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a terminoloxía 
apropiada. 

B1.2. Situar cronoloxicamente unha obra, tras a súa escoita ou a súa visión e análise, ou 
comparar obras de similares características, representativas dos estilos ou as escolas principais, 
e sinalar semellanzas e diferenzas entre elas. 

B1.3. Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no 
desenvolvemento evolutivo das épocas, os estilos ou os/as autores/as máis representativos/as 
da historia da música e da danza. 

B1.4. Analizar textos relativos á música ou á danza. 

B1.5. Explicar, a partir dun exemplo proposto, a través dunha análise ou dun comentario, a 
utilización da música e da danza como soporte dun texto literario ou como medio de 
intensificación dramática en óperas, ballet, cine ou teatro. 

B1.6. Elaborar traballos de investigación, individuais ou en grupo, sobre algún aspecto 
determinado e relativo á música, a danza, a literatura ou a estética da arte de calquera época. 

Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade á Idade Media 

B2.1. Identificar, a través da audición ou da visión, obras da Idade Antiga e medievais, e describir 
os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico. 
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B2.2. Relacionar a historia da música e da danza na Idade Antiga e na Idade Media, así como as 
súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

Bloque 3. O Renacemento 

B3.1. Identificar obras do renacemento, a través da audición ou da visión, e describir os seus 
trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico. 

B3.2. Relacionar a historia da música e da danza do Renacemento, así como as súas obras 
máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do 
mesmo período. 

Bloque 4. O Barroco 

B4.1. Identificar obras do barroco, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos 
máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico. 

B4.2. Relacionar a historia da música e da danza do barroco, así como as súas obras máis 
significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo 
período. 

Bloque 5. O Clasicismo 

B5.1. Identificar obras do clasicismo, a través da audición ou da visión, e describir os seus 
trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico. 

B5.2. Relacionar a historia da música e da danza do Clasicismo, así como as súas obras máis 
significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo 
período. 

Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo 

B6.1. Identificar obras do Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo, a través da 
audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa 
pertenza a este período histórico. 

B6.2.. Relacionar a historia da música e da danza no Romanticismo, o Nacionalismo e o 
Posromanticismo, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade do mesmo período. 

Bloque 7. Primeiras tendencias modernas 

B7.1. Identificar obras do Impresionismo, o Expresionismo e outros movementos da primeira 
metade do século XX, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis 
característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico. 

B7.2. Relacionar a historia da música e da danza da primeira metade do século XX, así como os 
seus movementos artísticos e as obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade do mesmo período. 

Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX. 

B8.1. Identificar obras pertencentes aos movementos estilísticos da segunda metade do 
século XX, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, 
xustificando o seu pertenza a este período histórico. 

B8.2. Relacionar a historia da música e da danza da segunda metade do século XX, así como os 
seus movementos artísticos e as obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade do mesmo período 

Bloque 9. A música tradicional no mundo. 
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B9.1. Identificar obras da música tradicional, a través da audición ou da visión, e describir os 
seus trazos máis característicos, distinguindo estilos, estéticas e usos. 

 

 

7.2 Criterios para determinar as cualificacións trimestrais. 
 A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos 

seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles: 

 - Instrumentos de avaliación: 

 a) Probas escritas, (exames) cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. A nota de este apartado será a 

media das cualificacións obtidas nas distintas probas. Ponderación: 20%. 

 b) Probas prácticas, interpretación instrumental ou lectura melódica ou rítmico-melódica de 

fragmentos musicais sinxelos incluíndo elementos do linguaxe musical traballados na clase. 

Ponderación 30% 

 c) Exercicios , actividades e traballos  realizadas na aula, na casa. Valorando os seguintes aspectos: 

puntualidade, atención, participación e grafía musical. Ponderación: 40%.  A valoración realizarase do 

seguinte xeito: 

   c.1) Traballos terase en conta: - Presentación: 30%. - Redacción: 20%. - Puntualidade, dentro do 

prazo: 10%. - Contidos: 40%. 

   c.2) Na valoración do caderno de clase terase en conta: - Presentación: 40%. - Redacción : 20%. - 

Posta ao día: 20% ( o caderno poderá ser revisado polo profesor en calquera momento). - Contidos: 

20% 

 d.) Actitude na aula: Participación activa na aula , cunha actitude positiva respectando as 

intervencións dos compañeiros e do profesorado  nas interpretacións instrumentais ou orais e os 

traballos feitos polos compañeiros. Ponderación: 10%. 

Pautas xerais de actuación:  

A nota da avaliación será a suma dos apartados anteriores; sempre que a cualificación das probas 

obxectivas acade os mínimos esixidos.  

 Probas obxectivas:  Como mínimo farase unha proba escrita por avaliación. O alumnado que non 

asista a algunha proba obrigatoria deberá achegar xustificante médico ou similar de carácter oficial, 

en caso contrario será cualificado con 0 puntos. 

Traballo na aula e na casa: Non se admitirán actividades fóra do prazo indicado pola profesora sen un 

xustificante oficial; por tanto, serán puntuadas con 0 puntos. 

Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un alumno ou 

alumna copiou, permitiu que outros copiasen nos exames, no seu traballo ou participou en calquera 

actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos). 

O redondeo a puntos enteiros realizarase á alza ou á baixa (ao punto inmediatamente superior ou 

inferior) segundo a observación do profesor/a da constancia do traballo e da actitude diaria do 

alumnado. A unha cualificación trimestral de 4,5   corresponderalle 5 na cualificación da avaliación; a 

unha cualificación trimestral de 4,4 corresponderalle unha cualificación de 4 na avaliación trimestral.  
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7.3  Recuperacións  

Considérase superada a avaliación cando o alumnado obteñan unha cualificación igual ou superior a 

5 puntos.  En caso de non alcanzar dita nota, e considerando o carácter progresivo da nosa materia, 

poderase recuperar superando as avaliacións posteriores. 

7.4 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final 

ordinaria e o remate do período lectivo 

Alumnado con partes sen superar 

Durante este período realizaranse tarefas de apoio e reforzo do alumnado con partes sen superar. 

Facilitando todo o material necesario para superar as partes a recuperar coma resúmenes elaborados 

polo profesor co máis importante de cada tema, preguntas e respostas dos contidos máis relevantes, 

vídeos explicativos para aprender elementos máis complexos, fichas con exercicios prácticos da 

materia. 

Alumnado con todo superado 

Realizaranse tarefas das partes nas que pode mellorar. Reforzo das partes nas que ten certo dominio 

a través de apoio a outro alumnado coa técnica de titoría entre iguais. Ampliación entendida coma 

afondamento de elementos curriculares traballados durante o curso ou doutros que podan ser de 

utilidade para aprendizaxes de cursos sucesivos. Podería destinarse todo ou parte do tempo da 

materia para apoiar e reforzar partes sen superar doutras materias. 

7.5 Criterios para determinar a cualificación final 
Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo establecido 

no punto anterior, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5 puntos. A cualificación final será 

a media ponderada das tres avaliacións (30% a primeira, 30% a segunda, 40% a terceira) e, para 

aprobar, terá que acadarse un mínimo de 5 puntos. O alumnado que acade unha nota media das tres 

avaliacións de 5 o máis puntos, terá a materia aprobada. 

Considerando o traballo realizado polo alumno no período entre a avaliación final ordinaria e o remate 

do período lectivo se poderá sumar á nota final ata 0.5 puntos.  

Os alumnos que non superen a materia na  avaliación  ordinaria terán que realizar unha proba global 

no mes de xuño, nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, que será cualificada de 1 a 10. Os 

instrumentos de avaliación basearanse nun exame a realizar polo alumno/a, podendo ser escrito ou 

práctico (ou unha mestura das dúas opcións), debendo superar o alumnado o mesmo. Considerarase 

superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso, se obteña unha 

puntuación, igual ou superior a 5 puntos. No caso de alumnos con una o varias avaliacións suspensas 

si a media das avaliacións chega o 5 , considerarase a materia superada. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO 

E A PRÁCTICA DOCENTE 

O mellor indicador do proceso do ensino e a práctica docente é a nota reflectida en cada trimestre, 

pois nela van incluídos os diferentes baremos que consideramos que deben ser avaliados. Tamén se 

terá en conta a actitude cara a materia, a atención e participación na clase, a realización das tarefas 

encomendadas diariamente, así como os resultados obtidos nos diferentes exames e recuperacións. 

A efectos de recibir información do propio alumnado acerca do desempeño do noso traballo, cara o 

final de curso pediráselle que fagan unha avaliación da nosa labor como docentes, anónimo e 

xustificado, pois non debemos esquecer que a información que eles nos proporcionen pode ser moi 

valiosa. 

A práctica docente verase reflectida tamén nos resultados obtidos nas diferentes probas internas 

levadas a cabo no Instituto e nas externas, entendendo por estas últimas as que se poidan facer de 

acordo coa nova lei. Os resultados do alumnado na Selectividade proporcionarán tamén información 

acerca da efectividade do exercicio docente. 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

A materia e Historia da Música e da Danza cursase en 2º de Bacharelato polo que no existe alumnado 

coa materia pendente. 

10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 

Realizase ao comezo das actividades para poñer de manifesto as capacidades, coñecementos e 

actitudes previas do alumnado. Isto permite coñecer o punto de partida a partir do cal valorar o seu 

progreso. Dese xeito, ó comezo do curso realizarase un cuestionario individual para coñecer os 

coñecementos previos do alumnado e detectar posibles problemas. 

No primeiro mes o alumnado deberá presentar un traballo sobre un tema plantexado sobre la materia. 

Valorarase tanto o contido como a expresión, o emprego da terminoloxía axeitada, o prazo de entrega 

e o uso das tecnoloxías. Tamén valorarase a sua presentación oral. 

Conforme os resultados, reforzarase, no alumnado que así o precise o traballo sobre os aspectos non 

superados, a saber: fallos na redacción, mal emprego dos termos musicais… 

Como medida colectiva, esta primeira proba determinará o nivel do alumnado en xeral e servirá ao 

profesorado para facer mais énfases nos aspectos que se considere necesario. 

Por outra banda, o seguimento do alumno e do seu traballo no día a día permitirá localizar alumnado 

que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, aplicando nese caso as medidas necesarias 

seguindo en todo caso o Plan Xeral de atención á Diversidade. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

En relación ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, o Decreto 86/2015 do 25 de 

Xuño establece no seu Artigo 7 que: 

“Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar 

o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 

establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das 

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo.” 

Unha educación verdadeiramente integradora e que preste especial atención á diversidade ha de 

partir dos principios básicos de inclusión, normalización, individualización, igualdade de 

oportunidades, coñecementos previos (avaliación inicial), detección e intervención temperá, 

intelixencias múltiples (Gardner)… 

O Decreto, establece que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar (1) necesidades educativas especiais, (2) 

dificultades específicas de aprendizaxe, (3) trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), 

(4) altas capacidades intelectuais, (5) por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por 

(6)condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas 

curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado. 

Dentro das medidas de atención á diversidade podemos adoptar as seguintes: adaptacións de acceso 

ao currículo, adaptacións significativas e adaptacións non significativas. 

• Adaptacións de acceso ao currículo. De acceso físico: recursos espaciais, materiais e persoais 

(eliminación de barreiras arquitectónicas, adecuada iluminación e sonoridades, mobiliario 

adaptado, profesorado de apoio especializado). De acceso á comunicación: materiais 

específicos de ensinanza: aprendizaxe, axudas técnicas e tecnolóxicas, sistemas de 

comunicación complementarios, sistemas alternativos (braille, lupas, telescopios, 

ordenadores, gravadoras, linguaxe de signos) 

• Adaptacións significativas. Modificacións que se realizan desde a programación, previa 

avaliación psicopedagóxica, e que afectan aos elementos prescritos do currículo, por modificar 

obxectivos xerais de etapa, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. Estas 

adaptacións poden consistir en: adaptar os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe; mudar a temporalización dos obxectivos, contidos, CA e 

estándares, eliminar obxectivos, contidos, CA e estándares do curso; ou introducir obxectivos, 

contidos, CA e estándares de cursos anteriores. 
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• Adaptacións non significativas. Modifican elementos non prescritos do currículo. Son 

adaptacións en canto a temporalización, actividades, metodoloxías, técnicas e instrumentos 

de avaliación. 

En cumprimento do anterior, na presente materia adoptaranse as seguintes medidas preventivas para 

a detección de necesidades atendendo aos distintos ritmos de aprendizaxe: 

• Avaliación inicial. 

• Análise dos traballos realizados polos alumnos. 

• Actividades iniciais sobre meta-aprendizaxe: explicación de métodos de traballo das unidades 

didácticas, destrezas básicas para estudalas e procedemento de control sobre a propia 

aprendizaxe. 

E, en caso necesario, tomaranse as seguintes medidas ordinarias: 

• Actividades de reforzo que fundamenten futuras aprendizaxes significativas e van dirixidas a 

aqueles estudantes que teñen lagoas en aspectos básicos. 

 

O principal elemento diverso ao que nos enfrentamos e o diferente nivel de linguaxe musical do 

alumnado que si ben nesta materia non e fundamental si pode presentar problemas á hora do 

manexo dun vocabulario técnico axeitado. Ao alumnado que así o precise se lle reforzaran conceptos 

de teoría musical e exercicios se fora necesario. 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Un dos principios nos que se inspira o sistema educativo é a transmisión e posta en práctica de valores 

que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a 

tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 

discriminación. Estes e outros aspectos han de abordarse de xeito transversal a todas as disciplinas, 

tendo a Educación Musical un papel destacado na transmisións dos seguintes elementos: 

• Comprensión lectora. Favorecerase a través da lectura dos contidos específicos da materia e 

naquelas actividades concretas que teñan un soporte textual: cancións, poemas musicados, 

audición e lectura de contos musicais... 

• Expresión oral e escrita. A través da interpretación vocal de cancións, textos dramatizados, 

lectura e gravación de contos sonoros... e na realización de composicións textuais e creación 

de letras a partir dunha melodía dada. 

• Comunicación audiovisual. Fomentarase a gravación sonora e audiovisual das producións e 

creacións propias mediante a utilización de soportes dixitais para a gravación e edición de 

audio e vídeo. Reprodución de audio e vídeo en distintos soportes. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación. Utilización de distintos medios para a 

aprendizaxe dos contidos específicos da materia, así como para a procura de información e 

reprodución e visualización de contidos. 

• Emprendemento. A música facilita o desenvolvemento e afianzamento do espírito 

emprendedor, a través da interpretación grupal e individual de pezas musicais e danzas, e a 

través da escoita activa das producións propias e das alleas. Estas actividades implican 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 



80 
 

• Educación cívica e constitucional. Potenciarase a través de distintas actividades nas que se 

poña en valor a importancia da música como elemento fundamental da nosa identidade 

cultural e da transmisión dos principios sociais de xustiza, igualdade, fraternidade, 

democracia... por exemplo a través da interpretación de himnos (Oda á alegría). Igualmente, 

partirase do traballo en grupo para fomentar os valores democráticos, a tolerancia, o 

respecto... como marco fundamental para a interpretación en conxunto. 

 

Ademais dos elementos mencionados, promoveranse e fomentaranse a través da música, unha serie 

de valores transversais: 

• Educación ambiental. Terase en conta a relación co medio no que viven. A contaminación 

acústica, as implicacións do son sobre a saúde, a importancia do silencio... 

• Educación para a igualdade. Débese ter coidado na división entre sexos, por exemplo á hora 

de realizar danzas ou asignar roles, e prestarase importancia ao papel da muller no mundo da 

música. Evitaranse os comportamentos estereotipados e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. Fomentarase o respecto e o valor de cada sexo na produción musical e daranse 

outros enfoques sobre a música desde o punto de vista de xénero. 

• Educación para a paz. Promover a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos 

en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, tendo en conta o valor conciliador da 

música e o seu carácter de práctica grupal, así como a súa característica de ser unha linguaxe 

asemántica. Fomentarase a tolerancia cara distintos grupos étnicos e culturais, dando 

relevancia a manifestacións culturais concretas e considerándoas en igualdade de dignidade 

que as propias. Do mesmo modo débese fomentar o respecto aos compañeiros e ás 

producións xurdidas na aula, así como fóra dela. Débese manter en todo momento unha 

conexión co mundo que rodea ao noso alumnado, sobre todo o seu ambiente máis inmediato 

co que poder exemplificar e, deste modo, facer máis significativos os contidos tratados. 

• Educación do consumidor. No referente ao consumo de música, crear unha actitude crítica 

ante o mercado discográfico, distinción entre os dereitos de autor e o dominio común, 

promover o uso responsable dos dispositivos electrónicos, orientar na escoita de distintos 

estilos musicais atendendo a criterios estéticos e de calidade interpretativa... Analizar a 

publicidade e os medios de comunicación. 

• Educación cívico-vial. Aínda que non é un aspecto central a tratar na educación musical, 

poden facerse paralelismos entre as normas que permiten unha boa execución instrumental 

e corporal e aquelas que favorecen o diálogo, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol... 

encamiñadas a evitar os accidentes de tráfico e mellorar a convivencia. 

• Educación para a saúde. Atópase nun lugar destacado, posto que a música e a danza 

constitúen un magnifico ámbito para o estímulo do equilibrio psicofísico. A maiores, tamén 

temos que ter en conta, á hora de empregar técnicas de canto, a importancia de coidar o noso 

aparato fonador, unha hixiene bucal axeitada, así como a importancia de fomentar unha 

correcta respiración. Tamén podemos traballar técnicas de relaxación e a musicoterapia. 

A interdisciplinariedade da música implica establecer relacións entre esta e outras áreas. A 

complementariedade interdisciplinar dependerá do grao de coordinación efectiva alcanzado polos 

equipos docentes e da estrutura organizativa do centro. 
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Este enfoque pedagóxico contribúe a dar significado e coherencia ás aprendizaxes, a que o alumnado 

poda integralos ampliando globalmente os seus esquemas de coñecemento e a mellorar a súa 

capacidade para establecer relacións e comprender mellor o mundo que o rodea. 

A través deste procedemento o alumno/a poderá adquirir unha formación que lle permita valorar 

criticamente as diferentes manifestacións musicais que lle ofrece a nosa sociedade. Débese colaborar 

con outras áreas para elaborar actividades conxuntas ou complementarias e favorecer un tratamento 

globalizado cun maior nivel de significado para as nosas alumnos e alumnas. 

Promoverase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou 

contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Tamén a prevención e resolución pacífica de conflitos, os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 

a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia 

terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

As actividades propostas ao alumnado fomentarán sempre a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON 

ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS 

(PRIMEIRO TRIMESTRE) 

A materia de Historia da Música e da Danza e unha materia non cursada polo mesmo alumnado o 

pasado ano polo que no hai nada que comentar neste aspecto do aprendizaxe. 

14. TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO 

SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL. 

Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Na mesma aloxaranse 

apuntamentos, vídeos, cadros sinópticos…Os traballos entregarasen como tarefas no curso da aula 

virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán 

as carencias de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor. 

15. METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL 

Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, 

sempre tendo en conta os tempos de traballo dado que esta é unha materia de tres horas semanais. 

A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así como propostas de traballos 

de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase 
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preferentemente polo chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha 

conferencia polo Webex ou o emprego de classroom. 

 

16. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O 

ENSINO NO PRESENCIAL 

Para a docencia non presencial, en 2ºBAC todo o alumnado ten a posibilidade de utilizar o aula virtual 

do centro onde se lle subiran os traballos, fichas e partituras para traballar na materia. Ademais a  

maioría teñen conexión a internet polo que a ensinanza continuarase de forma telemática .   

 Os estándares de aprendizaxe, metodoloxía e criterios de avaliación e cualificación serán os seguintes: 

2ºBAC: 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándar de aprendizaxe Criterio de avaliación 

MUB11.1Distingue e emprega os elementos 
que se utilizan na representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, ; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.) 

Distinguir e empregar os elementos que se 
utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas 
adicionais,  duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.) 

MU B1  1.2.  Recoñece, comprende e analiza 
tipos de textura. 

Recoñecer, comprender e analizar tipos de 
textura 

MU B1 2.1 Comprende e identifica os 
conceptos e os termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e os tipos formais 

Comprender e identificar os conceptos e os 
termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e os tipos formais 

MU B1 6.1 Practica, interpreta  pezas vocais e  
instrumentais de diferentes xéneros, estilos, 
épocas históricas e culturas 

Practicar, interpretar  pezas vocais e  
instrumentais de diferentes xéneros, estilos, 
épocas históricas e 

MU B2 2.1Segue partituras como apoio á 

audición 
Seguir partituras como apoio á audición 

MU B2 3.1 Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a interpretación e 
a audición. 

Valorar e aplica o silencio como elemento 
indispensable para a interpretación e a 
audición. 

MU B2 4.2  Recoñece e sabe situar no espazo e 
no tempo músicas de diferentes culturas e 
épocas históricas 

Recoñecer e saber situar no espazo e no tempo 
músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas 

MU B2 5.1  Recoñece e sabe situar no espazo e 
no tempo músicas de diferentes culturas e 
épocas históricas. 

Recoñecer e saber situar no espazo e no tempo 
músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas, 

MU B2 5.3  Emprega conceptos musicais  
básicos para falar das partituras traballadas. 

Empregar conceptos musicais  básicos para 
falar das partituras traballadas. 

MU B3 1.1 Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da historia da música. 

Expresar contidos musicais e relaciónaos con 
épocas da historia da música. 

MU B3 1.3 Comprende as diversas funcións que 
cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

Comprender as diversas funcións que cumpre a 
música na sociedade ao longo da historia. 
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MU B3 4.1Comprende as diversas funcións que 
cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

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

MU B3 5.1 Emprega un vocabulario mínimo 
musical. 

Empregar un vocabulario mínimo musical. 

MU B4 2.1 Realiza con autonomía algún 
traballo sobre temas relacionados co feito 
musical. 

Realizar con autonomía algún traballo sobre 
temas relacionados co feito musical. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 
-Probas prácticas de instrumento o voz sobre partituras e cancións 
traballadas no   curso. 
-Traballos e fichas sobre os contidos traballados. 
-Probas escritas sobre a teoría estudiada en cada trimestre. 

Instrumentos: 
-Interpretación solista de partituras estudiadas. 
-Rúbrica de traballos escritos entregados polo alumnado. 

Cualificación final Para a obtención da cualificación final realizarase a media sobre as 
aprendizaxes desenvolvidas o longo do curso, así como as actividades 
de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores e as que teñan lugar no caso de una 
ensinanza  non presencial,  sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

Proba extraordinaria  A proba extraordinaria terá dúas partes: Unha proba teórica (exame 
escrito cos contidos mínimos traballados o longo do curso), e unha 
práctica (interpretación con frauta ou voz  dunha das cancións 
traballadas no curso). 

Alumnado ca  materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Serán os sinalados anteriormente 

Criterios de cualificación: 
Os mesmos que os descritos na programación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Continuarase dando o alumnado fichas e todo o material que 
precisen para superar a materia a través da aula virtual do centro, 
traballos que deberán entregar nos prazos sinalados. 

 

3. Metodoloxía e actividades para a docencia non presencial (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de presentación, motivación e recordo para introducir ao 
alumnado no tema que se aborda , repasar os contidos dados, 
espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá 
establecerse un pequeno debate a partir dun material audiovisual 
dado. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen  conectividade e teñen un correo 
electrónico habilitado para eles dende o primeiro día do curso, de 
xeito que podemos empregar aulas virtuais para o desenvolvemento 
da materia combinando unha parte expositiva de conceptos ou de 
reforzo ou de recordo do traballado  e continuar co 
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desenvolvemento da materia e todo tipo de  actividades que 
aparezan no libro dixital , sobre todo na realización de exercicios 
prácticos e de interpretación, ademais de análise dos traballos 
individuais propostos ao alumnado, que serán un por trimestre o 
avaliación. 

Materiais e recursos Os alumnos de 2ºBAC non teñen libro , usaremos a aula virtual o cal 
facilitará a docencia non presencial ademais  empregaremos 
manuais de produción propia ou dispoñíbeis na rede con licencia 
aberta. A aula virtual será o punto de referencia para a consulta de 
materiais e manuais. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

O profesorado está en contacto co alumnado utilizando distintos 
medios  : 

Aula virtual, correo electrónico, vídeo conferencias webex, 
teléfono. abalar móvil, Whatsapp ( en aqueles casos que a 
familia o solicite e  autorice). 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/node/713 

 

 

 

 

 

 


