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1-INTRODUCIÓN E CONTEXTO.

A carga docente asignada ao Departamento de música para o presente curso 2021/2022 é de
39 horas semanais, quedando repartidas nos seguintes niveis e grupos, tendo en conta que 34
horas son de docencia de música:

Materia Nivel Horas Nº grupos Total

Obradoiro de música 1º ESO 1 3 3

Música 2º ESO 2 4 8

Apoio música 2º ESO 1 2 2

Música 3º ESO 2 3 6

Apoio música 3º ESO 1 3 3
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Música 4º ESO 3 0 0

Artes escénicas e danza 4º ESO 3 2 6

Linguaxe e práctica musical 1º BAC 3 1 3

Historia da música e da danza 2º BAC 3 1 3

Outras horas asignadas ao 
departamento:

Xefatura
Coordinación 
radio escolar
Titoría 2º ESO

2
1

2

5

TOTAL 39

O departamento quedará constituído da seguinte maneira:

● David  Canoura  López,  profesor  de  ensino  secundario;  exercerá  como  xefe  de
departamento; impartirá Obradoiro de Música en 1º ESO un grupo; a materia de Música
en  2º ESO nos 4 grupos;  os apoios de Música  en 3º ESO nos tres grupos;  Artes
escénicas e danza en 4º ESO un grupo; asumirá a coordinación da radio escolar e a
titoría de 2ºESO.

● Belén  Fernández  Guzmán,  profesora  de  ensino  secundario;  impartirá  Obradoiro  de
Música en 1º ESO en dous grupos; a materia de Música en 3º de ESO A, B, C; apoio de
Música en 2º de ESO nos dous grupos; Artes Escénicas e da Danza en 4º de ESO nun
grupo; e Linguaxe e práctica musical en 1º de Bacharelato; Historia da música e da
danza en 2º de Bacharelato.

 a)Análise e valoración das aprendizaxes inprescindibles que se impartiron e das que
non se   impartiron no curso 2020/2021.

Curante  o  curso 2020/21  leváronse  a  cabo  diferentes  adaptacións  metodolóxicas  froito  da
situación  de  alerta  sanataria  por  mor  da  COVID19  e  dos  protocolos  xerais  ditados  polas
autoridades  sanitarias  e  educativas  para  o  desenvolvemento  da  actividade  nos  centros
educativos. 

De maneira resumida, dase conta a continuación dos elementos que marcan o punto de partida
da programación deste curso académico, tendo en conta o contexto precedente:

● Traballo de destrezas tecnolóxicas, manexo e emprego da aula virtual e dos materiais
audiovisuais nas primeiras semanas de clase.

● Adaptación  de  clases  prácticas,  eliminación  de  contidos  de  danza  e  movemento  e
canto.

● Concentración da práctica instrumental nos apoios e desdobres.
● Eliminación de contidos debido á redución efectiva da carga horaria (redución do tempo

de cada sesión debido aos desprazamentos de profesorado e alumnado por mor das
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normas covid, así como da secuenciación dos contidos prácticos incluídos nas sesións
teóricas.

● Eliminación de prácticas grupais
● Cambio na organización dos desdobres e no traballo do profesorado de apoio.
● Eliminación e restrición de actividades complementarias e extrasescolares.

2-CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE  NA
MATERIA DE MÚSICA.

A. Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía:

A área de música contribúe a esta competencia de maneira significativa pois promove condutas
e adquisición de valores responsables co ben común inmediato no que afecta ao coidado do
medio ambiente,  para  conseguir  un  entorno  libre  de  ruídos e  de  contaminación  acústica.
Contribúe, a través da aplicación de métodos propios da racionalidade científica e as destrezas
tecnolóxicas na creación e mellora de instrumentos musicais e as súas formacións ao longo da
historia e en todas as culturas do mundo. Os descritores que se traballarán son:

● Tomar  conciencia  dos  cambios  producidos  polo  home  non  entorno  natural  e  as
repercusións para a vida futura.

● Xerar criterios persoais sobre a visión social  da estética do corpo humano frente ao
coidado saudable do mesmo.

● Aplicar  métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade
circundante.

● Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos en situacións cotiás.
● Aplicar estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

B. Competencia en comunicación lingüística:

A comunicación lingüística na área de Música será o resultado da acción comunicativa dentro
das prácticas musicais e manifestarase tamén pola expresión axeitada das propias ideas en
contextos comunicativos de análise, creación e interpretación, así como no traballo sobre a
respiración, a dicción, a articulación e a expresión correctas. No seu formato verbal, o alumno
tamén  desenvolve as  súas  capacidades  comunicativas  grazas  aos  cales  expande  a  súa
competencia e a súa capacidade de interacción con outros individuos. Os descritores que se
priman son:

● Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos...
● Expresar oralmente, de maneira ordenada e clara calquera tipo de información.
● Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas

situacións comunicativas.
● Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás.
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C. Competencia dixital:

Contribuirase  ao  desenvolvemento  da  competencia  dixital  na  elaboración  de  traballos  de
investigación  individuais  ou  de  grupo,  xa  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das
tecnoloxías da información e a comunicación, accedendo, xestionando e manexando diferentes
motores  de busca  e  bases  de  datos,  e  transformando  esta  información  en
coñecemento.Traballaremos os seguintes descritores:

● Empregar distintas fontes para a busca de información.
● Usar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informacións

diversas.
● Manexar ferramentas dixitais para a construción do coñecemento.

D. Conciencia e expresións culturais:

A través da área os alumnos accederán ás distintas manifestacións sobre a herdanza musical e
cultural, coa concreción destas en diferentes autores e obras, así como en distintos xéneros e
estilos.  Desenvolverán  a  iniciativa,  imaxinación  e  a  creatividade  expresadas  a  través  de
códigos artísticos,  comprendendo  o  patrimonio  cultural  e  artístico  dos  distintos  períodos
históricos,  as súas características e as súas relacións coa sociedade na que se crean.  Ao
mesmo tempo, traballarán a capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas. Implica
coñecer,  comprender,  apreciar e  valorar,  con  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes
manifestacións  musicais  a  través  do estudo,  análise  e  interpretación  das  súas  obras
características. Traballaremos os seguintes descritores:

● Mostrar respecto polas obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.
● Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
● Apreciar  os  valores  culturais  do  patrimonio  natural  e  da  evolución  do  pensamento

científico.
● Expresar sentimentos e emocións a través de códigos artísticos.
● Apreciar a beleza das expresións artísticas.
● Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

E. Competencia social e cívica:

Contribuiremos a esta competencia a través da implicación e a interacción con outras persoas
dentro dun grupo, conforme a normas baseadas no respecto mutuo en todas as actividades
musicais  realizadas.  Desenvolve  o  sentido  da  responsabilidade,  mostrando  comprensión  e
respecto aos valores e ideas alleas, e a recepción reflexiva e crítica da información sobre as
manifestacións e actividades musicais. Adestraremos os seguintes descritores:

● Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto do ensino.
● Desenvolver  capacidade  de  diálogo  cos  demais en  situacións  de  convivencia  e  de

traballo e para a resolución de conflitos.
● Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.
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F. Aprender a aprender:

Contribuiremos  a  esta  competencia  caracterizada  pola  habilidade  para  iniciar,  organizar  e
persistir na  aprendizaxe,  onde  a  motivación  e  a  confianza  son  cruciais  para  desenvolver
aprendizaxes cada vez máis eficaces. Traballarase esta competencia a través da ampliación
das  habilidades  de expresión,  especialmente  presentes  en  contidos  relacionados  coa
interpretación e a improvisación, tanto individual como colectiva, e mediante a xeneralización
do seu cultivo no tempo de ocio. Os descritores para esta competencia son:

● Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
● Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
● Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

G. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:

Propoñerase ao alumno actividades que impliquen a capacidade de transformar as ideas en
actos polo desenvolvemento de actitudes que conleven un cambio de mentalidade, capacidade
de pensar de forma creativa, autocoñecemento e autoestima, autonomía ou  independencia,
interese, esforzo e espírito emprendedor, sentido crítico e da responsabilidade. Os descritores
que adestraremos son:

● Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.
● Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
● Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos ao tema.
● Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

2.1-Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave  na  materia  de  Artes
escénicas e danza (4º de ESO).

Esta materia permite ao estudantado mozo adquirir unha serie de ferramentas para completar a
súa  formación  integral  como  persoas  e  cidadáns.  Mediante  o  seu  estudo  e  exercitación
desenvolveranse aspectos como o físico, o estético e o cultural, que, unidos ao crecemento da
súa sensibilidade,  facilitarán unha experiencia  vital  máis plena.  Inmersos nunha sociedade,
nunha  cultura  determinada,  as  Artes  Escénicas,  neste  período  de  formación  xeral  básica,
obrigatoria, dotan de recursos para ser crítico e práctico no entorno no que se forma, conforma
e vive o discente posteriormente responsable xa por enteiro do seu destino vital. Esta materia
permite mellorar especialmente a propia imaxe, a propia personalidade, de forma que poida
exercer esas potencialidades no entorno inmediato, exercer esas potencialidades no entorno
inmediato, ao aumentar a súa sensibilidade, espírito crítico e creatividade. Ao mesmo tempo
permite  desenvolver  a  experiencia  do  traballo  en  equipo;  e  así,  independentemente  da
formación ou emprego posterior, o mozo incrementa todas as competencias ao desenvolver o
seu aprecio e práctica polas expresións culturais. 
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A. Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía: 

Esta materia contribúe á adquisición da competencia matemática no traballo  da posición e
movemento do corpo no espazo, favorecendo así o coñecemento e manexo dalgúns elementos
matemáticos  básicos  (números,  medidas,  proporcións,  estruturas…).  O  coñecemento  do
espazo escénico, o lugar de representación e danza implica especialmente o desenvolvemento
da dimensión espacial e xeométrica. A análise da creación escénica, especialmente no referido
á súa produción, ou á súa difusión, requirirá de razoamentos matemáticos, dado o compoñente
comercial do fenómeno artístico popular e colectivo. Esta materia tamén promove conduta e
valores en relación coas competencias clave en ciencia e tecnoloxía, no que afecta á saúde
individual e colectiva, a través por exemplo, dos beneficios físicos e psíquicos que aportan a
danza e o teatro. Igualmente para poder analizar a produción ou realización dun espectáculo
tamén os coñecementos científicos e tecnolóxicos se poñen en xogo.

B. Competencia en comunicación lingüística: 

A lectura de textos teatrais é unha das principais formas de acceder e traballar nesta materia.
Ao  igual  que  a  recepción,  o  alumnado  require  o  desenvolvemento  desta  competencia  na
comunicación do seu análise, creación e interpretación de textos, así como no traballo sobre a
respiración, dicción articulación e expresión axeitada en situacións de interpretación escénica.
E non hai que obviar no propio teatro e en particular na danza, a importancia da comunicación
non verbal,  que aínda que non é propiamente lingüística, por non empregar palabras, entra
tamén dentro desta competencia. Así, no seu formato non verbal, mediante o traballo xestual e
o traballo corporal, o alumnado desenvolve as súas capacidades comunicativas. Entre todos os
xéneros literarios, optando pola división tradicional -aínda que simplificadora- en tres (lírico-
poético,  épico-narrativo,  dialogado-teatral  ou  dramático)  é  este  último  o  que  máis  pode
potenciar a dinámica dunha competencia lingüística ao permitir a súa lectura en voz alta. O
texto dramático, dialogado, podemos encontrar máis potencialmente a posibilidade de exercitar
a  lectura  entre  varios  alumnos,  que  deste  modo  recitan  os  personaxes  asignados.  A
representación escénica en todas as súas facetas permite un exercicio socializador a través da
comunicación verbal e corporal.

C. Competencia dixital: 

O uso creativo e crítico das tecnoloxías a información e a comunicación é unha ferramenta
máis na materia de Artes Escénicas e Danza. Encontrámonos ante unha disciplina académica,
pero  tamén ante  a  posibilidade  dunha  formación  posterior  e  dun  traballo  futuro.  E  tamén,
independentemente  da  elección  de  formación  académica  ou  laboral,  esta  disciplina  axuda
efectivamente ao emprego do tempo libre e da participación na sociedade.  As TIC son un
medio  privilexiado  para  demostrar  o  coñecemento  das  artes  escénicas,  para  analizalo  e
comunicalo,  así  como  para  o  desenvolvemento  creativo.  A  elaboración  de  traballos  e
investigación  individuais  e,  ou  en  grupo,  conleva  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das
tecnoloxías da información e a comunicación.

D. Competencia de conciencia e expresións culturais: 

A dimensión artístico-estética da materia de Artes Escénicas e Danza é fundamental á hora de
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comprender o seu lugar na educación. Trátase dunha forma artística de coñecemento dirixida
aos sentidos e á conciencia do suxeito e ademais maniféstase cunha linguaxe propia. Deste
xeito,  o  ensino  desta  materia  pretende  que  o  alumnado  aprenda  a  empregar  a  linguaxe
escénica  para  alcanzar  novos  modos de comunicación  e  de expresión e  realizar  produtos
esteticamente  elaborados.  Ademais,  o  coñecemento  e  comprensión  tanto  dos  distintos
espectáculos escénicos como dalgunhas obras e producións escénicas e dancísticas no seu
contexto histórico, cultural e social, favorecen a valoración do patrimonio cultural e artístico e a
importancia de conservalo e transmitilo. As artes escénicas teñen unhas implicacións culturais
concretas en relación coas outras artes,  como a literatura,  a arquitectura,  o cine,  as  artes
plásticas… Quizais este trazo distinga ao teatro, emparellándoo coa danza, e dentro da música,
coa ópera e outras expresións musicais;  trátase dese carácter colectivo cuxa plasmación e
“consumo” debe facerse no momento, fronte a outras artes “reproducibles” con outros medios e
noutro momento. O fin último das artes escénicas é a representación en directo. Por iso, xunto
ás  outras  pode  definirse  como  patrimonio  dos  pobos  e  por  iso  deben  ser  respectadas  e
aprendidas, debendo ocupar un lugar importante no sistema educativo.

E. Competencias sociais e cívicas: 

Ante  o  estudo de expresións artísticas  destas características,  onde o  traballo  en equipo  é
fundamental para o produto realizado,  debido a que, para xerar un espectáculo, interveñen
especialistas  procedentes  de  diferentes  artes,  esta  materia  propicia  o  recoñecemento  e  a
importancia de valores como a tolerancia, a capacidade de negociación, a empatía, o respecto
ás opinións e ás formas de expresións dos outros. Por outra parte, tamén o estudante debe
aprender  a traballar  en equipo,  incluso a aprender  a aprender  en equipo,  polo  tanto  debe
respectar  regras  fixadas  nesta  tarefa  conxunta.  Debe  comprender  que  para  un  feliz
desenvolvemento dun espectáculo tivo que existir un traballo en equipo baseado no benestar
persoal e colectivo. O mesmo debe aplicar á súa vida, aos seus traballos en equipo, sen dúbida
non só nesta materia. O obxectivo é comprender as expresións colectivas e a organización no
funcionamento das artes escénicas e da danza na sociedade pasada e na presente. 

F. Competencia de aprender a aprender: 

Ante unha materia que resulta especialmente vocacional  e en ocasións previa tamén a un
vocacional bacharelato, aparece esta competencia como un factor básico, de maneira que é
importante xerar no alumno certa capacidade para o que poderiamos chamar autodidácticos,
non só no seu futuro persoal e profesional, senón durante o mesmo período de formación na
Educación  Secundaria.  Ante  os  contidos  que  se  deben  estudar  e  practicar,  un  obxectivo
prioritario  é  que  o  alumno  desexe  coñecer  máis,  que  sexa  consciente  das  súas  propias
capacidades e do proceso e as estratexias necesarias para desenvolvelas, e, en definitiva, que
teña  esa  percepción  de  “auto-eficacia”.  A  motivación  e  a  confianza  son  cruciais  para
desenvolver  aprendizaxes  cada  vez  máis  eficaces  que  amplíen  as  súas  habilidades  de
expresión,  especialmente  presentes  en  contidos  relacionados  coa  interpretación  e  a
improvisación,  tanto  individual  como colectiva;  así  como mediante  a  xeneralización  do seu
cultivo no tempo de ocio.

G. Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

Co estudo e a práctica da materia de Artes Escénicas e Danza potenciamos a capacidade de
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pensar de forma creativa, a importancia do esforzo e o espírito emprendedor. Como estudante
do  fenómeno  artístico,  o  alumno  debe  comprender  a  analizar  o  sentido  de  iniciativa  e
emprendemento que rexe toda obra teatral. Na súa vertente práctica tamén estes valores teñen
que estar presentes, xa dende a perspectiva da exercitación: a creatividade, a autoestima, a
capacidade de xestionar proxectos, o traballo cooperativo, o manexo da incertidume, o liderado
e á vez a delegación, son factores imprescindibles no mundo do espectáculo.

2.2-Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte
dos perfís competenciais. Concreción do grao mínimo de consecución para superar a
materia, criterios de avaliación, actividades de aprendizaxe e instrumentos de avaliación.
(ANEXO 1).

3-CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.

3.1-Obxectivos na ESO.

Segundo se establece no Decreto 86/2015 do 25 de xuño, 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
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.
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) 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.

m) 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.

n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) 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.

o) 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.

3.2-Obxectivos no bacharelato.

(Obxectivos de etapa -bacharelato).

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  e  do  Estatuto  de
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 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 quen 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
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básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos
científicos. 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.

m)  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,  iniciativa,
traballo en equipo,confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de
formación e enriquecemento cultural.

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e
impulsar condutas e hábitos saudables

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

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

4-CONCRECIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  DA
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. CONCRECIÓN
DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, CRITERIOS
DE  AVALIACIÓN,  ACTIVIDADES  DE  APRENDIZAXE  E  INSTRUMENTOS  DE
AVALIACIÓN (ANEXO 1).

A nomenclatura para as competencias clave que se establece no Decreto 86/2015 do 25 de
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xuño é a seguinte:

- Comunicación lingüística (CCL).

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

- Competencia dixital (CD).

- Aprender a aprender (CAA).

- Competencias sociais e cívicas (CSC).

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

- Conciencia e expresións culturais (CCEC).

O Departamento de Música tomou a determinación de eliminar as prácticas de interpretación
vocal e danza pola dificultade que conlevan. Os protocolos marcan que a distancia mínima para
cantar  (ou tocar  un instrumento de vento)  debe ser  maior  aos  1,2  metros.  Esta  norma fai
inviable que poidamos prácticar actividades de canto na aula pola limitación do espazo. Algo
semellante pasa coas actividades de danza posto que os protocolos marcan a mesma distancia
mínima e recomendan que non haxa contacto físico entre o alumnado, o que imposibilita a
realización das actividades.

       a)Temporalización

       b)Grao mínimo de consecución para superar a materia (Anexo I).

       c)Procedementos e instrumentos de avaliación (Anexo I).

a)Secuenciación e temporalización.

Preséntase unha temporalización orientadora que pode ser modificada polo profesorado en
función  do  avance  do  curso  e  das  actividades  organizadas  polo  centro  que  incidan  no
desenvolvemento das sesións lectivas. Hai que ter en conta que a parte do calendario escolar
hai outras moitas circunstancias que inciden no desenvolvemento do curso, como poden ser
viaxes  de  estudos,  actividades  extraescolares  ou  complementarias  (asistencia  a  obras  de
teatro, conferencias, concertos,...) así como outras actividades fixas que teñen lugar no centro
promovidas dende a dirección,  como son as actividades de Nadal, de Entroido, o Corremelide,
as  Letras  Galegas,....  e  incluso  outro  tipo  de  incidencias  como  folgas,  pontes,  faltas  de
asistencia do profesorado ou outras situacións deribadas dos protocolos sanitarios e do risco e
situación sanitaria do centro. Todo isto fai que programar unha serie de contidos sexa moi difícil
porque o número de horas lectivas ao longo do curso vaise ver minguado. Con todo, o que se
propón é unha temporalización orientadora.

En 1º ESO o Obradoiro de Música conta cunha sesión semanal e tres bloques de contidos. que
serán tratados ao longo das tres avaliacións de maneira conxunta.

En 2º e 3º de ESO cóntase con dúas sesión semanais. A programación consta de 9 unidades
didácticas, polo que deberían desenvolverse tres unidades por avaliación.

En 4º ESO a carga lectiva é de tres horas semanais e preséntanse 2 proxectos escénicos ou 1
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gran proxecto;  de xeito que se organizasen en dous cuatrimestres, alternados con sesións de
contidos específicos do curriculo, tanto prácticos coma teóricos.

No departamento non somos partidarios dun cumprimento ríxido de obxectivos “per se”, posto
que consideramos que empeora a calidade do ensino se non se ten en conta e se adapta ás
necesidades do alumnado en cada momento do proceso de aprendizaxe. Na música trabállase
cunha aprendizaxe significativa e continua, na que non ten sentido avanzar se non se teñen
fixados certos coñecementos previos. Cada ano adaptamos os contidos da materia tendo en
conta o contexto do grupo, intereses, punto de partida, características, debilidades e fortalezas
de cada grupo, que solo se pon de manifesto despois das primeiras sesións e dunha avaliación
inicial.

Por outro lado debemos adaptarnos aos distintos niveis do alumnado dependendo de cada
clase, e dentro de cada clase adaptándonos ás necesidades de cada alumno, o que incide
tamén de forma directa na evolución do grupo clase.

A maiores, a práctica instrumental pode atopar atrancos ou verse moi favorecida, en función da
conxuntura do grupo-clase, ao que haberá que adaptarse en función das necesidades.

Debe terse en conta que un número elevado de alumnado nos grupos fai que actividades como
o solfexo, a practica instrumental individual,... ocupen un porcentaxe maior de tempo, restando
a outras partes da materia. Esta circunstancia intentarase superar sempre coa organización de
apoios  dentro  da  aula  de  outro  porfesor/a  de  música,  inda  que  por  mor  das  adaptacións
metodolóxicas  deribadas  da  COVID19,  o  feito  de  intregrar  os  contidos  de  solfexo,  ditado,
audición e ritimica nas sesións teóricas, determina que o avance dos contidos teóricos se vexa
condicionado tamén.

4.1- Obradoiro de Música 1º ESO

1º TRIMESTRE: +/-12 unidades lectivas

Contidos Material de referencia
Temporalización
Mes       Sesións

Bloque 1. Interpretación e creación

As figuras. Redonda branca negra corcheas e semicorcheas Material elaborado polo
departamento
Partituras
Audicións
Aula virtual

Setembro
Outubro

6

Os silencios Setembro
Outubro

Improvisacións vocais con palabras e sílabas rítmicas Setembro
Outubro

Creacións  de  ritmos  con  brancas  negras  corcheas  e
silencios

Setembro
Outubro

Interpretación de ritmos e melodías básicas con do mi sol Outubro 
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do’ Novembro

As notas. O pentagrama. A clave de sol. Outubro 
Novembro

Relacións de duración entre figuras Novembro
Decembro

Técnica instrumental Novembro
Decembro

Bolque 2. Escoita

Identificación de ritmos

Material elaborado polo
departamento
Partituras
Audicións
Aula virtual

Setembro
Outubro

5

identificación de alturas Outubro 
Novembro

Interpretación instrumental e percusión corporal Outubro 
Novembro

Interpretación de danza e xogos psicomotrices con música Novembro 
Decembro

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

A música e a danza tradicional galega. Terra de Melide.

Material web.
Terra de Melide
Materiais Departamento
Aula virtual

Decembro 0

Bloque 4. Música e tecnoloxías

Sistemas de gravación e recollida de son e formatos dixitais. Material departamento
Aula virtual

Decembro 1

2º TRIMESTRE: +/- 12 unidades lectivas

Contidos Material de referencia
Temporalización
Mes       Sesións

Bloque 1. Interpretación e creación

Signos de repeticón Material elaborado polo
departamento
Partituras
Audicións
Aula virtual

Xaneiro
Febreiro 6

Signos de dinámica Xaneiro
Febreiro

Improvisación. O canon e o ostinato Febreiro
Marzo

A escala Pentatónica Febreiro
Marzo
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O aparato respiratorio, o fonador e o resoador. Abril

Bolque 2. Escoita

Os instrumentos musicais
Material elaborado polo
departamento
Partituras
Audicións
Aula virtual

Xaneiro
Febreiro

5A forma musical. A melodía. Estruturas básicas Febreiro
Marzo

O canto. As voces e os conxuntos vocais. Marzo
Abril

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

A música e a danza tradicional. Península ibérica e o Mundo
Material Web
Materiais departamento
Aula virtual

Marzo
Abril

0

Bloque 4. Música e tecnoloxías

Sistemas de modificación e procesamento do son. Audacity
Aula virtual

Marzo
Abril

1

3º TRIMESTRE: +/- 8 unidades lectivas

Contidos Material de referencia
Temporalización
Mes       Sesións

Bloque 1. Interpretación e creación

O compás binario ternario e cuaternario

Material elaborado polo
departamento
Partituras
Audicións
Aula virtual

Abril
Maio 
Xuño

3

Os contratempos Maio 
Xuño

Repaso de elementos da linguaxe musical Maio 
Xuño

Interpretación e lectura de partituras
Abril 
Maio
Xuño

Bolque 2. Escoita

Entonación e lectura de cancións. Os cancioneiros Material elaborado polo
departamento
Partituras
Audicións
Aula virtual

Maio
Xuño

3

A imitación e a variación como métodos compositivos Maio 
Xuño

A improvisación. Maio 
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Xuño

A harmonía e a melodía Maio 
Xuño

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

A música e a danza noutros contexto.  POP urbano, cine,
audiovisuais, publicidade,...

Material departamento
Material web
Aula virtual

Xuño 1

Bloque 4. Música e tecnoloxías

Sistemas de escritura musical. Musescore
Aula virtual

Xuño

1
Documentación e sistemas de búsqueda de información.

Basese de datos online e soportes musicais web.

Internet
Aula virtual

Xuño

4.2-2º de ESO

1º TRIMESTRE: +/-24 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1: Interpretación e creación

O son: os parámetros do son e a súa representación gráfica.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Caderno
Partituras
Aula virtual

Setembro,
outubro,

novembro

12
horas

Afondamento no coñecemento da linguaxe musical e na súa
práctica. O ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas e tempo.

Outubro,
novembro,
decembro

Lectura e escritura musical como apoio para a interpretación
e a creación.

Setembro,
outubro,

novembro e
decembro

A voz, a palabra, os instrumentos e o corpo como medios de
expresión musical: características e habilidades técnicas e
interpretativas.

Outubro

Interpretación  dun  repertorio  de  pezas  instrumentais
diferentes xéneros, estilos e culturas.

Setembro,
outubro,

novembro e
decembro

A interpretación individual  e  en  grupo:  pautas básicas da
interpretación.

Setembro

BLOQUE 2: Escoita
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A audición como forma de comunicación e como fonte de
coñecemento e enriquecemento intercultural.

Audicións
Partituras
Vídeos
Musicogramas
Caderno
Libro de texto
Aula virtual

Setembro

8 horas

Utilización  de  diferentes  recursos  para  a  comprensión  da
música escoitada: corporais, vocais, instrumentais,  medios
audiovisuais e tecnoloxías, textos, partituras, musicogramas
e outras representacións gráficas.

Setembro,
outubro,

novembro e
decembro

Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos
de voces e instrumentos e de distintas agrupacións vocais e
instrumentais.

Outubro,
novembro

A contaminación acústica: detección e prevención. Novembro

BLOQUE 3: Contextos musicais.

Manifestacións  musicais  máis  significativas  do  patrimonio
musical occidental e doutras culturas.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Caderno
Aula virtual

Novembro 2 horas

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías.

Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación  e  outros
dispositivos  electrónicos  nos  procesos  de  creación,
gravación e reprodución e interpretación musical.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Recursos web
Aula virtual

Decembro

2 horas

2º TRIMESTRE : +/24 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1: Interpretación e creación

A  melodía:  organización  do  discurso  melódico,  frases  e
estruturas  melódicas,  intervalos  e  escalas,  tonalidade  e
modalidade.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Caderno
Partituras
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro

12 horas

A  harmonía:  consonancia  e  disonancia,  construción  de
acordes elementais.

Marzo

Lectura  e  escritura  musical  como  apoio  para  a
interpretación e a creación.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

 A voz, a palabra, os instrumentos e o corpo como medios
de expresión musical: características e habilidades técnicas
e interpretativas.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Interpretación  dun  repertorio  de  pezas  instrumentais
diferentes xéneros, estilos e culturas.

Xaneiro,
febreiro,
marzo
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A interpretación individual  e en grupo: pautas básicas da
interpretación.

Xaneiro

BLOQUE 2: Escoita

A audición como forma de comunicación e como fonte de
coñecemento e enriquecemento intercultural.

Audicións
Partituras
Vídeos
Musicogramas
Caderno
Libro de texto
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro,
marzo

8 horas

Utilización de diferentes recursos para a comprensión da
música escoitada: corporais, vocais, instrumentais, medios
audiovisuais e tecnoloxías, textos, partituras, musicogramas
e outras representacións gráficas.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos
de voces e instrumentos e de distintas agrupacións vocais
e instrumentais.

Xaneiro,
febreiro

A música en directo: os concertos e outras manifestacións
musicais.

Marzo

BLOQUE 3: Contextos musicais.

Recoñecemento da pluralidade de estilos na música actual. Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Caderno
Aula virtual

Marzo 2 horas

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías.

Coñecemento e comprensión do feito musical a través das
novas tecnoloxías. Libro de texto de apoio

Resumos departamento
Recursos  web
Aula virtual

Febreiro

2 horas

Investigación musical e novas tecnoloxías. Febreiro

3º TRIMESTRE: +/16 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1: Interpretación e creación

A  textura:  horizontalidade  e  verticalidade;  polifonía,
monodia, melodía acompañada, homofonía e outros.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Caderno
Partituras

Abril

Procedementos  compositivos:  repetición,  imitación,
variación, desenvolvemento, improvisación.

Maio

Formas: estruturas binarias, ternarias e outras. Abril

Lectura e escritura musical como apoio para a interpretación Abril, maio,
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e a creación. Aula virtual xuño

9 horas

A voz, a palabra, os instrumentos e o corpo como medios de
expresión musical: características e habilidades técnicas e
interpretativas.

Maio

Interpretación  dun  repertorio  de  peza,  instrumentais  de
diferentes xéneros, estilos e culturas.

Abril, maio,
xuño

A interpretación  individual  e  en  grupo:  pautas  básicas da
interpretación.

Abril

Improvisación vocal, instrumental e corporal: individual e en
grupo, libre e dirixida.

Xuño

BLOQUE 2: Escoita

A audición como forma de comunicación e como fonte de
coñecemento e enriquecemento intercultural.

Audicións
Partituras
Vídeos
Musicogramas
Caderno
Libro de texto
Aula virtual

Abril, maio,
xuño

5 horas

Utilización  de  diferentes  recursos  para  a  comprensión  da
música escoitada: corporais,  vocais, instrumentais,  medios
audiovisuais e tecnoloxías, textos, partituras, musicogramas
e outras representacións gráficas.

Abril, maio,
xuño

Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos
de voces e instrumentos e de distintas agrupacións vocais e
instrumentais.

Abril, maio,
xuño

Elementos  que  interveñen  na  construción  dunha  obra
musical e identificación destes na audición.

Abril

BLOQUE 3: Contextos musicais.

A  presenza  da  música  nas  diferentes  manifestacións
artísticas:  danza,  teatro,  artes  plásticas,  cine,  literatura  e
outras.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Caderno
Aula virtual

Xuño
1 horas

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías.

Recursos para a conservación e a difusión das creacións
musicais.  Rexistro  das  composicións  propias,  usando
distintas  formas  de  notación  e  diferentes  técnicas  de
gravación.

Libro de texto de apoio
Resumos departamento
Recursos  web
Aula virtual

Maio

1 horas

4.3-3º de ESO

1º TRIMESTRE: +/-24 unidades lectivas
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Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1: Interpretación e creación

O pulso, o acento e o compás.

Libro de texto de apoio
Resumos
departamento
Caderno
Partituras
Aula virtual

Novembro

10
horas

Posicións de frauta: do, re, mi, fa, sol, la, si si bemol, fa 
sostido, re sostido, do sostido, do agudo e sol sostido.

Setembro

A duración: punto e ligadura Outubro

Indicadores de dinámica. Outubro

Instrumentos do folclore. Decembro

Xéneros músicais: Idame Media e Renacemento. Outubro,
novembro

BLOQUE 2: Escoita.

A monodía relixiosa na Idade Media: o Canto Gregoriano.

Audicións
Partituras
Vídeos
Musicogramas
Caderno
Libro de texto
Aula virtual

Outubro

6 horas

A monodía profana na Idade Media: Cantigas. Outubro

A polifonía medieval: Ars Antiqua e Ars Nova. Outubro

A música vocal  profana e relixiosa no Renacemento. Novembro

A música instrumental no Renacemento. Decembro

BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais.

As orixes da música occidental.

Libro de texto de apoio
Resumos
departamento
Caderno
Aula virtual

Setembro

8 horas

A notación musical medieval. Outubro

O Canto Gregoriano. Outubro

As Cantigas. Outubro

A música no Renacemento. Novembro

Reforma luterana e Contrarreforma católica. Decembro

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías.

Os motores de búsqueda de contidos musicais en Internet.

Libro de texto de apoio
Resumos
departamento
Recursos  web

Decembro

1 horas

As ferramentas multimedia para descargar imaxes. Decembro

Mundo dixital: a toma de son. Decembro
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Aula virtualAs ferramentas multimedia para realizar presentacións. Decembro

2º TRIMESTRE: +/24 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1: Interpretación e creación

A voz.

Libro de texto de apoio
Resumos Departamento
Caderno
Partituras
Aula virtual

Xaneiro

6 horas

O tempo musical. Xaneiro

Os instrumentos de vento. Febreiro

Os instrumentos de teclado. Marzo

A anacruse. Xaneiro

Os xéneros musicais: Clasicismo e Romanticismo Febreiro,
marzo

BLOQUE 2: Escoita.

A música instrumental no Barroco: sonata, suite e concerto.

Audicións
Partituras
Vídeos
Musicogramas
Caderno
Libro de texto
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro

8 horas

A música vocal no barroco: ópera, oratorio, cantata e paixón. Xaneiro,
febreiro

Instrumentos do barroco. Febreiro

A  música  instrumental  no  Clasicismo:  sonata,  sinfonía,
concerto e cuarteto.

Febreiro,
marzo

A música vocal  no Clasicismo: ópera seria e ópera bufa. Febreiro,
marzo

Instrumentos do Clasicismo. Marzo

BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais.

A música no Barroco.

Libro de texto de apoio
Resumos Departamento
Caderno
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro

9 horas

O nacemento da ópera. Xaneiro,
febreiro

A música vocal e relixiosa. Febreiro

Bach, Haendel e Vivaldi. Febreiro

A música no Clasicismo. Febreiro,
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marzo

Haydn, Mozart e Beethoven. Marzo

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías.

Mundo dixital: a gravación por pistas.

Libro de texto de apoio
Resumos Departamento
Recursos web
Aula virtual

Marzo

1 horas

As ferramentas multimedia para realizar nubes de palabras. Marzo

As ferramentas multimedia para realizar murais. Marzo

Os teclados virtuais dos dispositivos móbiles para a gravación
de melodías.

Marzo

3º TRIMESTRE: +/16 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1: Interpretación e creación

A forma musical: motivo, semifrase, frase e sección.

Libro de texto de apoio
Resumos do 
Departamento
Caderno
Partituras
Aula virtual

Abril

4 horas

Os acordes tríada. Abril

A escala, o ton e o semitón. Abril

Indicadores de articulación. Maio

Os instrumentos de percusión. Maio

Compases de subdivisión ternaria e binaria. Maio

Os instrumentos electrófonos. Xuño

Os xéneros musicais: Século XX, jazz, folk, rock. Xuño

BLOQUE 2: Escoita.

A música vocal no Romanticismo: lied e ópera.

Audicións
Partituras
Vídeos
Musicogramas
Caderno

Abril, maio

4 horas

A música instrumental no Romanticismo: pezas para piano,
sinfonía e poema sinfónico.

Abril, maio

O piano. Maio

Movementos musicais no século XX. Maio, xuño

Os instrumentos de percusión. Maio
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Libro de texto
Aula virtual

A música popular urbana: blues, jazz, rock e pop. Xuño

Os instrumentos electrófonos. Xuño

A  música  tradicional:  escalas,  melodías,  modos  e
instrumentos.

Xuño

BLOQUE 3: Contextos musicais e culturais.

A música no Romanticismo.

Libro de texto de apoio
Resumos do 
departamento
Caderno
Aula virtual

Abril, maio

7 horas

O Nacionalismo musical. Abril, maio

Chopin, Schubert, Verdi e Wagner. Maio

A música no século XX. Maio

A música popular urbana: blues, jazz, rock, pop, cantautores. Xuño

A música tradicional. Xuño

BLOQUE 4: Música e tecnoloxías.

A música en streaming e as pistas de reprodución.
Libro de texto de apoio
Resumos do 
departamento
Recursos web
Aula virtual

Maio

1 horas

Mundo dixital: a mestura final. Maio

As  ferramentas  multimedia  para  editar  vídeos  de  contido
musical.

Maio

4.4-4º ESO: Artes Escénicas e da danza.

1º TRIMESTRE +/-36 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Común

Concepto  e  tipoloxía  das  artes  escénicas:  ópera,  teatro  e
danza.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Setembro,
outubro

6 horas

Historia da ópera. Outubro

Teatro musical. Outubro

Elementos básicos da ficción escénica. Novembro
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Ferramentas de expresión corporal, xestual, oral e rítmico-
musical.

Decembro

BLOQUE 2. Teatro

Técnicas de interpretación e improvisación.
Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Setembro,
outubro

19
horasTécnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación. Novembro,

decembro

BLOQUE 3. Danza

Descrición e análise das formas e os estilos de danza.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Setembro,
outubro

7horasParadigmas e escolas de danza. Novembro

Técnicas de danza. Decembro

BLOQUE 4. Outras artes escénicas.

Espectáculos  escénicos:  circo,  espectáculos  musicais  e
performance.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Novembro
4 horas

2º TRIMESTRE: +/36 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Común

Historia do teatro e da danza.

Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro

5 horas
Teatro e danza en Europa, España e Galicia. Febreiro

Tradicións escénicas: oriente e occidente. Marzo

A exploración do corpo e do movemento como instrumentos
expresivos.

Marzo

BLOQUE 2. Teatro

Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia,
escenografía, interpretación, iluminación, indumentaria, 

Xaneiro
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caracterización, espazo sonoro e atrezzo. Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

23 horas
Deseño dun espectaculo: equipos, fases e áreas de traballo. Febreiro

BLOQUE 3. Danza

Relación coa gravidade e enerxía do movemento.

Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Xaneiro

6 horas

O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco. Febreiro

Musicalidade e precisión rítmica. Febreiro

Calidades e dinámicas do movemento. Marzo

Estruturas coreográficas. Marzo

BLOQUE 4. Outras artes escénicas.

Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia. Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Febreiro 2 horas

3º TRIMESTRE: +/24 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Común

A ópera en Europa, España e Galicia.
Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Abril

4 horas
Beneficios  da  práctica  da  danza  e  o  teatro  para  o
desenvolvemento integral  das persoas e para a mellora da
saúde.

Maio

BLOQUE 2. Teatro

Paradigmas e escolas de interpretación.
Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Abril

9 horas
Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, confito
e acción.

Maio

BLOQUE 3. Danza

Exploración  de  formas de movemento  propias  a  través da
improvisación libre.

Abril
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Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

8 horas
Técnicas de improvisación. Improvisación pautada. Maio

Composición coreográfica. Xuño

BLOQUE 4. Outras artes escénicas.

Importancia  da  música  cinematográfica,  publicitaria  e  de
ambientación. A danza no cine.

Material  elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Maio 3 horas

4.5-1º de Bacharelato

1º TRIMESTRE: +/36 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Destrezas musicais.

Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do
coñecemento  do aparello  fonador,  o  seu funcionamento,  a
respiración,  a  emisión,  a  articulación,  a  relaxación  e  a
afinación.

Material  elaborado
polo departamento
Recursos web
Partituras
Aula virtual

Setembro,
outubro

8 horas

Interiorización do pulso. Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

Interpretación instrumental atendendo ás indicacións relativas
á expresión, á dinámica, á agóxica, á ornamentación musical,
e á articulación dos sons e dos seus ataques.

Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica
como harmónica nas claves de sol e fa en cuarta.

Novembro,
decembro

Práctica da lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo
interválico.

Decembro

Práctica de lectura de obras musicais empregando partituras. Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

BLOQUE 2. A audición comprensiva.

Percepción  e  identificación  do  pulso,  dos  acentos  e  dos
compases binarios, ternarios e cuaternarios.

Setembro,
outubro,

novembro,
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Material  elaborado
polo departamento
Recursos web
Partituras
Audicións
Musicogramas
Aula virtual

decembro

8 horas

Percepción, identificación e transcripción de fórmulas rítmicas
básicas, orixinadas polo pulso binario ou ternario.

Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

Percepcion,  identificación  e  transcrición  de  signos  que
modifican  a  duración,  síncopes,  anacruses,  notas  a
contratempo,  cambios  de  compás,  grupos  de  valoración
especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción, etc.

Novembro,
decembro

Identificación  auditiva  das  características  morfolóxicas
básicas  das  obras  musicais,  tanto  as  que  teñen  como
fundamento a linguaxe da música culta como as que teñen
linguaxes  musicais  contemporáneas,  o  jazz,  a  música
tradicional, o rock, o flamento e as músicas do mundo.

Novembro,
decembro

Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas,
funcións  tonais-acordes  de  sétima  dominante  e  de  sétima
diminuída,  cadencias  e  os  modos  e  intervalos  fóra  do
concepto tonal.

Setembro,
outubro

Recoñecemento  comprensivo  das  texturas  musicais  e  dos
timbres instrumentais nas obras escoitadas ou interpretadas.

Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

Recoñecemento  auditivo  e  transcrición  dos  esquemas
rítmicos,  das  melodías,  dos  intervalos  e  dos  fragmentos
melódicos  resultantes  da  combinación  dos  devanditos
elementos.

Novembro,
decembro

Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das
melodías,  dos  intervalos  e  dos  fragmentos  melódicos
resultantes da combinación dos devanditos elementos.

Novembro,
decembro

Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento
escrito e un fragmento escoitado.

Decembro

BLOQUE 3. A teoría musical.

Coñecemento  das  grafías  das  fórmulas  rítmicas,
simultaneidade de ritmos, signos que modifican a duración,
síncope,  anacruse,  notas  a  contratempo,  os  grupos  de
valoración especial contidos  nun e varios pulsos...

Material  elaborado
polo departamento
Recursos web
Partituras
Aula virtual

Setembro,
outubro, 

novembro,
decembro

6 horas

Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión
musical,  á  dinámica,  ao  tempo,  á  agóxica,  á  articulación
musical e ao ataque dos sons.

Novembro,
decembro

Coñecemento das normas da escritura melódica. Setembro,
outubro,

novembro,
decembro
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Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das
danzas e das obras musicais.

Novembro,
decembro

Coñecemento  e  comprensión  de  escalas,  funcións  tonais,
intervalos,  cadencias,  acordes  básicos  e  complementarios,
tonalidade, modalidade e modulación.

Novembro,
decembro

Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. Setembro

BLOQUE 4. A creación e a interpretación.

Realización instrumental de fórmulas rítmicas orixinadas polo
pulso binario ou ternario e as súas variantes.

Material  elaborado
polo departamento
Recursos web
Partituras
Audicións
Musicogramas
Aula virtual

Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

12 horas

Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema
modal e tonal.

Novembro,
decembro

Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais
vocais adecuados ao nivel, con ou sen acompañamento.

Novembro,
decembro

Desenvolvemento  da  lateralidade  a  través  da  realización
simultánea de diferentes ritmos básicos.

Setembro,
outubro

Participación  activa  na  organización  e  na  realización  de
actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.

Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

Participación na organización e na realización de actividades
con  respecto  e  disposición  para  superar  estereotipos  e
prexuízos,  tomando conciencia,  como parte  dun grupo,  do
enriquecemento que se produce coas achegas das demáis
persoas.

Setembro,
outubro,

novembro,
decembro

BLOQUE 5. As tecnoloxías aplicadas ao son.

Fenómeno  físico-harmónico:  movemento  ondulatorio;  serie
de Fourier.

Material  elaborado
polo departamento
Recursos web
Aula virtual

Outubro

2 horas

Características  acústicas  dos  instrumentos:  instrumentos
transpositores e electrónicos; manipulación artificial do son.

Novembro

Fundamentos  dos  sistemas  de  afinación.  Proporcións
asociadas  aos  intervalos:  consonancia  e  disonancia.  Serie
harmónica. Índices acústicos. Diapasón.

Decembro

2º TRIMESTRE: +/36 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
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Mes       Sesións

BLOQUE 1. Destrezas musicais.

Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do
coñecemento  do aparello  fonador,  o  seu funcionamento,  a
respiración,  a  emisión,  a  articulación,  a  relaxación  e  a
afinación.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro

8 horas

Entoación  individual  e  colectiva  de  escalas,  intervalos
melódicos, harmónicos, arpexos ou acordes.

Xaneiro

Interiorización do pulso. Xaneiro,
febreiro,
marzo

Interpretación instrumental atendendo ás indicacións relativas
á expresión, á dinámica, á agóxica, á ornamentación musical,
e á articulación dos sons e dos seus ataques.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica
como harmónica nas claves de sol e fa en cuarta.

Xaneiro,
febreiro

Práctica da lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo
interválico.

Marzo

Práctica de lectura de obras musicais empregando partituras. Xaneiro,
febreiro,
marzo

BLOQUE 2. A audición comprensiva.

Percepción  e  identificación  do  pulso,  dos  acentos  e  dos
compases binarios, ternarios e cuaternarios.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Audicións
Musicogramas
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro,
marzo

8 horas

Percepción, identificación e transcripción de fórmulas rítmicas
básicas, orixinadas polo pulso binario ou ternario.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Percepcion,  identificación  e  transcrición  de  signos  que
modifican  a  duración,  síncopes,  anacruses,  notas  a
contratempo,  cambios  de  compás,  grupos  de  valoración
especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción, etc.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Identificación  auditiva  das  características  morfolóxicas
básicas  das  obras  musicais,  tanto  as  que  teñen  como
fundamento a linguaxe da música culta como as que teñen
linguaxes  musicais  contemporáneas,  o  jazz,  a  música
tradicional, o rock, o flamento e as músicas do mundo.

Febreiro,
mazo

Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas,
funcións  tonais-acordes  de  sétima  dominante  e  de  sétima
diminuída,  cadencias  e  os  modos  e  intervalos  fóra  do
concepto tonal.

Xaneiro,
febreiro

Recoñecemento  comprensivo  das  texturas  musicais  e  dos Febreiro,
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timbres instrumentais nas obras escoitadas ou interpretadas. marzo

Recoñecemento  auditivo  e  transcrición  dos  esquemas
rítmicos,  das  melodías,  dos  intervalos  e  dos  fragmentos
melódicos  resultantes  da  combinación  dos  devanditos
elementos.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das
melodías,  dos  intervalos  e  dos  fragmentos  melódicos
resultantes da combinación dos devanditos elementos.

Febreiro,
marzo

Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento
escrito e un fragmento escoitado.

Marzo

BLOQUE 3. A teoría musical

Coñecemento  das  grafías  das  fórmulas  rítmicas,
simultaneidade de ritmos, signos que modifican a duración,
síncope,  anacruse,  notas  a  contratempo,  os  grupos  de
valoración especial contidos en un e varios pulsos...

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro,
marzo

3 horas

Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión
musical,  á  dinámica,  ao  tempo,  á  agóxica,  á  articulación
musical e ao ataque dos sons.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Coñecemento das normas da escritura melódica. Xaneiro,
febreiro,
marzo

Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das
danzas e das obras musicais.

Febreiro,
marzo

Coñecemento  e  comprensión  de  escalas,  funcións  tonais,
intervalos,  cadencias,  acordes  básicos  e  complementarios,
tonalidade, modalidade e modulación.

Xaneiro,
febreiro

Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. Xaneiro

Coñecemento dos principais sistemas de cifraxe harmónica. Marzo

BLOQUE 4. A creación musical e a interpretación.

Realización  vocal  ou  instrumental  de  fórmulas  rítmicas
orixinadas polo pulso binario ou ternario e as súas variantes.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Audicións
Musicogramas
Aula virtual

Xaneiro,
febreiro,
marzo

16 horas

Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema
modal e tonal.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais
vocais adecuados ao nivel, con ou sen acompañamento.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Desenvolvemento  da  lateralidade  a  través  da  realización Xaneiro,
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simultánea de diferentes ritmos básicos. febreiro,
marzo

Participación  activa  na  organización  e  na  realización  de
actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Participación na organización e na realización de actividades
con  respecto  e  disposición  para  superar  estereotipos  e
prexuízos,  tomando conciencia,  como parte  dun grupo,  do
enriquecemento que se produce coas achegas das demáis
persoas.

Xaneiro,
febreiro,
marzo

Improvisación,  tanto  individual  como  colectiva,  de  breves
melodías.

Marzo

Utilización  da  expresión  corporal  e  o  movemento  corporal
como complemento ao feito musical.

Marzo

BLOQUE 5. As tecnoloxías aplicadas ao son.

Transmisión e amortecemento do son.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Febreiro

1 horas

Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do son analóxico. Febreiro

Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de frecuencias e
multipistas.

Febreiro

Hardware  musical:  computadores,  tarxetas  de  son  e
conexións.

Marzo

Tipos  de  software  musical:  editores  de  partituras,
secuenciadores,  programas xeradores de acompañamentos
e mesas de mesturas.

Marzo

3º TRIMESTRE: +/24 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Destrezas musicais.

Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do
coñecemento do aparello fonador,  o seu funcionamento,  a
respiración,  a  emisión,  a  articulación,  a  relaxación  e  a
afinación.

Material elaborado polo

Abril, maio,
xuño

Entoación  individual  e  colectiva  de  escalas,  intervalos
melódicos, harmónicos, arpexos ou acordes.

Abril

Interiorización do pulso. Abril, maio,
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departamento
Recursos web
Partituras
Aula virtual

xuño
7 horas

Interpretación  instrumental  atendendo  ás  indicacións
relativas  á  expresión,  á  dinámica,  á  agóxica,  á
ornamentación musical, e á articulación dos sons e dos seus
ataques.

Abril, maio,
xuño

Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica
como harmónica nas claves de sol e fa en cuarta.

Abril, maio,
xuño

Práctica da lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo
interválico.

Xuño

Práctica de lectura de obras musicais empregando partituras. Abril, maio,
xuño

BLOQUE 2. A audición comprensiva.

Percepción  e  identificación  do  pulso,  dos  acentos  e  dos
compases binarios, ternarios e cuaternarios.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Audicións
Musicogramas
Aula virtual

Abril, maio,
xuño

7 horas

Percepción,  identificación  e  transcripción  de  fórmulas
rítmicas básicas, orixinadas polo pulso binario ou ternario.

Abril, maio,
xuño

Percepcion,  identificación  e  transcrición  de  signos  que
modifican  a  duración,  síncopes,  anacruses,  notas  a
contratempo,  cambios  de  compás,  grupos  de  valoración
especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción, etc.

Abril, maio,
xuño

Identificación  auditiva  das  características  morfolóxicas
básicas  das  obras  musicais,  tanto  as  que  teñen  como
fundamento a linguaxe da música culta como as que teñen
linguaxes  musicais  contemporáneas,  o  jazz,  a  música
tradicional, o rock, o flamento e as músicas do mundo.

Abril, maio

Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas,
funcións  tonais-acordes  de  sétima dominante  e  de  sétima
diminuída,  cadencias  e  os  modos  e  intervalos  fóra  do
concepto tonal.

Abril, maio

Recoñecemento  comprensivo  das  texturas  musicais  e  dos
timbres instrumentais nas obras escoitadas ou interpretadas.

Abril, maio

Recoñecemento  auditivo  e  transcrición  dos  esquemas
rítmicos,  das  melodías,  dos  intervalos  e  dos  fragmentos
melódicos  resultantes  da  combinación  dos  devanditos
elementos.

Abril, maio

Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das
melodías,  dos  intervalos  e  dos  fragmentos  melódicos
resultantes da combinación dos devanditos elementos.

Abril, maio,
xuño

Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento
escrito e un fragmento escoitado.

Xuño
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Transcrición de esquemas harmónicos das obras escoitadas. Maio, xuño

BLOQUE 3. A teoría musical

Coñecemento  das  grafías  das  fórmulas  rítmicas,
simultaneidade de ritmos, signos que modifican a duración,
síncope,  anacruse,  notas  a  contratempo,  os  grupos  de
valoración especial contidos en un e varios pulsos...

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Aula virtual

Abril, maio,
xuño

1 horas

Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión
musical,  á  dinámica,  ao  tempo,  á  agóxica,  á  articulación
musical e ao ataque dos sons.

Abril, maio,
xuño

Coñecemento das normas da escritura melódica. Abril, maio,
xuño

Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das
danzas e das obras musicais.

Maio, xuño

Coñecemento  e  comprensión  de  escalas,  funcións  tonais,
intervalos,  cadencias,  acordes  básicos  e complementarios,
tonalidade, modalidade e modulación.

Maio, xuño

Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. Abril, maio,
xuño

Aproximación ás grafías contemporáneas. Xuño

Coñecemento da ornamentación musical. Maio

Compresión do efecto que producen na música os sons da
ornamentación e intensificación expresiva.

Maio

BLOQUE 4. A creación e a interpretación.

Realización  vocal  ou  instrumental  de  fórmulas  rítmicas
orixinadas polo pulso binario ou ternario e as súas variantes.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Partituras
Audicións
Musicogramas
Aula virtual

Abril, maio,
xuño

8 horas

Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema
modal e tonal.

Abril, maio,
xuño

Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais
vocais adecuados ao nivel, con ou sen acompañamento.

Abril, maio,
xuño

Desenvolvemento  da  lateralidade  a  través  da  realización
simultánea de diferentes ritmos básicos.

Abril, maio,
xuño

Participación  activa  na  organización  e  na  realización  de
actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.

Abril, maio,
xuño

Participación na organización e na realización de actividades
con  respecto  e  disposición  para  superar  estereotipos  e
prexuízos,  tomando conciencia,  como parte dun grupo,  do
enriquecemento que se produce coas achegas das demáis

Abril, maio,
xuño
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persoas.

Improvisación,  tanto  individual  como  colectiva,  de  breves
melodías.

Abril, maio

Utilización  da  expresión  corporal  e  o  movemento  corporal
como complemento ao feito musical.

Xuño

BLOQUE 5. As tecnoloxías aplicadas ao son.

Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou dixital, de
procesamento  de  sons  de  comunicación  MIDI  en
interpretacións ou creacións propias.

Material elaborado polo
departamento
Recursos web
Aula virtual

Maio

1 horas

Uso  da  música  con  soporte  electrónico  en  producións
escénicas ou audiovisuais.

Maio

Realización  de sonorizacións  a  través  da improvisación,  a
composición ou a selección musical de textos ou imaxes.

Xuño
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4.6-2º Bacharelato. Historia da Música e da Danza.

1º TRIMESTRE: 36 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Percepción, análise e documentación

Escoita,  visión  e  análise  de  obras  de  música  e  danza
representativas  de  cada  período,  procedentes  doutras
culturas ou de manifestacións urbanas actuais,  apreciando
as súas características formais, estéticas e estilísticas.

A obra artística no seu contexto histórico.

Seguimento  de fragmentos musicais  escritos en diferentes
notacións para unha mellor comprensión das características
da obra. Material elaborado polo

departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Setembro
Outubro

Novembro
Decembro

Setembro
Outubro

Novembro
Decembro

12  horasElaboración de conclusións e valoracións estéticas propias,
relacionando a música e a danza con outros aspectos do
contexto  en  que  se  crearon,  e  seleccionando  información
procedente de diversas fontes sobre autorías e obras.

Setembro
Outubro

Novembro
Decembro

Lectura e comentario  crítico de textos literarios-musicais e
relativos á danza.

Setembro
Outubro

Novembro
Decembro

Estudo da música e da danza como soporte literario e como
medio de intensificación dramática.

Setembro
Outubro

Novembro
Decembro

Documentación:  recursos  bibliográficos  e  ferramentas  de
consulta;  fontes  musicais,  audiovisuais,  iconográficas  e
sonoras. 

Elaboración de argumentacións e xuízos persoais, utilizando
o léxico e a terminoloxía específica e xeral,  sobre obras e
textos relacionados coa música ou a danza, coas correntes
estéticas ou cos autores e as autoras.

Setembro
Outubro

Novembro
Decembro

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

Música  sacra.  Canto  gregoriano:  características,  orixe  e
evolución. Nacemento e evolución da polifonía: Ars Antiqua e
Ars Nova. O Código Calixtino. 

Material elaborado polo

Setembro
Outubro

10  horas

Música profana: xograres e goliardos. Outubro

Instrumentos medievais. Outubro

A danza na Antigüidade: Exipto, Mesopotamia e Persia, pobo
hebreo e Creta.

Setembro
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departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

A danza na Antigüidade clásica. Danzas teatrais en Roma e
Grecia. Traxedia grega.

Setembro

A  danza  na  Idade  Media.  Danza  e  Igrexa.  Carola,  danza
mesurada, momería e danza macabra.

Outubro

Fontes iconográficas. Iconografía pétrea en Galicia e códices
afonsinos.

Outubro

Lírica galaico-portuguesa. Afonso X o Sabio. Outubro

Contexto histórico, social e cultural no que se desenvolveron
a música e a danza na Antigüidade e na Idade Media.

Setembro
Outubro

BLOQUE 3. O Renacemento

Polifonía  renacentista:  características  e  procedementos
compositivos. Polifonía relixiosa. 

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Novembro

10 horas

Música  da  Reforma  e  da  Contrarreforma.  Música  vocal
profana:  madrigal  e  estilo  madrigalesco.  Principais
polifonistas.

Novembro

O Renacemento en España: música vocal profana (vilancico
e romance). Polifonistas do século de ouro: Tomás Luis de
Victoria.

Novembro

Música  instrumental  en  España.  Organoloxía.  Fontes  de
estudo.

Novembro

 Danzas de corte: tipos e características. Novembro

Nacemento e evolución do Ballet de Corte. Novembro

Música  da  Reforma  e  da  Contrarreforma.  Música  vocal
profana:  madrigal  e  estilo  madrigalesco.  Principais
polifonistas.

Novembro

O Renacemento en España: música vocal profana (vilancico
e romance). Polifonistas do século de ouro: Tomás Luis de
Victoria.

Novembro

Música  instrumental  en  España.  Organoloxía.  Fontes  de
estudo.

Novembro

BLOQUE 4. O Barroco

Música no Barroco: características, periodización e escolas. Novembro

Nacemento da ópera. Ópera seria e ópera bufa. Novembro

Música e relixión: cantata, oratorio e paixón. Novembro
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Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

4 horas

Formas instrumentais: orixe, características e evolución.

 Organoloxía. Tipoloxía da orquestra barroca.

Decembro

Ópera Ballet, Comedia Ballet e outros xéneros no Barroco. Decembro

Real  Academia  de  Danza  en  París.  Chegada  do
profesionalismo á danza.

Decembro

2º TRIMESTRE: 36 unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións

BLOQUE 1. Percepción, análise e documentación

Escoita,  visión  e  análise  de  obras  de  música  e  danza
representativas  de  cada  período,  procedentes  doutras
culturas o de manifestacións urbanas actuais, apreciando as
súas características formais, estéticas e estilísticas.

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Xaneiro
Febreiro
Marzo

10  horas

A obra artística no seu contexto histórico.

Seguimento  de fragmentos musicais  escritos en diferentes
notacións para unha mellor comprensión das características
da obra.

Xaneiro
Febreiro
Marzo

Elaboración de conclusións e valoracións estéticas propias,
relacionando a música e a danza con outros aspectos do
contexto  en  que  se  crearon,  e  seleccionando  información
procedente de diversas fontes sobre autorías e obras.

Xaneiro
Febreiro
Marzo

Lectura e comentario  crítico de textos literarios-musicais e
relativos á danza.

Xaneiro
Febreiro
Marzo

Estudo da música e da danza como soporte literario e como
medio de intensificación dramática.

Xaneiro
Febreiro
Marzo

Documentación:  recursos  bibliográficos  e  ferramentas  de
consulta;  fontes  musicais,  audiovisuais,  iconográficas  e
sonoras. 

Elaboración de argumentacións e xuízos persoais, utilizando
o léxico e a terminoloxía específica e xeral,  sobre obras e
textos relacionados coa música ou a danza, coas correntes
estéticas ou cos autores e as autoras.

Xaneiro
Febreiro
Marzo
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BLOQUE 4. O Barroco

Música barroca en España. Música vocal  sacra e profana.
Teatro  musical:  ópera  e  zarzuela.  Música  instrumental.
Música nas catedrais galegas. 

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Decembro

2 horasPrincipais  compositores e compositoras.  Función  social  da
persoa compositora.

Decembro

Danzas  cortesás  do  Barroco.  Ballet  de  Luís  XIV.  Música
escénica.

Decembro

BLOQUE 5. O Clasicismo

Estilo Galante e Escola de Mannheim. 

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Xaneiro

8 horas

Formas instrumentais: orixe, características e evolución. Xaneiro

Música  sinfónica  e  de  cámara.  Música  vocal:  reforma  de
Gluck. Ópera bufa e ópera seria. 

Xaneiro

Principais  compositores  clásicos:  Haydn,  Mozart  e
Beethoven.

Xaneiro

Organoloxía:  o  piano  e  o  cuarteto  de corda;  evolución  da
orquestra. 

Febreiro

Ballet  de  acción.  Noverre  e  outros  reformadores. Novos
aspectos do espectáculo. Estética. Innovacións da posta en
escena.

Febreiro

Clasicismo en España. Febreiro

BLOQUE 6. Romanticismo, Nacionalismo e Posromanticismo

Romanticismo.

– Orquestra romántica. Formas sinfónicas. Sinfonía, concerto
e música programática. 

– Piano romántico. Música de cámara. 

– Ópera. Tendencias. Evolución da ópera como espectáculo.
Verismo. 

–  Lied.  Composición  no  Romanticismo  e  no
Posromanticismo.

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Febreiro
7 horas

3º TRIMESTRE: 19  unidades lectivas

Contidos Material de referencia Temporalización
Mes       Sesións
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BLOQUE 1. Percepción, análise e documentación

Escoita,  visión  e  análise  de  obras  de  música  e  danza
representativas  de  cada  período,  procedentes  doutras
culturas o de manifestacións urbanas actuais, apreciando as
súas características formais, estéticas e estilísticas.

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Marzo
Abril
Maio

6  horas

A obra artística no seu contexto histórico.

Seguimento  de fragmentos musicais  escritos en diferentes
notacións para unha mellor comprensión das características
da obra.

Marzo
Abril
Maio

Elaboración de conclusións e valoracións estéticas propias,
relacionando a música e a danza con outros aspectos do
contexto  en  que  se  crearon,  e  seleccionando  información
procedente de diversas fontes sobre autorías e obras.

Marzo
Abril
Maio

Lectura e comentario  crítico de textos literarios-musicais e
relativos á danza.

Marzo
Abril
Maio

Estudo da música e da danza como soporte literario e como
medio de intensificación dramática.

Marzo
Abril
Maio

Documentación:  recursos  bibliográficos  e  ferramentas  de
consulta;  fontes  musicais,  audiovisuais,  iconográficas  e
sonoras. 

Elaboración de argumentacións e xuízos persoais, utilizando
o léxico e a terminoloxía específica e xeral,  sobre obras e
textos relacionados coa música ou a danza, coas correntes
estéticas ou cos autores e as autoras.

Marzo
Abril
Maio

BLOQUE 6. Romanticismo, Nacionalismo e Posromanticismo

Orixe  e  significado dos  nacionalismos musicais:  escolas e
estilos. Figuras representativas da composición. 

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Marzo 5 horas

Rexurdimento  musical  en  Galicia:  música  instrumental  e
vocal.

Marzo

Ballet  romántico:  xénese  e  desenvolvemento;  principais
obras e figuras.

Marzo

Período posromántico no ballet. Principais obras e figuras do
ballet imperial ruso.

Marzo

Danza  española.  Orixes  e  consolidación  das  distintas
vertentes:  folclore,  escola  bolera,  flamenco  e  danza
estilizada.

Marzo

Música na España do século XIX. Zarzuela. Música galega:
principais compositores.

Marzo
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BLOQUE 7. Primeiras tendencias modernas

Impresionismo:  características  musicais  e  figuras
representativas.

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Abril

4 horas

Segunda  Escola  de  Viena:  Do  Posromanticismo  ao
Dodecafonismo: composición e técnicas.

Abril

Neoclasicismo.  Representantes  principais  da  composición.
Stravisnki.

Abril

Teatro musical europeo e americano a comezos do século
XX.

Abril

Orixe e desenvolvemento da música de jazz. Abril

 Concepcións da orquestra no século XX. Abril

Ballets  rusos.  Diaghiliev  (coreógrafos,  compositores  e
escenógrafos). Danza moderna.

Abril

Novas  linguaxes  no  século  XX.  O  século  dos  ismos:
Surrealismo, Expresionismo, etc.

Abril

Desenvolvemento da danza moderna nas primeiras décadas
do século XX.

Abril

Música en España na primeira metade do século. Falla e a
Xeración do 98. Xeración da República.

Música galega. Figuras representativas galegas na diáspora.

Abril

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

Serialismo Integral.

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Maio

3 horas

Vangardas. Indeterminación e aleatoriedade. Novas grafías.
Música electroacústica e música concreta.

Maio

 Postserialismo. Maio

Música  de  vangarda  española:  Xeración  do  51.  Música
galega. Autores/as contemporáneos/as.

Maio

Música e danza popular moderna: jazz, pop e rock. Maio

Danza contemporánea. Evolución e expansión na segunda
metade do século XX.

Maio

Cante e baile flamenco. Maio

Música e danza popular galega Maio

Programación didáctica do departamento de Música-IES de Melide                                 

                               40



Importancia  da  música  cinematográfica,  publicitaria  e  de
ambientación. A danza no cine.

Maio

Novos instrumentos. Novas tecnoloxías aplicadas á música. Maio

BLOQUE 9. A música tradicional no mundo.

Danza e música exótica, étnica, folclórica e popular. Música
e danza popular galega.

Material elaborado polo
departamento.
Recursos web.
Audicións.
Partituras.
Vídeos.

Maio

1 horas

Función social da música e a danza: ritos, tradicións e festas. Maio

Características  da  música  e  da  danza:  ritmo,  melodía,
morfoloxía, estilos de canto, texturas, pasos, disposicións e
movementos.

Maio

Organoloxía.  Introdución  aos  instrumentos  tradicionais.  O
instrumento musical como obxecto etnográfico.

Maio

5-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA.

Os piares fundamentais do ensino da música son a audición e a expresión, e polo tanto a
metodoloxía debe dirixirse a desenvolvelas nas súas distintas manifestacións.

A  audición  permite  o  goce da música,  facilita  a  asimilación dos contidos  e  desenvolve  as
capacidades perceptivas para aumentar a capacidade de análise e despertar o interese.

A  expresión  engloba  a  interpretación  vocal,  instrumental  e  corporal,  a  composición  e  a
improvisación.

● A  interpretación vocal  permite  unha  expresión  directa  e  espontánea.  É  un  vehículo
idóneo para mellorar a interiorización e a formación auditiva.

● A  interpretación  instrumental  é  o  eixe  vertebrador  arredor  do  cal  se  organizan  os
distintos contidos ao longo de cada curso. O alumnado é capaz de relacionar contidos
de  escoita,  creación  e  improvisación, evolución  histórica,  linguaxe  musical,  lecto-
escritura, valores... dando continuidade ás aprendizaxes musicais.

● A interpretación corporal desenvolve o sentido kinestésico, a través do cal o movemento
corporal se relaciona co movemento sonoro.

Todas as actividades de interpretación actúan como canalizador de emocións e responden ao
pracer  de participar  e  facer  música  en  grupo,  fomentando  a  autoestima,  a  autonomía,  a
responsabilidade e os valores sociais.

● A improvisación é un medio de expresión creativa e de reforzo da autoestima e da
iniciativa persoal que se converte nun recurso metodolóxico de gran importancia para
explorar os elementos da linguaxe musical e corporal.

● A  composición  é  a  manifestación  última  da  interiorización  dos  contidos  asimilados
correspondentes co nivel.  Ademais de servir de  vehículo  expresivo e creativo implica
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reflexión, selección, estruturación e toma de decisións. Tamén é un vehículo ideal para
exercitar  a  lectura  e  a  escritura  musical.  Para  instruír  a  selección  de  estratexias
metodolóxicas  sería  conveniente  seguir  aos  principais  autores  que desenvolveron
métodos e sistemas didácticos de educación musical: Orff, Kodaly, Dalcroze... e  así
mellorar a aplicación dos contidos na aula. Se ben a finalidade da área é adquirir os
coñecementos  esenciais  que  se  inclúen  no  currículo  básico,  o alumnado  deberá
desenvolver actitudes conducentes á reflexión e ao análise musical, as súas vantaxes e
as implicacións éticas que en ocasións se plantexan. Necesitamos pois, un certo grao
de adestramento individual e de traballo reflexivo.

Nalgúns  aspectos  da  área,  sobre  todo  nos  que  pretenden  a  interpretación  e  a  expresión
musical en grupo, o traballo en grupo colaborativo aporta unha ferramenta perfecta para discutir
e afondar en contidos dese aspecto.

Cada  alumno  e  alumna  parte  dunhas  potencialidades  que  definen  as  súas  intelixencias
predominantes; enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das
intelixencias múltiples facilita que todo o alumnado poida chegar a comprender os contidos que
pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos da aprendizaxe.

Na  área  de  música  é  indispensable  a  vinculación  a  contextos  reais.  Para  iso,  as  tarefas
competenciais facilitarán  este  aspecto,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de
aplicación dos contidos.

Nun nivel máis concreto plantexaránse as seguintes estratexias metodolóxicas:

• Actividades  que  permitan  estimular  a  experiencia  musical  mediante  a  participación  na
interpretación instrumental.  Inculcar  a  importancia  do  silencio  para  a  escoita  atenta  das
audicións propostas.

•  Actividades  de  posta  en  práctica  das  recomendacións  básicas  para  a  interpretación  de
partituras  cos instrumentos  Orff.  Emprego  do  xogo  cooperativo  como  base  da  expresión
musical  empregando metodoloxías  activas,  involucrando  ao  alumnado  nas  actividades  de
forma activa, participativa e cooperativa.

• Detección de ideas previas sobre os conceptos da unidade.

• Predisposición á escoita atenta das audicións propostas.

• Estimulación da improvisación.

• Exposicións do profesor.

5.1-Adaptacións necesarias que a docencia  non presencial poida requirir.

Pasamos  a  continuación  a  detallar  as  posibles  adaptacións  que  requira  a  docencia  non
presencial:

a)Docencia presencial alumnado/profesorado: seguirase a metodoloxía exposta no epígrafe
6.

b)Docencia telemática alumnado/profesorado: cunha semana de antelación, os membros do
departamento programarán na aula virtual  as tarefas a desenvolver,  incluíndo explicacións,
vídeos, actividades, datas de entrega… e aquelas indicacións necesarias para que o alumnado
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desde a súa casa sexa capaz de levalas a cabo. Tamén se indicará, de ser o caso, o horario de
videoconferencias.

c)Docencia  telemática  alumnado  (periodos  de  corentena  que  poidan  xurdir). Cunha
semana de antelación, os membros do departamento programarán na aula virtual as tarefas a
desenvolver,  incluíndo  explicacións,  vídeos,  actividades...  e  aquelas  indicacións  necesarias
para que o alumnado desde a súa casa sexa capaz de levalas a cabo. Unha vez o alumno se
reincorpore ao centro, entregará as tarefas para que o profesorado avalie o traballo realizado
durante a corentena (tamén poderá enviar as tarefas a través da aula virtual).

d)Docencia  telemática profesorado (periodos de corentena que poidan xurdir).  Cunha
semana de antelación, os membros do departamento programarán na aula virtual as tarefas a
desenvolver,  incluíndo  explicacións,  vídeos,  actividades...  e  aquelas  indicacións  necesarias
para que o alumnado sexa capaz de levalas a cabo. O profesorado de garda entrará na aula
virtual  e os alumnos seguirán as indicacións marcadas.  Poderán entregar  as actividades a
través da aula virtual ou cando se reincorpore o profesor.

6-MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAIAN EMPREGAR.

Libros de texto empregados:

Aínda  que  non  aparecerán  na  lista  oficial  de  libros  do  centro,  os  seguintes  materiais  da
biblioteca do departamento, serán empregados como material de apoio durante as clases se
fora necesario:

Música. 2º ESO. Editorial Galinova.

Música. 3º ESO.  Editorial Galinova.

Nos outros  niveis  educativos  non se empregará libro  de texto.  Poderán  empregarse como
materiais de apoio textos da biblioteca de aula.

Os libros empregados en calquera caso están en posesión do departamento, que se encargará
do seu empréstito ao comezo do curso e xestionará a devolución dos mesmos ao seu remate.

Outros materiais:

● Caderno de actividades elaborado polo departamento para os cursos de 2º e 3º ESO.
● Partituras e materiais facilitados polo departamento, así como fichas de exercicios de

ampliación e reforzo elaborado polo profesorado en función das necesidades.
● Instrumental de percusión Orff e outros obxectos sonoros
● Nas aulas deberá haber aparatos reprodutores de cd e outros medios, ordenador con

conexión  a  internet,  proxector  de  opacos,  mesa  de  mesturas,  micrófonos,
amplificadores e reprodutor de vinilos, canon proxector e proxector de opacos e pizarras
pautadas.

● Páxinas web.
● Aula virtual do centro.
● Actividades virtuais, questionarios web, hotpotatos, actividades Jclic.
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● Recursos educativos online.
● Audios para traballar partituras.
● Teclados portatiles e virtuais

7-Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

7-CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO
ALUMNADO.

Detállanse a continuación os instrumentos e procedementos de avaliación para cada curso e
materia. Porén, inclúese unha variable común a todos eles por proposta da Vicedirección do
centro no tocante a alumnado que adique parte da súa dispoñibilidade horaria á organización e
colaboración  en  actividades  deseñadas  tanto  por  eles  mesmos  como  desde  calquera
departamento en coordinación coa Vicedirección do centro, de xeito que a Vicedirección pasará
a  este  departamento  listado  de  alumnado  implicado  en  cada  avaliación  e  valoración  da
implicación. tendo en conta o seguinte:

● Por participación en accións relacionadas coa organización de  actividades ligadas á
vicedirección do  centro  (complementarias  e  extraescolares)  (e  entendendo
directamente ligadas á vicedirección as actividades organizadas en colaboración tamén
coa  Biblioteca  e  ENDL)  o  alumnado  que  forme  parte  de  comisións  ou  equipos
organizadores ou colaboradores das mesmas poderá recibir da orde de 1 a10 puntos
sobre 100 extra sobre a súa puntuación final de avaliación tendo en conta o seguinte:

○ Magnitude do proxecto organizado.
○ Número de horas adicado á organización da actividade.
○ Implicación persoal e disposición do alumnado.

Para  que  poida  ser  tida  en  conta  esta  puntuación  a  vicedirección  do  centro
comunicarallo ao departamento mediante o informe ou documentación correspondente.

8.1- 1º de ESO

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Entendendo como instrumento de avaliación aquel material específico deseñado para recoller
información sobre o proceso de aprendizaxe en función dos obxectivos xerais da materia e dos
obxectivos específicos a valorar establécense os seguintes instrumentos:

1. Proba escrita  sobre  coñecementos teóricos da materia.  Recoñecemento  e  aplicación  de
elementos da linguaxe musical.

2. Proba  escrita  de  audición.  Recoñecementos  de  ritmos,  alturas  e  parámetros  do  son  e
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instrumentos e agrupacións musicais.
3. Proba práctica de interpretación e lectura musical. Mediante táboas específicas e rúbricas

recollerase  información  sobre  as  capacidades  e  evolución  interpretativa  de  ritmos  e
melodías.

4. Diario de clase. Recollerá información sobre a realización de tarefas, seguimento do estudo
e traballo semanal, traballos e actividades voluntarias,...

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

Suxeito  a  revisión  en  Reunión  de  departamento  en función  da  evolución  dos  grupos,  dos
acordos en sesións de avaliación e da evolución das dinámicas de clase. o procedemente de
avaliación será seguido periodicamente nas reunións de departamento para verificar se debe
haber algún axuste do que serían informados en tempo o alumnado e as familias. Porén, o
procedemento será o que segue:

1. Proba escrita sobre contidos e prácticas da avaliación (3 puntos)
1. Proba de audición (inclúe proba de ditados)  (3 puntos)
2. Diario de clase (1 punto)
3. Proba de interpretación (3 puntos)

8.2-2º e 3º de ESO

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Para 2º e 3º de ESO establécense os mesmos instrumentos e procedementos de avaliación de
xeito que os insturmentos propostos son os seguintes:

1. Proba escrita sobre os contidos teóricos, tanto de teoría da música como de historia da
música. Pretende recoller información sobre os coñecementos traballados na aula.

2.  Proba  práctica  de  interpretación  musical.  Recolle  información  sobre  a  evolución  e  a
habilidade interpretativa. Será recollida en táboas específicas en momentos diferentes de cada
avaliación e especialmente ao final dela.

4. Recollida de datos sobre a lectura de partituras.

6.  Realización  de  ditados  rítmicos,  melódicos  e  ritmico-melódicos.  Realizaranse  probas
específicas.

7. Recollida de información de percusións corporais. A través de táboas específicas deseñadas
para estas actividades.

8. Proba de audición sobre os contidos traballados.

9. Diario de clase. Recollerá información sobre a realización de tarefas, seguimento do estudo
e traballo semanal, traballos e actividades voluntarias,...

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Entendendo  como  procedemento  de  avaliación  o  método  ou  maneira  de  establecer  esta
mesma, determinase o seguinte proceso.

En cada avaliación realizaranse unha ou varias probas escritas e recolleranse os datos da
maneira indicada nas táboas correspondentes segundo os seguintes criterios:
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O punto no 1 será valorado sobre un total de 50 puntos en función das preguntas deseñadas e
cada proba.

Os instrumentos 2 a 7 serán valorados en base a 5 puntos da seguinte maneira:

1- Exercicio incorrecto, execución deficitaria con moitos erros.

2- Exercicio non suficiente

3- Exercicio suficiente, presenta erros non graves.

4- Exercicio bo, interpretación correcta con pequenas incidencias

5- Exercicio moi bo, interpretación correcta.

A materia quedará conformada por dous grandes bloques:

A:  Parte  teórica (inclúe  teoría  da  música  e  historia  da  música,  así  como  outros  contidos
conceptuais ou procedementos musicais).

Será valorada sobre un total de 50 puntos.

B: Parte práctica. Inclúe:

Práctica instrumental, 30 puntos

Lectura e solfexo, 5 puntos

Ditados, 5 puntos

Percusión corporal, 5 puntos

Audición, 5 puntos

Para superar a materia haberá que ter un mínimo de 50 puntos como resultado da suma dos
dous bloques, tendo en conta que haberá que obter un mínimo de 20 puntos en cada un deles
para que poidan sumarse os dous.

Ademais, e posteriormente, teranse en conta os puntos sumados polo instrumento no 9.

A obtención de 100 puntos no total será equivalente á nota de Sobresainte 10 polo sistema de
avaliación do decreto vixente.

A recollida de información levarase a cabo en diferentes momentos da avaliación segundo teña
lugar o desenvolvemento das actividades avaliadas.

8.3-Artes escénicas-4º de ESO

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Para a avaliación do alumnado de 4º ESO teranse en conta os seguintes instrumentos de
avaliación:

1. Instrumentos estruturados:

● Probas escritas dos contidos desenvolvidos durante a avaliación. Ben sexa polo método
de preguntas curtas, cuestionarios tipo test ou de outra índole, ben unha mestura de
varios métodos, en función da materia tratada (tanto do bloque Común, Teatro, Danza e
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Outras artes escénicas).
● Proba de recoñecemento auditivo e visual de danzas, teatro...
● Proba de comprensión lectora.

2. Instrumentos non estruturados.

● Traballos.  Serán  de  diferentes  tipos  en  función  da  materia  e  da  avaliación
(presentacións  e  producións  audiovisuais,  presentación  de  documentos,  vídeos,
programas de radio, entrevistas, redaccións de textos,...)

● Práctica de obras de teatro, improvisacións ou outras manifestacións escénicas.
● Elaboración de proxectos, portafolios ou outros. En función da avaliación.
● Diario de clase e valoración de exercicios de aula.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Para a valoración e e recollida  de información dos diferentes instrumentos o departamento
acordará na primeira reunión de departamento de cada avaliación o número de traballos e
proxectos a presentar.  De maneira que como mínimo se respecte un proceso como o que
segue:

Bloque 1: Actividades de aula 2 ptos:

Referida a actividades feitas na aula das que se recollerá información no diario de clase

● Improvisacións e interpretación.
● Relaxación e concentración
● Técnica vocal e dición
● Expresión corporal e movemento

Dado que se trata de actividades presenciais e puntuais na aula, a rúbrica para a avaliación
deste bloque incluirá cando menos os seguintes apartados:

● Asistencia e puntualidade
● Cumprimento das normas de clase
● Cumprimento das normas de desenvolvemento da actividade
● Implicación do alumnado
● Actitude, madurez e resposta do alumnado ante as actividades propostas
● Iniciativa
● Calidade dos resultados en función dos parámetros anteriores

Bloque 2: Probas específicas 4 puntos

Realizaranse  probas  concretas  fixadas  no  calendario,  poderán  ser  algunha  ou  todas  as
indicadas a continuación en función do desenvolvemento da programación e da conxuntura do
grupo-clase. A puntuación repartirase entre o número de probas realizadas

A. Proba de memorización e interpretación.
○ Avaliable mediante rúbrica
○ Con tribunal ou público. Pode ser profesorado, alumnado,...

B. Proba escrita de contidos teóricos
C. Traballos. Investigacións, recensión de lecturas, comentarios críticos de textos ou de

visionado de producións escénicas, asistencia a eventos escénicos ...

Bloque 3: Proxecto de grupo 4 puntos

Programación didáctica do departamento de Música-IES de Melide                                 

                               47



Desenvolvemento dun ou varios proxectos escénicos para ser representados en público.  O
proxecto desenvolverá o proceso de creación e produción dun evento escénico.  Actividade
incluirá o deseño temporalización e organización das diferentes actividades e pasos para a
creación  completa  do  evento  no  que  se  deseñaran  tarefas,  distribuiranse  roles  e  donde
ademais do proxecto en si valorarase a iniciativa, a toma de decisións, o traballo en grupo, o
desenvolvemento de capacidades sociais, de relación e de cooperación.

A rúbrica para a súa avaliación incluirá cando menos:

● Participación
● Asistencia e puntualidade
● Actitude e disposición
● Cooperativismo, respecto e axuda ao grupo, 
● Responsabilidade
● Entrega e realización das tarefas encomendadas.  

Ao  comezo  de  cada  avaliación  o  Departamento  organizará  as  actividades  a  desenvolver
(improvisacións,  obras de teatro,  exercicios de expresión corporal,  relaxación,  coordinación,
dicción,  vocalización,  concentración,  memorización…)  en  función  da  conxuntura  do  grupo
clase.

Do  mesmo  xeito  proporá  o  número  e  tipoloxía  de  traballos  e  proxectos  a  presentar  e  a
periodización  do  mesmos,  ben  individuais  ben  en  grupo,  en  función  da  organización  e
secuenciación da materia.  Para aprobar a materia é indispensable ter  presentado todos os
traballos propostos ao longo do curso.

Aqueles alumnos que non aproben en xuño, terán que presentar en setembro os traballos 
suspensos ao longo das tres avaliacións ou poderá diseñarse unha proba teórica a partir de 
apontamentos sobre os contidos da materia incluídos nesta programación.

8.4-Linguaxe e práctica instrumental.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1.Proba de interpretación. (Tanto individual como colectiva) Dado o carácter fundamentalmente
práctico desta materia o instrumento principal será a recollida de información en documentos
específicos  para  cada  unha  das  obras  ou  pezas  traballadas  en  cada  avaliación  mediante
probas específicas.

2. Proba teórica con contidos do currículo dentro dos mínimos esixibles.

3. Diario de clase. Recollida de datos individual e grupal en táboas de seguimento trimestral.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Ao comezo de curso acordarase o plan de traballo, secuenciado trimestralmente, en función do
grupo-clase e dos coñecementos previos.  Iso permitirá adaptar o repertorio.  Será posto en
coñecemento do alumnado e acordado con el.

Cada avaliación incluirá obrigatoriamente un bloque de contidos prácticos interpretativos. Neste
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sentido a avaliación será continua, polo tanto a recollida de datos reflectirá a evolución en todo
o ano en todas e cada unha das pezas.

Este bloque avaliarase da seguinte maneira:

1-Interpretación individual. (Avaliarase en cada unha das obras interpretadas) 70% da nota.

Parámetro rítmico

Parámetro melódico

Parámetro técnico

Solfexo e coñecemento da linguaxe musical

2-Interpretación grupal. 10% da nota

Integración no grupo

Corrección de técnica interpretativa.

3-Estudo e traballo diario. 20% da nota.

Estudo e implicación

Actitude, tarefa, material,...

Para a valoración destes apartados seguirase a seguinte escala do 1 ao 5

Nada/Incorrecto ou con moitos erros

Pouco/Exercicio ou interpretación insuficiente, con erros

Suficiente/Non hai erros graves

Bastante/Correcto con pequenas incidencias

Moito/Execución correcta.

No caso de realizar traballos e ou probas escritas, estas terán un peso do 20%. O diario de
clase (recollida de datos individual e grupal en táboas de seguimento trimestral) representaría o
20% da nota, quedando o 60% restante para a proba de interpretación. 

8.5-Historia da Música e da Danza. 2º de Bacharelato.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Para  a  avaliación  do  alumnado  de  2º  de  Bacharelato  teranse  en  conta  os  seguintes
instrumentos de avaliación.

1. Instrumentos estruturados:

● Probas escritas dos contidos desenvolvidos durante a avaliación. Ben sexa polo método
de  preguntas  curtas,  cuestionarios  tipo  test,  elaboración  de  temas,  comentario  de
audicións,  comentario de textos,  análise  de partituras ou de outra índole,  ben unha
mestura de varios métodos, en función da materia tratada. 

● Proba de recoñecemento auditivo.
● Proba de interpretación instrumental (en función das características do alumnado que
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confomen o grupo).

2. Instrumentos non estruturados.

● Traballos. Serán de diferentes tipos en función da materia impartida, das características
do  alumnado  que  conforme  o  grupo  e  da  avaliación  (presentacións  e  producións
audiovisuais, presentación de documentos, vídeos, programas de radio, comentarios de
texto,  harmonizacións,  creación  de  partituras  empregando  programas  de  edición,
elaboración  de  musicogramas,  creación  de  contos  musicados,  elaboración  dun
cancioneiro, estudo da música a partir do cine e a literatura...). 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Para a valoración e e recollida  de información dos diferentes instrumentos o departamento
acordará na primeira reunión de departamento de cada avaliación os comentarios de texto,
audicións e partituras a traballar e presentar polo alumnado, así como os traballos que deberán
realizar e presentar na aula.. De maneira que como mínimo se respecte un proceso como o
que segue:

● Comentarios de texto: 1 pto.
● Comentario de audicións: 1 pto.
● Análise de partituras: 2 ptos.
● Traballos de aula: 4 ptos.
● Proba de interpretación instrumental: 2 ptos.

Para a valoración destes apartados seguirase a seguinte escala do 1 ao 5

Nada/Incorrecto ou con moitos erros

Pouco/Exercicio, traballo ou interpretación insuficiente, con erros

Suficiente/Non hai erros graves

Bastante/Correcto con pequenas incidencias

Moito/Exercicio correcto.

8-INDICADORES  DE  LOGRO  PARA  AVALIAR  PROCESO  DO  ENSINO  E  A
PRÁCTICA DOCENTE.

8.1-Indicadores de logro do proceso de ensino-aprendizaxe.

 

Escala

Programación didáctica do departamento de Música-IES de Melide                                 

                               50



1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 
alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo.     

8.2- Indicadores de logro da práctica docente.

      Escala

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     
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4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 
con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.     

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos
e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…     

 

9-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Non hai alumnos con materias pendentes.

10-ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE  LLE  PERMITAN  AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DE BACHARELATO.

Non procede.

11-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.
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a)ESO

Ao comezo do curso realizarase unha proba para verificar o punto de partida do grupo clase e
determinar as dificultades individualizadas ou obxecto de reforzo.

En 1º, 2º e 3º de ESO realizarase unha proba consistente principalmente en contidos de teoría
da música.  De maneira  xeral  e  adaptándose ao nivel  trataranse compases,  notas,  figuras,
pulsos acentos e signos de repetición, ademais da clasificación xeral de instrumentos e voces e
outras características dos mesmos.

En 4º de ESO  realizarase unha proba escrita para determinar os coñecementos previos do
alumnado respecto ao temario do nivel, principalmente bandas sonoras, música pop e rock e
música nos medios de comunicación.

Ademais en cada nivel durante os primeiros días de clase tomarase nota das dificultades ou do
nivel do alumnado en canto a comprensión lectora e interpretación de partituras, mediante a
lectura de textos en voz alta e a interpretación de pequenas pezas instrumentais, de maneira
que poida determinarse a mellor orientación instrumental do alumno/a.

b)BACHARELATO

Na materia  de 1º de  Bacharelato  farase  unha  proba  de  lectura  de partituras  con distintos
instrumentos co fin de establecer o nivel de partida de cada alumno/ do grupo, tanto para tomar
nota dos seus avances individuais, como da adaptación necesaria ao instrumento que mellor se
axeite ás súas necesidades, como para establecer o nivel xeral do grupo e o repertorio práctico
a interpretar durante o ano.

11.1-Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e materia coa
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado.

O inicio de curso tan atípico que estamos vivindo, fai que a avaliación inicial do alumnado sexa
máis complicada do habitual. Os membros do departamento de Música dedicarán as primeiras
semanas do curso a explicar o funcionamento da aula virtual (detéctase que unha boa parte do
alumnado ten moitas  dificultades  para  empregar  as  novas  tecnoloxías).  A  desconexión  da
docencia  presencial  tamén implica  que o alumnado teña máis  problemas para  recordar  os
contidos traballados no curso pasado. Aínda así, non se detectan graves carencias, e o nivel
dos grupo-clase é bastante homoxéneo.

11.2-Plans de reforzo e  recuperación coa  finalidade de que o alumnado recupere  as
aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2020/21.

Os estándares de aprendizaxe imprescindibles non impartidos durante o curso escolar 2020/21
traballaranse ao longo do primeiro trimestre de curso. No caso da materia de música, moitos
dos contidos repítense en diferentes cursos (ampliando a súa dificultade), polo que non será
moi  complicado  a  súa  inclusión  no  temario  do  presente  curso.  Que  o  departamento  sexa
estable  (os  membros que o  conforman levan  varios  anos con destino  definitivo  no centro)
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tamén facilita  esta tarefa,  pois  coñecen  ao alumnado (en moitos casos déronlle  clase  nos
cursos pasados).

12-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Debemos destacar  a  variedade  coa que nos atopamos no centro  debido  principalmente  a
circunstancias socioeconómicas e a algún alumnado inmigrante.

É a nosa obriga entender a actividade docente como un proceso no que é necesario ofrecer
respostas diferenciadas en función da diversidade de alumnos. 

Á hora da presentación das medidas de atención á diversidade e inclusión debemos recabar,
en primeiro lugar, información sobre cada grupo de alumnos e alumnas. Debemos ter en conta
cando menos:

● O número de alumnos e alumnas por aula.
● O funcionamento do grupo.
● As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento dos contidos

curriculares.
● As necesidades que se poidan identificar.
● As fortalezas no desenvolvemento das competencias clave.
● Os desempeños competenciais que hai que traballar.
● Os aspectos a ter en conta á hora de agrupar aos alumnos á hora da realización de

traballos colectivos.
● Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo

do grupo.

Será tamén fundamental detectar as necesidades individuais:

● Identificar  aos  alumnos  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou  personalización  de
estratexias no seu proceso de aprendizaxe.

● Saber as medidas organizativas a adoptar.
● Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar.
● Analizar o modelo de seguimento que se empregue con cada un deles.
● Acoutar  o  intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar  os procesos destes

estudantes.
● Fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno co resto de

docentes que interveñen no itinerario de aprendizaxe, principalmente co titor.

En relación cos contidos:

● Coñecer o nivel inicial de cada alumno nos distintos bloques de contidos do currículo.
● Adaptar os contidos de forma individualizada, mediante a aplicación metodolóxica en

cada  caso,  tendo en conta  o  interese mostrado  polo  alumno e  as  posibilidades  de
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alcanzar os obxectivos propostos no currículo.
● A metodoloxía cooperativa que intentará crear unha presión colectiva para os alumnos

máis remisos ao esforzo que estimule a súa aprendizaxe.
● Controlar o ritmo de ensino-aprendizaxe para aqueles que teñen mellor capacidade, co

fin de non prexudicar o seu avance intelectual e expresivo, e posibilitar ao máximo o
aproveitamento das súas capacidades.

● Ter en conta os contidos básicos de cada unidade para establecer prioridades.

En relación ás estratexias didácticas:

Diversificar  as  actividades  de  aprendizaxe,  tanto  en  dificultade  como  en  que  se  permitan
distintas modalidades de aprender, tendo en conta os estilos de aprendizaxe.

Agrupar  aos  alumnos  de  distintas  formas  na  aula,  de  maneira  que  o  traballo  se  faga
individualmente  ou  en  pequenos  grupos  heteroxéneos,  empregando  os  espazos  de  modo
creativo e de modo que se favoreza a participación.

En relación coa avaliación:

● Establecer a avaliación inicial como práctica habitual ao comezo do curso.
● Ter  en  conta  as  actividades  de  avaliación  sumativa,  tendo  unha  gradación  das

actividades que estableza unha diferenciación entre os diversos niveis de adquisición
dos contidos da área.

● Propor  uns  obxectivos  diferenciados  segundo  as  posibilidades  reais  de
desenvolvemento do alumno.

En relación ás actitudes:

● Favorecer  un  espírito  positivo  e  optimista  resaltando  os  aspectos  positivos  dos
coñecementos, que estimule a integración do grupo e o espírito de tolerancia.

Recollemos a continuación unha serie de medidas de atención á diversidade e destacamos en
letra negriña aquelas que poidan ser abordadas dende a área de Música e as estratexias para
levalas a cabo.

a)Medidas xerais de atención á diversidade, de aplicación común a todo o alumnado:

Medidas xerais de atención á diversidade Como se abordan desde a materia de
música

a)Orientacion  persoal,  escolar  e
profesional.

-Orientación no proceso de aprendizaxe para
conseguir a autonomía do alumno.

b)Desenvolvemento  do  espazo  da
optatividade e opcionalidade na Educación
Secundaria.
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c)Organización  dos  contidos  en  ámbitos
mais integradores.

d)Posta en marcha de metodoloxías que
favorezan  a  individualización  e  o
desenvolvemento  de  estratexias
cooperativas e de axuda entre iguais.

-Metodoloxías diversas.
-Actividades  de  aprendizaxe  variadas  e
organizadas  en  función  dunha  secuencia
coherente.
-Ambiente  de  traballo  que  favoreza  a
autonomía e o traballo en grupo.
-Organización de grupos de traballo flexibles.
-Emprego de espazos alternativos á aula (aula
de  informática,  biblioteca)  para  favorecer  e
incentivar  os  procedementos  de  indagación,
busca e consulta de información.

e)Adaptación dos materiais curriculares
ao contexto e ao alumnado.

-Adaptacións  de  material  didáctico…
(actividades sobre os contidos desenvolvidos).

f)Traballo cooperativo do profesorado e
participación  de  dous  ou  máis
profesores no mesmo grupo nalgunhas
actividades ou desdobres de grupos.

-Coordinación  con  profesorado  doutros
departamentos.
-Desdobres nos cursos de 2º e 3º de ESO.

g)Permanencia dun ano máis nun curso.

h)Desenvolvemento  de  programas  de
absentismo  escolar,  de  educación  en
valores,  de hábitos  sociais,  de  acceso  ao
mundo laboral e transición á vida adulta.

i)Programas de PMAR e FP Básica.

b)Medidas  ordinarias  de  apoio  e  reforzo  educativo.  Este  tipo  de  medidas  presentan  dúas
características fundamentais:

● Facilitan a atención individualizada no proceso de ensino-aprendizaxe.
● Non supoñen modificar os obxectivos propios do curso.

Medidas ordinarias de apoio e reforzo
educativo

Como se abordan desde a materia de
música

a)Grupos de aprendizaxe para o reforzo das
áreas  instrumentais  cando  existen
desaxustes  de  competencia  relevantes  nos
procedementos xerais.

b)Agrupamentos  flexibles  para  adaptar
unha  parte  do  proceso  do  ensino  á

-Formación de grupos de traballo reducidos,
máis  ou  menos  homoxéneos  co  alumnado
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competencia  do  alumnado  mediante
grupos  homoxéneos  durante  un  tempo
limitado.

que  presente  algún  tipo  de  problema  na
adquisición  das  aprendizaxes.  Este  grupo
será supervisado ou atendido pola figura do
“alumno axudante”, que exercerá o papel que
lle encomende o profesor.

c)Grupos  de  profundización  e
enriquecemento  en  contidos  específicos
de distintas áreas.

-Pequenos  proxectos  de  investigación  en
grupos  reducidos  sobre  certos  contidos
desenvolvidos na clase.

d)Grupos específicos para a aprendizaxe da
lingua  galega  e  española  polo  alumnado
inmigrante que descoñece o idioma.

c)Medidas extraordinarias. Este tipo de medidas adoptaranse cando contemos con alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo.

Neste marco de atención á diversidade enténdese  por alumno con necesidades específicas de
apoio  educativo todo  aquel  que,  nun  período  concreto  ou  ao  longo  de  toda  a  súa
escolarización, requira atención específica de apoio educativo polas seguintes causas:

● Discapacidade  física,  psíquica,  sensorial  ou  por  manifestar  trastornos  graves  de
conduta.

● Sobredotación intelectual.
● Estar en situación desfavorecida de tipo socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico ou

de saúde.
● Presentar  un  desaxuste  curricular  significativo  entre  a  súa  competencia  no

desenvolvemento das súas capacidades e as esixencias do currículo do curso no que
estea escolarizado, sen que este teña por causa ningunha das situacións anteriores.

As medidas para atender a este alumnado presentan tres características fundamentais:

● Introducen modificacións nos elementos dispostos e de acceso ao currículo (obxectivos,
competencias  clave,  contidos,  criterios  de  avaliación,  metodoloxía,  organización
horaria…)  para  dar  resposta  ás  necesidades  educativas  específicas  que  de  modo
transitorio ou permanente presenta o alumnado ao longo da súa escolarización.

● A súa aplicación esixe o asesoramento da persoa orientadora do centro.
● Maior implicación das familias.

Medidas extraordinarias Como se abordan desde a materia de
música

a)Plans  de  traballo  individualizado
(apatacions curriculares).

-Control da asistencia a clase.
-Elaboración  dun  plan  de  traballo
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individualizado (adaptación  curricular
significativa).
-Atención individualizada.
-Contar coa axuda doutros alumnos.

b)Medidas  de  flexibilización  por
sobredotación intelectual.

-Elaboración  dun  plan  de  traballo
individualizado  (adaptación  curricular
significativa).

c)Programas de Mellora da Aprendizaxe e o
Rendemento.

d)Programas de currículo adaptado.

O plan de traballo individualizado incluirá:

● Os obxectivos e competencias que o alumnado debe alcanzar na materia de música.
● Os contidos.
● A organización do proceso de ensino-aprendizaxe, onde se incluirán as actividades, os

materiais  necesarios,  os  responsables  e  a  distribución  secuenciada  de  tempos  e
espazos.

● Os procedementos de avaliación.

As adaptacións curriculares que realizará este curso o departamento son as seguintes: 

Deberá  esperarse  á  avaliación  inicial  para  obter  a  información  concreta  do
departamento  de  orientación.  Nese  momento  recollerase  en  acta  de  reunión  de
departameto as medidas as tomar de reforzo e as adaptación curriculares necesarias.

13-CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE  TRABALLARAN
NO CURSO QUE CORRESPONDA.

13.1-Plan lector.

A lectura  é  un  dos piares  básicos  da  aprendizaxe  xeral  dos  alumnos:  todas as  áreas  do
currículo precisan para o seu estudo do exercicio da lectura. É por iso necesario formar lectores
desde as  aulas,  que sexan capaces de dominar as diferentes estratexias lectoras: localizar
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datos, informarse, gozar, aprender...

Desde a área de música pretendemos acadar os seguintes obxectivos:

● Crear e fomentar no alumnado o gusto de aprender lendo e valoralo como medio para o
enriquecemento persoal no ámbito cultural.

● Ofrecer  oportunidades de crear e utilizar  a información para adquirir  coñecementos,
comprender, desenvolver a imaxinación e entreterse.

● Ensinar ao alumnado as habilidades para avaliar e empregar a información en calquera
soporte, formato  ou  medio,  tendo  en  conta  a  sensibilidade  polas  formas  de
comunicación presentes na súa comunidade.

● Organizar actividades que favorezan a toma de conciencia e a sensibilización cultural e
social.

● Promover a lectura tanto nas funcións de aprendizaxe como nas actividades puramente
lúdicas.

ACTIVIDADES

Creación dunha biblioteca de aula, de maneira que o alumnado teña contacto directo cos
libros. Formarán parte dela textos de divulgación, revistas de contido musical e libros indicados
para alumnado  con  necesidades  educativas  especiais.  Sería  interesante  que  o  alumnado
colaborase aportando ideas e suxestións sobre o material a mercar.

Busca de información en xornais, tanto escritos coma dixitais, procurando información

(principalmente de última hora) relacionada coa materia.

Lectura na aula de relatos, artigos... relacionados coa música e realización de actividades de
busca de información a partir do texto traballado.

Elaboración de artigos críticos a partir  de textos traballados na clase que posteriormente
serán publicados na revista Intres ou blogs do centro.

Análise de páxinas web relacionadas con contidos musicais.

Colaboración coa radio do Instituto: os alumnos terán que buscar un tema do seu interese
(que garde  relación  coa  unidade  que  están  a  traballar);  localizar  información,  valorala  e
elaborar un guión de radio que posteriormente se gravará no estudo da emisora do IES.

Colaboracion coas actividades da biblioteca

A continuación presentamos unha lista de posibles lecturas a traballar:

Fragmentos de cartas escritas por W.A. Mozart a seu 
pai. 

En función da dificultade e do tema
que trate, podería usarse en 3º de 
ESO ou en Bacharelato.
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Cuentos de E.T.A Hoffmann

La musicófoba, de Juan Pérez Zúñiga.
Este pequeno relato préstase para ser traballado en 2º 
de ESO. Nel aparece abundante vocabulario musical. 
Unha posible actividade podería consistir en localizalo 
no texto, buscar o seu significado e comentalo na aula.

2º de ESO.

La corneta de llaves, de Pedro Antonio de Alarcón 3º de ESO

El miserere, de Gustavo Adolfo Bécquer 3º de ESO

El maestro invita a un concierto: conciertos para 
jóvenes, de Leonard Bernstein.

2º, 3º e 4º de ESO

La Historia de la Música. Sonidos, instrumentos, 
protagonistas. Stefano Catucci. Editorial Andantino.

3º ESO

Mozart y su época. Francisco Salvi. Ed. Andantino. 3º ESO

Lectura e comentario das letras das pezas vocais 
traballadas na clase.

Todos os niveis

La ópera y su historia. Obras, compositores, cantantes. 
Alessandro Taverna. Ed. Andantino

3º e 4º de ESO

El rock y su historia. Andrea Bergamini. Ed. Andantino. 4º de ESO

El jazz y su historia. Giuseppe Vigna. Ed. Andantino. 4º de ESO

Música contada con sencillez. José Ramón Prado. Ed. 
Maeva.

4º de ESO

Piccolo, Saxo y compañía. André Popp. Agruparte 
producciones.

2º de ESO

Mayor Dux, ¡o el día en el que fue prohibida la música!. 
Martín Baltscheit. Lóguez Ediciones.

Un saxo na néboa. Manuel Ribas. Ed. Xerais de 
Galicia. (Relato pertencente ao libro Que me queres 
amor?)

A execución. Xohan Losada. Ed. Xerais de Galicia. 
(Relato pertencente a o V Certame Literario de Relatos 
Cursos Os Viaductos 2004

El maravilloso libro de la música. Kate Petty, Jennie Alumnado con Necesidades 
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Maizels. El. Beascoa. Educativas Especiais.

Gilda, estrella de la música. Harriet Griffey, Anne Holt. 
Editorial SM

Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiais

Glenn Gould. Una vida a contratiempo, Sandrine Revel.
Ed. Astiberri.

4º de ESO Bacharelato

La Familia Carter. Recuerda esta canción, Frank M. 
Young e David Lasky. Ed. Impedimenta

4º de ESO  Bacharelato

Bowie. Una biografía (Libros Ilustrados), de María 
Hesse.

4º de ESO Bacharelato

13.2-As tecnoloxías da información e da comunicación.

Introdución:

A  materia  de  música  está  hoxe  por  hoxe  ligada  inexorablemente  ao  mundo  da
tecnoloxía. Na  era  dos  “mass media” e  da  cultura  de  masas  a  música  érguese  como un
elemento definitorio da nosa cultura que, cada vez máis, se mergulla no campo da información
e da tecnoloxía.  É por  iso que dentro  dos contidos  obrigatorios  da materia  se reserva un
espazo para este tipo de coñecementos e actividades. A creación musical actual é indisociable
xa do proceso imparable da informatización e dixitalización, así como o procesamento do son e
a  edición  musical.  Son  estas, ademais,  áreas  do  mundo  laboral  en  expansión,  como  se
constata no aumento de estudos especializados en imaxe e son en diferentes niveis educativos
e profesionais.

Debido a isto cremos necesaria, para a formación do noso alumnado, a aproximación a
esta tecnoloxía, de maneira que cheguen á unha ampla comprensión do feito musical actual e
sirva  de  ferramenta,  non  só  pensando  nun  futuro  profesional  e  nunha  formación  básica
completa e integral,  senón tamén como apoio para a reflexión e comprensión da realidade
cultural e social inmediata ao noso alumnado e da que é participe.

O carácter aberto e interdisciplinar permite a esta materia traballar contidos transversais
a través do seu currículo, integrando a música de outras culturas e favorecendo a integración
de alumnado estranxeiro. O emprego da tecnoloxía facilita tamén a integración de alumnado
con discapacidades motoras, auditivas ou visuais, aínda que neste caso deberiamos dotar ao
centro de certo material específico como son software de voz e teclados braille. Para outro tipo
de alumnado  con  necesidades  educativas  específicas,  as  actividades  propostas  permiten
traballar a diferentes niveis  cun tipo de materiais  de fácil  acceso adaptado os contidos  ao
alumnado en concreto. Por último cabe recordar que a igualdade de sexos nas capacidades
musicais e no seu posterior futuro laboral están garantidas e son incuestionables.

Temos que engadir un feito deribado da situación de pandemia COVID19, que implicou
a  comunicación  e  traslado  de  docencia  á  aula  virtual  e  o  tratamento  da  información  e
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procesado  en novos  formatos,  así  como as  comunicacións  e  intereaccións  no proceso  de
aprendizaxe. 

A  continuación  preséntanse  de  maneira  xeral  contidos  e  obxectivos,  todos  eles
integrados tamén na programación  xeral  anual.  Por  outra  banda  noméanse  unha serie  de
actividades concretando a que alumnado está destinado e unha orientativa temporalización,
que en calquera caso non é algo definitivo.

Contidos/Obxectivos

● As bases de datos
● Os formatos informáticos musicais, wav, cda, mp3, wma, mid, mus, aif, ...
● Os editores de texto e de partituras musicais.
● Software de procesamento de son empregado na produción musical.
● Os estudos de gravación, emisoras, TV e cine.
● A acústica.
● A ambientación sonora. As BSO e os Efectos especiais
● Contidos específicos da materia referentes á Historia da música: estilos,  instrumentos,

xéneros, autores,
● A tradición oral, a conservación do patrimonio e a cultura tradicional.
● Os soportes de traballo informáticos: a web e o blog
● Potenciar a creatividade do alumnado a través de experiencias propias.
● Respectar as creacións dos seus compañeiros e compañeiras.
● Favorecer a reflexión e o desenvolvemento dun pensamento crítico sobre as creacións

propias e alleas.
● Profundizar  de  forma  práctica  nos  conceptos  de  calidade,  creación,  orixinalidade,

expresión artística,...
● Valorar as creacións musicais doutras culturas.
● Reflexionar sobre o emprego da tecnoloxía en relación coa música no mundo actual e

no entorno do alumnado.
● Deseñar partituras con programas específicos.
● Crear bases de datos musicais, discográficas, bandas sonoras e pistas de audio.
● Empregar medios de gravación e transformación do son.

Posibles actividades:

CURSO NIVEL EDUCATIVO

Elaboración dun blog para o alumnado no que expresar as
súas  experiencias  musicais.  A  súa  opinión  sobre  a
asistencia a concertos, conferencias e actividades musicais
organizadas desde o departamento ou ás que asistan por
conta propia. Todo o alumnado tería acceso a este tipo de

Todos os  niveis
educativos
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actividade.

Elaboración  dun  xogo  de  pistas  a  través  da  busca  en
paxinas web sobre compositores relevantes. Trataríase de
facer  un  concurso  a  través  dunha  especie  de  xogo  de
pistas, cun número X de páxinas web para completar  un
cuestionario sobre diferentes compositores. Esta actividade
estaría pensada para 3º e 4º da ESO, a través das web
quest.  Dependendo  dos  contidos  que  se  traten  na
avaliación  podería  facerse unha  sesión  ao  final  de  cada
avaliación  en  3º  ESO  recorrendo  os  estilos  musicais  e
autores dados en cada época. En 4º de ESO orientado cara
á  segunda  ou  terceira  avaliación  a  actividade  reflectiría
contidos da materia referentes á historia do jazz, do rock e
as  músicas  urbanas  ou  sobre  música  doutros  países.  A
través  destas  actividades  trataríanse  temas  como  a
diversidade  cultural,  as  diferencias  raciais  e  as  súas
implicacións  na  cultura,  a  tolerancia  e  o  respecto  ás
distintas culturas e maneiras de opinar.

Segundo ciclo de ESO

Elaborar unha ou varias bases de datos que servisen para
o  traballo  de  diferentes  temas  incluídos  no  currículo  da
materia. Posibles temas:

1. Base de datos de páxinas adicadas á historia da
música clásica.

2. Idem.  De  páxinas  adicadas  á  música  popular  de
diferentes países e culturas.

3. Idem.De páxinas adicadas á historia en xeral ou en
particular da música popular urbana (rock, pop, jazz,
…) páxinas xeneralistas ou específicas.

4. Idem.  De  páxinas  adicadas  ao  estudo  de
instrumentos musicais.

5. Idem.  Doutros  temas  de  intereses  proposto  polo
alumnado.

Trataríase  en  suma  de  ir  conformando  unha  base  de
recursos que servisen de material  para a elaboración de
traballos e investigacións do alumnado  e  facer  un  acceso
desde a páxina do instituto ou crear un blog de recursos.

Esta  actividade  está  pensada  para  Bacharelato,  onde  a
materia é optativa e conta con 3h semanais. O alumnado
ten a madurez suficiente para ser crítico á hora de elección
de materiais, de organización do traballo en grupos que se
especialicen nos diferentes temas. Trataríase de organizar
nun mes da primeira avaliación, posto que o traballo feito
podería  ser  empregado  nas  seguintes  avaliacións  polo
resto  do alumnado de música  dos  diferentes  niveis  para

Bacharelato
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realizar traballos de clase, voluntarios ou consultas. A base
de  datos  estaría  a  disposición  no  ordenador  da  aula  de
música e nos da biblioteca.

Edición de partituras en formato informático e creación de
arquivos midi. 2 semanas na primeira avaliación en 4º ESO.
Os obxectivos que se perseguen son non só os de achegar
ao alumnado á utilización da tecnoloxía na música senón
tamén reflexionar sobre a edición, as editoriais e o comercio
da música impresa, as saídas laborais da música diferentes
da execución dun instrumento,  a presenza da música en
todos  os  ámbitos  da  sociedade  e  nos  medios  de
comunicación.

4º de ESO

Traballar  con programas de mestura e transformación do
son: contos sonoros, creación  e  transformación  de  pistas
de audio. Actividade para 4º de ESO na 2º avaliación de 2 a
3 semanas.  Esta  actividade  amplía  os  coñecementos  da
programación referentes á historia  do cine e das bandas
sonoras.

4º de ESO

Estudos de acústica a través da informática. Crear pistas de
audio  e  modificalas  informáticamente  para  recrear
diferentes ambientes acústicos.  Unha  xornada  para
bacharelato, de maneira que completara os contidos sobre
acústica  incluídos  no  temario.  De  estimarse  oportuno
barallaríase  a  opción  de  que  noutras  sesións  se
transformaran pistas de audio ou mesturaran.

Bacharelato

Elaborar  diferentes actividades a través dos hot  potatoes
(diferentes  temáticas  segundo  o  curso  ao  que  estean
destinadas).

Todos os niveis educativos

Crear xogos de relacionar contidos, non visualmente senón
a  través  de  sons.  Xogos  que  serían  creados  polo
profesorado  para  realizar  actividades  concretas  sobre
contidos da teoría da música ou da historia. Enfocado sobre
todo a alumnado de 2º ESO de maneira que completasen
os  contidos  da  clase,  dependendo  da  dispoñibilidade
horaria e do temario intentaríase unha vez ao mes ou por
avaliación.

2º de ESO

Realización  de  curtametraxes,  programas  televisivos  e
spots  publicitarios,  editando  vídeo  e  son  e  manexando
programas  específicos.  Darase  prioridade  o  emprego  de

Todos os niveis.  En especiais
4º ESO
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software libre.

Realización de programas de radio. Todos os niveis.

Practicar  a  creación  de  música  con  aplicacións  para
tabletas  e  dispositivos  móbiles,  tanto  de  creación  e
modificación  do  son  como  de  interpretación  don
instrumentos virtuais. 

Todos os niveis

Interdisciplinariedade:

Estas  actividades  poderían  levarse  a  cabo  en  colaboración  co  departamento  de  Lingua
inglesa:  gravar  textos noutro idioma para poñerlle  unha banda sonora.  Podería traballarse
tamén en colaboración cos departamentos de lingua e literatura de maneira triple. Por un lado
traballar textos  en  word,  da  tradición  oral,  por  exemplo  no  caso  de  recollida  de  cantigas
tradicionais polo alumnado, de maneira que tamén se gravase esa testemuña oral, faríase así
un arquivo de oralidade, este material podería ser traballado desde o punto de vista literario,
desde os departamentos de lingua e literatura e por outro lado musicalmente podería editarse
unha partitura e o arquivo de son procesado mediante programas de gravación especifico para
transformar en formatos diferentes, por exemplo de casete a cd, mp3 ou outros arquivos. Como
resultado final poderíase editar un cd con toda esta información ou colgalo da páxina web do
IES,  ademais podería servir como base para varios programas da Radio do IES, colaborando
así tamén co Equipo de Dinamización Lingüística. En colaboración con este departamento (o
de normalización) tamén se podería incluír o seguinte: unha cousa que xa se está a facer é un
tríptico sobre o escritor/a homenaxeado no día das letras galegas. Poderíase engadir a isto a
gravación  e musicalización  de poemas ou  textos  do  susodito/a  que  ademais  poderían ser
retransmitidos pola radio do IES que colga as súas emisións na web.

Realización  de documentais,  curtas,  exposicións,...  en  colaboración  cos  Departamentos  de
lingua e literatura, ciencias sociais, ciencias da natureza e educación plástica e visual.
Desde  o  departamento  de  música  trataríase  a  cuestión  da  edición  dixital  e  ambientación
sonora.

13.3-Programación da educación en valores.

Temas transversais

Os  contidos  da  presente  programación  son  abordados  dende os  procedementos  ata  os
conceptos, con gran atención ás actitudes, tal e como corresponde á un área eminentemente
práctica. Por esta razón, e polo que supón de educación do espírito e do intelecto, os temas
transversais son sumamente sinxelos de abordar en relación ó resto de contidos da área.
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Educación ambiental

A educación ambiental é tratada a través do interese despertado polo estudio da contaminación

sonora, o nivel de ruídos no entorno, o coidado pola produción excesiva de sons por parte do
propio alumnado e a atención o silencio como marco imprescindible na execución musical.

En menor medida, á apreciación da natureza é posible a partir da audición de obras musicais
que a toman como temática, a través da imitación dos sons presentes nela (como os animais,
fenómenos atmosféricos...).

Educación para a saúde

A práctica musical realízase corporalmente, polo que que leva consigo a apreciación do corpo e
das  súas posibilidades de movemento global e segmentario, de expresión e de comunicación
consigo mesmo e cos demais.

A través do movemento  adquírese unha posición e un ton muscular  correcto,  co engadido
dunha completa  osixenación  que  favorece  o  crecemento  e  desenvolvemento  corporal,
axudando na procura dunha imaxe máis adecuada de si mesmos. O coñecemento do propio
corpo debe implica-la interiorización e automatización dos movementos, sexan estes ben de
tipo  exploratorio con  desprazamento  asociado,  ben  expresivo  comunicativos,  funcionais  ou
artísticos, así como dos procesos respiratorios e de percepción espacial e espacio temporal
implicados neles. O coñecemento da voz, e dos cambios que se producen nela ó longo da
etapa secundaria obrigatoria, é fundamental á hora de considera-la hixiene vocal, e incide na
educación ambiental ó non producir con sons innecesarios, un exceso de ruído no entorno.
Promove ademais unha consideración por adoptar hábitos de vida máis saudables, evitando
vicios que afecten ó aparato respiratorio, e tentando conseguir unha forma física axeitada.

A práctica instrumental axuda na consecución dunha posición e un ton muscular equilibrado. O
coñecemento  corporal  logrado  implica  a  interiorización  e  automatización  dos  procesos
mecánicos implicados no movemento e que relacionan a súa execución coa audición interior ou
ben coa lectura musical directa da obra. No caso de que se realice coa frauta engade ó dito o
relativo á osixenación xa comentado ó trata-la voz.

Por último,  convén lembrar que a música,  polos seus compoñentes afectivos, fisiolóxicos e
intelectuais, incide positivamente no equilibrio persoal e anímico nas persoas, tanto dende o
punto de vista do oínte como do intérprete ou de creador.

Por  outra  parte,  a  través  do  estudio  da  anatomía  e  fisioloxía  do  oído  pódese  incidir  na
necesidade de  adoptar  unhas  condutas  determinadas  en  cuanto  á  hixiene  e  coidado  dos
órganos da audición. Así mesmo, o coñecemento do aparato auditivo axuda a concienciar ó
alumnado da conveniencia de evitar a produción e exposición prolongada a un exceso de ruído,
debido  ás perdas de  audición  e  incluso  xordeira  que  se  poden  cegar  a  ocasionar,  como
consecuencia desta conduta tan frecuente na adolescencia.

Educación para a igualdade entre os sexos
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A educación a partir  da música non está,  inicialmente,  ligada ó sexo,  ya que todos poden
expresarse por igual a través dela. Porén, as actividades musicais previstas poden servir como
demostración das diferencias e similitudes existentes entre os dous sexos, e como mostra da
necesidade da súa complementariedade.

Os exercicios e xogos en relación ó movemento e a danza estiveron tradicionalmente máis
enfocados cara as nenas por motivos puramente sociais e culturais. A programación incide na
realización  de  bailes  de  grupo  nun  primeiro  momento,  debido  á  situación  corporal
experimentada polos  adolescentes,  para  pasar  rapidamente  á  execución  de  exercicios  por
parellas mixtas, que poden ser fixas ou ben con cambio de parella,  ademais dos bailes de
grupo.

Dende o punto de vista da práctica vocal, a complementariedade e necesidade dos dous sexos
é evidente á hora de cantar a voces mixtas. A maior parte do repertorio vocal dos períodos da
historia da música foi  pensada para formacións vocais de homes e mulleres; ademais, nos
casos en que as obras foran ideadas para coros de voces iguais, é posible conxuntar só ás
persoas do sexo implicado.

Finalmente, toda actividade musical en grupo parte do principio de integración, de reparto de
traballos e respecto mutuo ós demais integrantes da clase, independentemente do sexo á que
pertenzan.

Educación para a paz e a tolerancia

A  Educación  para  a  paz  e  a  tolerancia  mantén  unha  presencia  máis  que  constante  na
secuencia, a través dun tratamento dobre: por un lado, cara as persoas do entorno inmediato;
por outro, ás diferentes culturas presentes no mundo, a partir da práctica ou da audición de
obras folklóricas.

A  aceptación  das  regras  dos  xogos,  pasos  da  danza  ou  da  coreografía,  das  regras  de
actuación,  a colocación no plano sonoro axeitado,  a atención ós demais na práctica vocal,
instrumental e de movemento... implica un acatamento das normas, imprescindible á hora de
considera-lo desenvolvemento social do individuo, especialmente polo que á interacción cos
outros elementos do grupo se refire.

A  comprensión  das  diferentes  culturas  ven  propiciada  pola  audición,  práctica  vocal  e
instrumental, así como pola execución de danzas folklóricas das diferentes étnias mundiais.
Este coñecemento proporciona os criterios necesarios para poder diferenciar as características
da  cultura  propia  das outras,  promovendo  a  valoración  do seu  patrimonio  cultural,  e  máis
concretamente musical, polo que supón de propio.

Educación para o ocio

Debido ó aumento do tempo libre se fai necesario inculcar no alumnado o sentido do ocio, do
aproveitamento  do  seu  tempo,  a  través  de  actividades  lúdico  musicais  extraescolares. As
diferentes  ofertas  en  relación  á  danza  existente,  sexa  folklórica  ou  de  salón,  favorece  no
alumnado o  desenvolvemento  persoal,  tanto  físico  como espiritual,  entendendo este  último
como un crecemento  da sensibilidade,  a  cultura  e  o  sentir  estético.  Neste  apartado,  e  en
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relación  á valoración  do  patrimonio  cultural  xa  expresado,  se  incide  na  programación  na
execución de bailes da nosa comunidade autónoma.

Outra actividade de ocupación do tempo libre pasa pola práctica musical, ben de tipo vocal ou
instrumental. Debido á idade dos rapaces e rapazas, a súa preferencia decántase pola práctica
instrumental,  e  resulta  frecuente  que  compatibilicen  os  seus  estudios  obrigatorios  coa
aprendizaxe dun instrumento musical, en centros especializados diversos (academias, escolas
de música, conservatorios e centros autorizados). En moitos casos trátase dunha ocupación
momentánea, a montaxe de grupos musicais que interpretan estilos máis  próximos aos seus
intereses como adolescentes e consumidores.

Educación do consumidor

O consumo da música é algo habitual entre os e as adolescentes, máxime ó estar influenciados
pola mensaxe publicitaria e a moda. Por  elo é conveniente desenvolver neles unha actitude
crítica ante o fenómeno musical, especialmente ante a proliferación de “estrelas” (solistas ou
grupos) cuxo único mérito consiste nunha completa e orquestrada campaña publicitaria, exenta
de todo tipo de criterios musicais. O sentido crítico debe estar presente para evitar caer nun
consumo  excesivo e  inxustificado,  máxime  cando  se  trata  de  obras  non  pertencentes  ó
repertorio que lles é propio.

O  tratamento  deste  tema  transversal  realizarase  nunha  primeira  fase  aumentando  a
consideración persoal cara a súa propia música e costumes, propiciando o aumento da súa
capacidade de elección á hora de consumir música, preferentemente, e debido á súa idade, de
pop  ou  rock  con influencias  folklóricas  (principalmente  no  que  se  refire  ó  idiomático  e
instrumental),  ou  ben  de outros  tipos  de  música  folk  ou  xuvenil.  E  en  segundo  lugar,
comprendendo a beleza das outras culturas por proxección da propia, no sentido do respecto
ás unidades maiores dende países máis pequenos, é dicir, dende a súa parroquia ou aldea (na
orde pobo, comarca, provincia,comunidade,  estado, comunidade europea) ata outros países
máis alonxados na distancia, e polo tanto as manifestacións, pero nin máis nin menos ricas cás
propias.

Educación vial

Trátase do tema transversal máis complexo de tratar en relación ós contidos da área, xa que os
demais  están  directamente  relacionados  con  eles,  e  este  só  pode  ser  traballado
específicamente, a través de cancións, actividades alusivas, etc.

Educación moral e cívica

A área de  música  posúe  un destacado  compoñente  de  contidos  actitudinais  baseados  no
respecto ás normas, aos demais, ó material da aula... reflectidos na secuencia. Por outra parte,
a música, ó longo do tempo, amosou a súa relación coa sociedade, polo que a educación cívica
a través dela apareceu como constante en tódalas épocas.

Un  obxectivo  fundamental  no  exercicio  da  educación,  entendida  como  un  proceso  de
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perfeccionamento humano, é que colabore na adquisición da madurez do alumno, que estimule
o interese polo estudio  e o espírito de superación e  que fomente a  integración social  e  a
realización individual do ser humano, desde o punto de vista intelectual, emocional e laboral.

Así, esta materia quere transmitir tamén unha serie de valores ao noso alumnado para que
aplique na súa vida diaria. Destacamos os seguintes:

Responsabilidade. Explicar as responsabilidades que deben adquirir os alumnos para poder
formarse como persoas da mellor forma posible:

● Responsabilidade cara un mesmo.
● Responsabilidade cara o traballo que debe facer.
● Responsabilidade cara o consumo.
● Responsabilidade cara a sociedade.

Respecto. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro ámbitos nos que aplicar o
respecto para conseguir unha convivencia equilibrada:

● Aprender a respectarse a si mesmo
● Aprender a respectar aos demais.
● Aprender a respectar o entorno.
● Aprender a respectar as diferencias dos demais.

Empatía. Explicar a necesidade de entender aos demais, de colocarnos no seu lugar, para así
fortalecer  as  relacións  humanas,  fomentar  a  comunicación  entre  as persoas e  contribuír  á
mellora da sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas:

● Coñecer ao outro.
● Solidariedade e cooperación.
● Amizade.
● Civismo.

Aprender a autorregularse. Facerlle ver a importancia do autocoñecemento. Se o alumno se
coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as
contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían:

● Autocoñecemento.
● Autocontrol das emocións.
● Comprensión e aceptación das normas.
● Xestión do éxito e do fracaso.

13.4-Accións de contribución ao plan de convivencia.

A través da materia de Música intentarase:
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● Concienciar ao alumnado da necesidade dunha boa convivencia.
● Fomentar o respecto a todos os membros da comunidade escolar.
● Fomentar a integración de todos os alumnos e alumnas do centro independentemente

do seu lugar de orixe, raza ou relixión.
● Fomentar a cultura do diálogo e a mediación.
● Detectar e tratar de solucionar, o antes posible e de maneira pacífica, os conflitos que

poidan xurdir no centro, ben sexa nas aulas, ben sexa nos lugares de esparcemento. 
● Fomentar a axuda cara aqueles compañeiros que presenten máis dificultades na súa

aprendizaxe.
● Facer partícipe ao alumnado da necesidade de coidar e manter en bo estado o espazo

común a todos os membros da comunidade escolar.

● Facer partícipe ao alumnado da necesidade de coidar e manter en bo estado o seu
material escolar.

● Concienciar  ao  profesorado  da  necesidade  de  actuar  coa  maior  coordinación  e
coherencia posible no trato cos alumnos.

● Establecer criterios para fomentar el respecto e a humildade no trato humano tanto no
ámbito académico como no persoal.

14-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES  PROGRAMADAS
POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

(ANEXO 2)

O departamento de música resolveu o seguinte no curso 2011-2012”

“Non  levar  a  cabo  ningunha  actividade  complementaria  no  presente  curso  2011-2012:
resúltanos imposible  realizar  actividades  complementarias  con  grupos  que  roldan  os  trinta
alumnos, atender á súa diversidade (pois os alumnos teñen capacidades e necesidades moi
variadas),  e  sen suficiente  material  nas  aulas  para  traballar  axeitadamente  os  contidos
mínimos.”

Este  acordo foi  motivado pola  situación  concreta  dese ano no que se sucederon notables
recortes  en  educación  (aumento  de  horas  lectivas,  aumento  de  ratios  por  aula,  estrito
cumprimento das mesmas, redución de profesorado e persoal de servizo, soldo dos mesmos,
tardanza  na  contratación  de  persoal  substituto  e  interino,  eliminación  de  subvencións  á
gratuidade do ensino obrigatorio -bancos de libros por exemplo-...) 

A día de hoxe a situación en xeral non se ten resolvido, a pesar de que neste centro a dirección
aposte por mellorar  a atención de alumnado mantendo apoios dentro da aula e intentando
rebaixar as ratios por aula, dentro do posible axeitándose á grella de profesorado disposto pola
Consellería de Educación.  
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O que é máis, no presente curso, engádese a complicación que supón o desenvolvemento de
protocolos sanitarios ante a situación de alerta pola COVID19, o recorte de profesorado e de
opcións de matrícula, e o aumento de alumnado por clase, disminuíndo a distancia sanitaria de
seguridade.

Isto implica que a organización de actividades complementarias e extraescolares é asumida
polo  profesorado como unha actividade  extra,  non considerada,  dentro das cada vez máis
recargadas funcións e  atribucións  do profesorado.  É por  iso  que este  departamento quere
deixar  constancia  do  feito  nesta  programación,  para  que  sexa  tida  en  conta  á  hora  da
valoración das actividades extraescolares e complementarias que se propoñen.  Así  mesmo
inténtase dentro da medida do posible, non recargar nin ao profesorado organizador, que fai un
esforzo  en  complementar  a  formación  do  alumnado,  nin  este  mesmo,  de  actividades
complementarias, tendo como obxectivo a prioridade na organización de eventos dirixidas polo
propio alumnado e realizados no centro ou na súa contorna máis inmediata, intentando reducir
os desprazamentos e os custos económicos extra.

Así  mesmo,  para  unha  mellor  organización  e  optimización  dos  recursos  primarase  a
programación de actividades compartidas con outros departamentos didácticos ou seccións do
centro, coma os Clubes de lectoras, a Vicedirección ou a Biblioteca.

Porén, os memobros do departamento non deixarán de ofertar actividades dentro do centro e
de  colaborar  con  outros  departamentos  na  organización  e  elaboración  de  actividades  que
dinamicen a vida do centro e do alumnado, e na medida do posible intentarase asumir, de ser
posible algunha actividade puntual fora do centro

Presentamos a continuación a táboa entregada en Vicedirección para incluír no apartado de
Actividades Complementarias e Extraescolares da Programación Xeral Anual de Centro:

Actividades puntuais:

Detallados no Anexo 2

Actividades xenéricas:

Colaboración con actividades desenvolvidas dentro do centro, concertos, mostras folckloricas,
actividades  de  entroido  e  similares,  conmemoracións;  así  como  a  asistencia  a  algunha
actividade que poida xurdir ao longo do curso pero que non supoña un desprazamento do
centro que supere o ámbito local.

Programación didáctica do departamento de Música-IES de Melide                                 

                               71



15-MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS
PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  AOS  RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

A presente programación será avaliada nas sesións de Reunión de departamento. O xefe/a de
departamento deberá coidar o seguimento da mesma, así como anotar as rectificacións que se
produzan.

O  profesorado  do  departamento  proporá  modificacións  á  mesma,  de  ser  o  caso,  e  serán
anotados os acordos nas reunións de departamento.

Por  outra  banda,  a  programación  poderá  ser  sometida  a  valoración  da  Comisión  de
Coordinación Pedagóxica  e  da  Xefatura  de  estudos,  tendo  especial  conta  do  Plan  de
Convivencia, do desenvolvemento das probas de selectividade, das probas extraordinarias e
das probas de recuperación de pendentes.

Ademais será avaliada polo departamento de Orientación e outros órganos de coordinación
docente, no tocante á adecuación do currículo, e sobre todo tendo en conta a conxuntura do
grupo clase en cada nivel, así como a marcha da convivencia no centro e a coordinación co
profesorado da etapa.

Por  último  a  Vicedirección  poderá  propoñer  modificacións en  base  á  organización  e
participación de  actividades  complementarias,  que  poidan  afectar  ao  currículo  ou  á
secuenciación dos contidos da materia.

Todas as modificacións e conclusión quedarán recollidas na reunión de departamento e na
memoria final do curso nun informe específico dentro da mesma.

Indicadores

Escala

1 2 3 4
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1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir
dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas /
temas / proxectos.     

3.  O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á  secuenciación  e  a
temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades,
temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7.  Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios  instrumentos  para  a  súa
avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só
para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13.  Adecuación  do  plan  de  avaliación  inicial  deseñado,  incluídas  as
consecuencias da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só
para determinadas materias de 2º de bacharelato].     

16.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a  avaliación  continua:
probas, traballos, etc.     

17.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  recuperación  dun  exame  e
dunha avaliación.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e
bacharelato].     

19.  Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.  [Só
para ESO e bach].     

20.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o  seguimento  de  materias
pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     

21.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  avaliación  desas  materias
pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     
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22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23.  Adecuación  dos  programas  de  apoio,  recuperación,  etc.  vinculados  aos
estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares
previstas.     

26.  Adecuación  dos  mecanismos  para  informar  ás  familias  sobre  criterios  de
avaliación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de
promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

Observacións:
 
 

16-REFERENCIAS NORMATIVAS.

● Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola
Lei  Orgánica  8/2013,  do  9  de  decembro,  para  a  mellora  da  calidade  educativa
(LOMCE).
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● Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico
da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015).

● Orde ECD/65/2015,  do 21 de xaneiro,  pola  que se describen as  relacións  entre as
competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de  avaliación  da  educación  primaria,  a
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29).

● Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do
29). No caso das programacións didácticas de Educación Primaria, Decreto 105/2014,
do  4  de  setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  primaria  na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9).

● Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre
configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta (DOG do 21).

● Orde  do  13  de  xullo  de  2016  pola  que  se  amplía  a  relación  de  materias  de  libre
configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa
oferta.
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