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PARTE XERAL

ESO

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN

A presente programación pretende ser una ferramenta útil na docencia da
música na ESO. Será para uso e consulta da comunidade educativa e en
especial para o profesorado do departamento e o alumnado implicado. O
departamento de música do IES Monelos conta con tres profesores e a
cantidade seguinte de alumnado:  2º ESO (54), 3º ESO (60), 4º ESO (15), 1º
BACH (46) e 2º BACH (17). Temos unha aula especial para impartir a asignatura
e procúrase que case todas as horas sean impartidas nela. A aula está
equipada con instrumental Orff, guitarras, piano, tv con dvd e proxector con
pantalla grande. O curso 2009-2010 comenza a impartirse a sección bilingüe
concedida en dous cursos, 2º e 3º ESO .
Haberá dous grupos de 2º e 3º ESO, desdobrados cada un deles en sección
bilingüe e un grupo de 4º ESO.

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA

Na clase de música fomentarase a lectura a través dos libros da biblioteca da
especialidade e a través da búsqueda de información en internet. Un medio
idóneo para o fomento da lectura é o afondamento nas biografías dos músicos.

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

O uso das TIC foméntase a diario na aula de música porque unha meirande
parte da asignatura e da parte teórica explícase co apoio de internet e o
proxector. Sempre se lle pide o alumnado que amplíe coñecementos a través
da rede. Este ano esperamos contar cunha pantalla dixital.

PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

1.Contidos exisibles
Serán os mesmos que se lle exisiron ao alumnado o ano anterior no que
non superou a materia

2.Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de
cursos anteriores.
Non contamos cunha hora destinada a este reforzo pero todas as dúbidas
e axuda que teña o alumnado serán resoltas de bo grao polo profesorado
do departamento

3.Actividades de avaliación.
Exames e traballos.



4.Criterios para superar as materias pendentes pola avaliación continua.
Preferimos que o alumnado supere a materia pendente a través das
actividades propias de recuperación que sempre son anunciadas coa
debida antelación. Ditas actividades serán programadas cada dous
unidades, tanto en 2º coma en 3º da ESO.

5.Metodoloxía didáctica.
É a mesma que a empregada no curso que se impartíu a asignatura que
vaise recuperar.

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A asignatura de Música impártese de xeito teórico e práctico. Na parte teórica
en 2º e 3º ESO estamos a seguir a libro de texto explicando os temas do
principio ao remate. Escoitánse as audicións e fanse as actividades recollidas
nos libros. En 4º ESO e 1º e 2º Bacharelato o sistema é o mesmo pero os
apuntes entregados polo profesor sustitúen ao libro de texto.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO

Libros de texto:

2º ESO: “Música en vivo”. Autora: Pilar Pascual Mejía. Editorial Pearson.
3º ESO: “Música II”. Autora: Alicia Rodríguez Blanco. Editorial Editex.

PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS

A asignatura de Música no IES Monelos participa dende o curso 2009-2010 nun
programa transversal de apoio ás linguas estranxeiras  que é a Sección
Bilingüe concedida para 2º e 3º ESO. A devantida sección ten a súa propia
programación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O centro conta con Plans de Mellora que se establecen ao inicio do curso. O
grupo divídese en dous: grupo de referencia e grupo de Pmar.

AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Tódolos anos o centro asiste co alumnado aos ensaios da OSGA no pazo da
ópera de A Coruña. A solicitude faise nos primeiros días de outubro e asistimos
unha vez por mes ate abril de xeito que todolos grupos poidan ir polo menos
unha vez aos concertos e estar en contacto coa música en directo. Asemade
fanse talleres no centro que son ofertados polo IGAEM e valoramos outras
ofertas de actividades extraescolares que se nos fan ao longo do curso.



PARTE XERAL

BACHARELATO

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN

A presente programación pretende ser una ferramenta útil na docencia da
música no Bacharelato. Será para uso e consulta da comunidade educativa e
en especial para o profesorado do departamento e o alumnado implicado. O
departamento de música do IES Monelos conta con tres profesores e a
cantidade seguinte de alumnado en bacharelato: na asignatura de Análise
Musical I ( un grupo de 18 alumnos), en Linguaxe e Práctica Musical I (dous
grupos, un de 24 e outro de 20 alumnos). En 2º de bacharelato: un grupo de
Análise Musical II de 11 alumnos e outro de Historia da Música e da Danza de
22 alumnos. Temos unha aula especial para impartir a asignatura e procúrase
que case todas as horas sean impartidas nela. A aula está equipada con
instrumental Orff, guitarras, piano, tv con dvd e proxector con pantalla grande.
A raíz da implantación da nova lei de educación, a LOMCE. comenza a
impartirse as asignaturas optativas de Análisis Musical e Lenguaxe e Práctica
Musical en 1º de Bacharelato, e Análise Musical II en 2º de Bacharelato.

Haberá un grupo de 1º de Bacharelato en Análisis Musical e outros dous grupos
de 1º de Bacharelato en Linguaxe e Práctica Musical.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

O sistema de recuperación da materia pendente do curso anterior ou entre
avaliacións faise con exames escritos convocados con quince días de
antelación como mínimo.

REFORZOS PARA LOGRAR A RECUPERACIÓN

Non contamos con tempo lectivo adicado a tarefas de reforzo no bacharelato.
Sí resolvemos todalas dúbidas do alumnado e damos o noso apoio cara a
conseguir a recuperación da materia pendente

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS
NOS CONTIDOS PROGRESIVOS

O contido progresivo en música ven dado pola linguaxe musical. O
procedemento para que se acredite o coñecemento dos contidos progresivos e
facer un exame do último nivel impartido no curso xa que as leccións de
linguaxe musical que ensinamos están estructuradas de xeito que sempre son
un resumo dos contidos anteriores dende o inicio do curso.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Nas probas teóricas deberán obter polo menos un 5. No caso de non superala poderán
facer una recuperación. Se non é superada unha parte da asignatura poderá ir a fin de
curso e examinarse das partes non superadas. No caso de non superar a asignatura na
convocatoria de Xuño, deberán presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro
con toda a asignatura.
A asistencia a clase será obligatoria. As porcentaxes á hora de establecer a nota da
avaliación serán as seguintes:
Probas teóricas 50 %

Respecto polo traballo do grupo e interés pola mellora da técnica instrumental e vogal 
30%

Chegar a clase puntual e con material preciso para traballar 10%

Aptitudes musicales 10%

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A asignatura de Música impártese de xeito teórico e práctico. Na parte teórica
en 1º e 2º Bacharelato estamos a seguir apuntes achegados polo profesorado
explicando os temas do principio ao remate. Escoitánse as audicións e fanse as
actividades recollidas nos apuntes. Sempre se reforza a explicación cos videos
musicais de youtube. Na parte práctica o profesor reparte as fichas de traballo
cada semana de linguaxe musical, explícanse e de seguido se tocan co
alumnado.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO

No bacharelato non estamos a seguir libro de texto pero sí damos apuntes ao
alumnado para cada avaliación. Os exames versan sobre a materia alí recollida
e como recursos didácticos de apoio contamos cos vídeos de youtube, internet
e as actividades extraescolares.

PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS

A relación tranversal establécese coa materia de Historia e Historia da Arte
polo paralelismo coa materia de  Música no 2º de Bacharelato que é Historia da
Música e da Danza. Faránse comentarios de texto coa mesma estructura que
os das devanditas materias.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O centro conta con programas de diversificación curricular que se establecen 
ao inicio do curso. O grupo divídese en dous: grupo de referencia e grupo de 
diversificación.



AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Tódolos anos o centro asiste co alumnado aos ensaios da OSGA no pazo da 
ópera de A Coruña. A solicitude faise nos primeiros días de outubro e asistimos 
unha vez por mes ate abril de xeito que todolos grupos poidan ir polo menos 
unha vez aos concertos e estar en contacto coa música en directo. Asemade 
fanse talleres no centro que son ofertados polo IGAEM e valoramos outras 
ofertas de actividades extraescolares que se nos fan ao longo do curso



MÚSICA: 2º ESO

INTRODUCCIÓN
A materia de Música en 2º ESO aparece recollida no DECRETO 86/2015 do 25 de Xuño,
con este novo currículo traballaranse 4 bloques que son:
Interpretación e creación.
Escoita
Contextos musicais e culturais
Música e tecnoloxías.

Isto supón un enfoque máis amplo que pode ser resultar máis interesante para alumnado 
desta idade, pois nos permite achegarnos ao alumnado de diferentes xeitos ainda que os 
obxectivos finais sexan os mesmos. Algún destes obxectivos xerais que pode axudar 
conseguir o estudo desta asignatura serán:

UNIDADE 1: Así soa

OBXECTIVOS

- Coñecer o son como fenómeno físico
- Tomar conciencia dos problemas ocasionados pola contaminación acústica
– Identificar a cualidades do son.

CONTIDOS E A SÚA RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Podemos definir as competencias clave como “aquelas que todas as persoas

precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro

describe a relación entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación nas

distintas etapas do sistema educativo. Establécense, por tanto, as seguintes

competencias clave: comunicación lingüística ,competencia matemática e competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía , competencia dixital ,  aprender a aprender ,

competencias sociaie cívicas , sentido de iniciativa e espírito emprendedor , conciencia e

expresións culturais .

As calidades do son CL,CCU

O ritmo CMC, CCU

O rap das adiviñas CCU, CE

O eco CCU, CE



A percusión CCU, CD

A percusión corporal CSC, CCU

Voz cantada e falada CMC, CE

Siyahamba(Canción popular africana) CMC, CE

La contaminación acústica CL, CCU

Obertura, Carmen (Bizet) CCU, CA

Ingeniero de sonido (Stockhausen) CL, CCU

Ambientación sonora CD, CCU

Coreografía con percusión corporal CA, CE

COMPETENCIAS

 

Na seguinte táboa se concreta, como exemplo, a relación entre algúns estándares

de aprendizaxe avaliables e os respectivos criterios de avaliación en 2º ESO:

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Interpretación e Creación

Reconocer os parámetros do son e os 
elementos básicos da linguaxe musical.
Distinguir e utilizar os elementos da 
representación gráfica da música.
Improvisar e interpretar estructuras 
musicais elementais.
Demostrar interés polas actividades de 
composición e improvisación e mostrar 
respeto polas creacións dos seus 
compañeiros.

Reconocer os parámetros do son e os 
elementos básicos da linguaxe musical.
Distingue i emplea os elementos que se 
utilizan  na representación gráfica da 
música.
Improvisa e interpreta estruturas musicais 
elementais.
Demostra unha actitude de superación e 
mellora das súas posibilidades e respecta 
as distintas capacidades e formas de 
expresión dos seus compañeiros.

Bloque 2. Escoita

Identificar e describir os diferentes 
instrumentos e voces e as súas 
agrupacións.
Seguir distintos tipos de partituras no 
contexto das actividades musicais da aula.
Identificar situacións do ámbito cotidiano 
nas que se produce un uso indiscriminado 
do son.

Diferencia as sonoridades dos instrumentos
da orquestra, así coma a súa forma, e os 
diferentes tipos de voces.
Segue partituras como apoio á audición.

Elabora traballos de indagación sobre 
contaminación acústica.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

Realizar exercicios que reflicten a relación 
da música con outras disciplinas.
Apreciar a importancia do patrimonio 
cultural español e galego.

Recoñece, crea e interpreta distintas 
manifestacións da danza.
Valora e respecta a importancia do 
patrimonio musical español e galego.



Bloque 4. Música e Tecnoloxías

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

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

-
TEMPORALIZACIÓN

- 4 Sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Coñecer e saber explicar cada unha das cualidades do son.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación seran os mesmos en cada unha das unidades didácticas.

-Sacar un mínimo de 5 na proba escrita. Cada avaliación realizaránse 1 ou 2   
probas escritas.

-Asistencia regular ás clases
-Traer o material que se precisa (libreta, libro de texto, instrumento cando seña 
preciso)

-Participar activamente nas clases e non entorpecer o funcionamento das mesmas 
con comentarios inoportunos ou actitudes que poidan distraer ó resto dos 
compañeiros.

-Amosar interés en superar as dificultades propostas.
-Creatividade á hora de realizar as tarefas, tanto na práctica instrumental como 
vogal ou nas tarefas escritas.

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Exames escritos
Exames orais
Exames de linguaxe musical con e sin instrumento
Realización de traballos

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Exames
Traballos
Observación do traballo en clase
Atención do alumnado cara a materia
Asistencia regular a clase
Concertos no salón de actos
Actitude ante os concertos da OSGA



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os exames puntúanse de 0 a 10 expresándose as notas con números enteiros e con
decimais se fai falta. O aprobado é obter un 5.

Para calificar as probas obxectivas escritas terase en conta a adaptación fiel ao texto
do libro e ás explicacións do profesor na clase que haberá que reflectir nos
exames.

A nota final de cada avaliación será a acadada cos examenes escritos (70%) ,
práctica instrumental e vocal (20%) e co comportamento, actitude na aula, traballo
tanto na casa como na aula, traballos... (10%)

UNIDADE 2: Para todos os gustos

OBXECTIVOS

- Coñecer as formas de representación para a altura do son.
- Identificar nunha partitura os elementos relacionados coa altura do son.
- Coñecer a escala diatónica.

CONTIDOS

Contidos COMPETENCIAS BÁSICAS

Xéneros musicais CL, CCU

Melodía CMC, CCU

Frauta dulce CSC, CCU

Tipos de voces CMC, CE

Historia da notación musical CL, CCU

Entonación e improvisación CCU, CE

TEMPORALIZACIÓN

- 5 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

- Coñecer as notas no pentagrama na clave de sol
- Saber clasificar os intervalos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN



- Ver unidade didáctica 1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

UNIDADE 3: Unha música para cada ocasión

OBXECTIVOS

- Coñecer as figuras
- Identificar na partitura os elementos referidos á duración do son
- Poder realizar esquemas rítmicos sinxelos

CONTIDOS

CONTIDOS Competencias básicas
a forma musical CL, CCU
Signos de prolongación CMC, CCU
Ostinato CCU, CE
o proceso de cambio de voz CMC, CE
Vento-metal CCU, CD

COMPETENCIAS

 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Podemos definir as competencias clave como “aquelas que todas as persoas

precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro

describe a relación entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación nas

distintas etapas do sistema educativo. Establécense, por tanto, as seguintes

competencias clave: comunicación lingüística , competencia matemática e competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía , competencia dixital,  aprender a aprender,, competencias

sociaie cívicas , sentido de iniciativa e espírito emprendedor ,

conciencia e expresións culturais .



TEMPORALIZACIÓN

- 4 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

- Recoñecer a principais figuras e silencios e ser capaces de interpretar esquemas 
rítmicos sinxelos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

UNIDADE 4: O máis clásico

OBXECTIVOS

- Coñecer as formas convencionais para a representación da intensidade do son.
- Identificar na partitura os elementos referidos a intensidade e ao caracter
- Valorar a importancia do son como elemento imprescindible para a interpretación 
musical.

- Recoñecer a importancia da intensidade sonora e dos fraseos e articulacións 
como elementos expresivos imprescindibles.

CONTIDOS

CONTIDOS Competencias básicas

Grandes períodos da música culta CL, CCU

Tempo CMC, CCU

Matices CMC, CCU

Instrumentos de corda CUC, CD



Técnica vocal CMC, CE

Canon CMC

TEMPORALIZACIÓN

- 3 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

- Saber definir e coñecer todos os matices: p, p, mp, mf, f, ff . Signos de expresión 
e reguladores.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

       - Ver unidade didáctica 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

UNIDADE DIDÁCTICA 5: Sons do mundo

OBXECTIVOS

-Exercitar a correcta emisión da voz e descubrir a súas posibilidades como medio de 
expresión musical.
-Explorar distintas técnicas de interpretación instrumental explorando as posibilidades 
sonoras dos instrumentos da aula.
-Coñecer a clasificación dos instrumentos, das voces así como as agrupacións mais 
comúns.
-Identificar pola forma  e polo timbre os distintos intrumentos.
-Identificar as distintas voces.

CONTIDOS

Contidos Competencias básicas

Músicas do mundo CL,CCU

Escalas CMC, CCU



Preguntas e respostas musicais CCU, CE

Instrumentos populares CCU, CD

Os folclores de España CL, CCU

Cancións tradicionais CMC, CE
-
TEMPORALIZACIÓN

- 6 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

- Coñecer os principais instrumentos da orquestra e saber agrupalos por familias.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade didáctica 1

UNIDADE 6: Música moderna

OBXECTIVOS

-Recoñecer os principais tipos de textura musical
-Realizar arranxos sinxelos empregando os acordes fundamentais
-Apreciar na audición das distintas obras os principais elementos musicais: tono, timbre, 
intensidade e duración.

CONTIDOS

Contidos Competencias básicas

Estilos da música moderna CL, CCU

Notas á contratempo e síncopas CMC, CCU

Instrumentos de música moderna CCU, CD

Rondó CCU, CE

Do rock ao Hip-hop CL, CCU



Twist CSC, CE

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Saber contruir unha escala diatónica e un acorde tríada en estado fundamental.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade

UNIDADE 7: Levántase o telón

OBXECTIVOS

-Acadar un nivel elemental de lectura musical

CONTIDOS

Contidos Competencias básicas

A ópera CL, CCU

Os intervalos CMC, CCU

Acordes CCU, CE

Instrumentos de teclado CCU, CD

Zarzuela: do xénero grande ó chico CL, CCU



TEMPORALIZACIÓN

-Se desenrrolará ó longo de todo o curso

CONTIDOS MÍNIMOS

-Saber solfear polo menos unha das leccións das 5 que serán traballadas en cada
avaliación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ver unidade 1



MÚSICA: 3º ESO

UNIDADE 1

OBXECTIVOS

-Utilizar recursos personais contra a contaminación acústica.
-Desarrollala audición interior e os hábitos de escoita.
-Recoñecer a pluralidade de estilos na música.
-Coñecer contextos musicais.

CONTIDOS

-O ruido e o son.
-O compositor e o intérprete.
-A utilidade da música.
-Os usos e abusos musicais.

COMPETENCIAS

 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Podemos definir as competencias clave como “aquelas que todas as persoas

precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro

describe a relación entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación nas

distintas etapas do sistema educativo. Establécense, por tanto, as seguintes

competencias clave: 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).

Na seguinte táboa so concreta a relación entre os estándares de aprendizaxe

avaliables e as competencias clave en 3º ESO:

Estándares de aprendizaje Competencias clave
 Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas 
no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas, e de tempo…)

CCEC

Recoñece, comprende e analiza tipos de textura.  CAA
CCEC

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

CCEC

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

instrumentos.

CCEC        CAA

Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que CCEC



permitan unha correcta emisión da voz.  

 Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a 
resonancia e a entonación

CCEC

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

CCEC

Coñece e pon en práctica as técnicas de control de 
emocións á hora de mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público

CCEC
CAA

Realiza improvisacións e composicións partindo de 
pautas previamente establecidas.  

CCEC
CAA

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

CSIEE

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

CCEC
CSIEE

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

CCEC

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

CSC

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

CSC
CSIEE

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

CAA
CSIEE

Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean 
e reflexiona sobre elas.  

CCEC

Investiga de forma creativa acerca das posibilidades 
sonoras e musicais dos obxectos sonoros

CAA
CD

Explora e descubre as posibilidades da voz e os 
instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da 
música

CCEC
CAA

Le e analiza partituras como apoio á audición. CCEC
Valora e aplica o silencio como elemento indispensable 
para a interpretación e a audición

CSC

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

CAA

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

CCEC
CSC

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

CCEC

Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise 
musical.  

CAA

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

CCL

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

CCEC
CCL

Recoñece e interpreta manifestacións da danza 
identificando e explicando con linguaxe técnica adecuada
a época histórica á que pertencen.  

CCEC

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

CCEC
CC

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

CAA
CCEC

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

CAA
CCEC

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

CCEC
CSC

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

CCL
CCEC

Emprega un vocabulario adecuado para describir 
percepcións e coñecementos musicais

CCL

Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de 
xeito oral he escrito, con rigor e claridade

CCL



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

CD

Interésase por ampliar e diversificar as preferencias 
musicais propias

CAA

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

CCEC
CD

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

CSC
CSIEE

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

CD
CAA

 OBXECTIVOS
-Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimentos de forma creativa, es-
pecialmente presentes en contidos relacionados coa interpretación, a improvisación e a com-
posición, tanto individual como colectiva, que a súa vez estimulan a imaxinación e a creativi-
dade.
-Fomentar a capacidade de apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes manifesta-
cións culturais e musicais, a través de experiencias perceptivas e expresivas e do coñece-
mento de músicas de diferentes épocas e estilos.
-Estímular os procesos de aprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de ocio.

TEMPORALIZACIÓN

-Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

Distinción entre son e ruido e entre compositor intérprete.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación seran os mesmos en cada unha das unidades didácticas.

-Sacar un mínimo de 5 na proba escrita. Cada avaliación realizaránse 1 ou 2 probas 
escritas.
-Asistencia regulas ás clases
-Traer o material que se precisa (libreta, libro de texto, instrumento cando seña preciso)
-Participar activamente nas clases e non entorpecer o funcionamento das mesmas con 
comentarios inoportunos ou actitudes que poidan distraer ó resto dos compañeiros.
-Amosar interés en superar as dificultades propostas.
-Creatividade á hora de realizar as tarefas, tanto na práctica instrumental como vogal ou 
nas tarefas escritas.

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Exames escritos



Exames orais
Exames de linguaxe musical con e sin instrumento
Realización de traballos

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Exames
Traballos
Observación do traballo en clase
Atención do alumnado cara a materia
Asistencia regular a clase
Concertos no salón de actos
Actitude ante os concertos da OSGA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os exames puntúanse de 0 a 10 expresándose as notas con números enteiros e
con decimais se fai falta. O aprobado é obter un 5.

Para calificar as probas obxectivas escritas terase en conta a adaptación fiel ao
texto do libro e ás explicacións do profesor na clase que haberá que reflectir nos
exames.

A nota final de cada avaliación será a acadada cos examenes escritos (70%) ,  e co
comportamento, actitude na aula, traballo tanto na casa como na aula, traballos...
(30%)

Realizarase un exame cada unha ou dúas unidades, e haberá a súa correspondente
proba de recuperación.

UNIDADE 2

OBXECTIVOS

- Recoñecer os ingredientes da música.
- Analizar unha peza dende o punto de vista musical.
- Descubrir diferentes formas de traballar os estilos.
- Improvisar e crear música en grupo.
- Aprender a utilizar unha partitura.

CONTIDOS

-O ritmo.
- A melodía.
- A armonía e a textura.
- O timbre.

COMPETENCIAS CLAVE

-Ver unidade 1

TEMPORALIZACIÓN



    Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

Coñecer os timbres dos instrumentos da orquesta.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-    Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-   Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-   Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 3

OBXECTIVOS

-Coñecer a influencia da música medieval na actual.
-Disfrutar da serenidade do canto gregoriano.
-Recoñecer as características da música medieval.
-Descubrir o comenzo da escritura musical.
-Estudar as diferencias entre a música civil e a relixiosa da Idade Media.

CONTIDOS

-O canto gregoriano.
-Os trovadores.
-A polifonía.
-A escritura musical.
-As danzas e os instrumentos.

COMPETENCIAS

-Ver unidade 1
-

TEMPORALIZACIÓN



   
   -  Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Definición de canto Gregoriano

-Diferencia monodía/polifonía

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-   Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-   Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-   Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-   Ver unidade 1

UNIDADE 4

OBXECTIVOS

-Recoñecer as principais características da época.
-Señalar gráficamente a melodía de unha obra.
-Distinguir diferentes formas renacentistas
-Apreciar diferentes tipos de texturas.
-Recoñecer as diferencias entre a polifonía civil e a relixiosa.
-Distinguir algúns instrumentos usados no Renacemento.

CONTIDOS

-A polifonía civil.
-A polifonía relixiosa.
-O villancico renacentista.
-A música instrumental.



COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Potenciar actitudes abertas e respetuosas e ofrecemento de elementos para a elaboraci-
ón de xuizos fundamentados respecto as distintas manifestacións musicais, para estable-
cer conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico ós que se 
circunscribe cada obra.

-Comprender o feito musical para favorecer a súa consideración de fonte de placer e enri-
quecimiento personal.

-Favorecemento dos procesos de aprendizaxe e a súa posible integración nas actividades
de ocio.

-Mellorar a calidade do medio ambiente identificando e reflexionando sobre o exceso de 
ruido, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar hábitos 
saudables.

TEMPORALIZACIÓN

 -   Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

Comprensión da forma do vilancico

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-    Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-   Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 5

OBXECTIVOS

-Coñecer as principais características da música barroca.

-Apreciar as obras dol Barroco.

-Interpretar en grupo música da época barroca.

-Coñecer a ópera e o oratorio.

-Distinguir e recoñecer diferentes instrumentos típicos do periodo barroco.



CONTIDOS

-As características musicais do Barroco.
-A policoralidade.
-O nacemento da Ópera.
-A música instrumental.
-O oratorio.
-O concerto.
-O canon.
-A fuga.

COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Potenciaciar  actitudes abertas e respetuosas e ofrecer elementos para a elaboración de xui-
zos fundamentados respecto ás distintas manifestacións musicais, para establecer conexións
con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico ós que se circunscribe cada
obra.
-Recoñecer os diferentes tipos de instrumentos que hai no mundo.
-Usar os recursos tecnolóxicos no campo da música para posibilitar o coñecemento e domi-
nio básico do hardware e do software musical.

TEMPORALIZACIÓN

 -   Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Coñecemento da Camerata Florentina

-Coñecemento da forma do concerto grosso

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1



UNIDADE 6

OBXETIVOS

-Coñecer as características da época clásica.
-Distinguir as principais formas musicais da época e os  seus autores.
-Recoñecer a orquesta e os intrumentos do clasicismo.
-Valorar a ópera clásica.
-Interpretar en grupo pezas da época.

CONTIDOS

-Orquesta clásica.
-A sonata.
-A ópera bufa.
-A flauta máxica.

COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Comprender o feito musical para favorecer a súa consideración de fonte de placer e enrique-
cemento persoal.
-Favorecer os procesos de aprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de ocio.
-Expresar ideas propias, valorar as dos demáis e coordinar as súas propias accións coas dos
outros integrantes do grupo e responsabilizarse na consecución dun resultado cando se parti-
cipa en experiencias musicais colectivas.

TEMPORALIZACIÓN

-Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Saber a composición da orquesta clásica

-Coñecer a forma sonata

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade 1



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 7

OBXETIVOS

-Analizar fragmentos de música romántica.

-Recoñcer a importancia do piano.

-Descubrir a importancia do piano.

-Descubrir os autores románticos.

-Mostrar interés po a ópera romántica.

-Interpretar obras de este periodo.

CONTIDOS

-O primeiro músico románico: Beethoven.
-O salón burgués e o piano romántico.
-O lied.
-A ópera romántica.

COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Usar os recursos tecnolóxicos nol campo da música para posibilita lo coñecemento e o
dominio básico do hardware e do software musical.
-Fomentar a capacidade de apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes mani-
festacións culturais e musicais, a través de experiencias perceptivas e expresivas e do co-
ñecemento de músicas de diferentes épocas e estilos.
-Potenciar actitudes abertas e  respetuosas e ofrecemento de elementos para a
elaboración de xuizos fundamentados respecto ás distintas manifestacións mu-
sicais, para establecer conexións con outras linguaxes artísticas e cos contex-
tos social e histórico ós que se circunscribe cada obra.

TEMPORALIZACIÓN

-Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Saber as pequenas formas románticas

-Saber a forma lied



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 8

OBXECTIVOS

-Analizar algunhas obras de estilo nacionalista.

-Coñecer as principais características da música do século XIX.

-Aproximarse ó mundo das obras nacionalistas e comprender a súa necesidade.

-Tomar conciencia da importancia do ritmo nesta música.

-Aprender a valorar a música folclórica.

CONTIDOS

-Rusia e o grupo dos cinco.

-Finlandia: Sibelius.

-Checoslovaquia: Dvorak, Smetana.

-España: Manuel de Falla e Albéniz.

COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Comprender o feito musical para favorecer a súa consideración de fonte de placer e enrique-
cemento persoal.
-Favorecer os procesos de aprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de ocio.
-Expresar ideas propias, valorar as dos demáis e coordinar as súas propias accións coas dos
outros integrantes do grupo e responsabilizarse na consecución dun resultado cando se parti-
cipa en experiencias musicais colectivas.
-Mellorar a calidade do medio ambente identificando e reflexionando sobre o exceso de ruido,
a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar hábitos saludables.



TEMPORALIZACIÓN

-Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Saber a obra de Falla e Albéniz

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 9

OBXETIVOS

-Coñecer a herdanza musical do século XIX.

-Recoñecer a pluralidade de estilos na música do século XX.

-Desenrolar o sentido crítico nas audicións.

-Descubrir novos instrumentos e novas formas de compoñer.

CONTIDOS

-Os clásicos do século XX.
-A irrupción da electrónica e a informática.
-A música minimalista.
-A música aleatoria.

COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Potenciar  actitudes abertas e respetuosas e ofrecemento de elementos para a elaboración
de xuizos fundamentados respecto ás distintas manifestacións musicais, para establecer co-
nexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico ós que se circunscri-
be cada obra.
-Usar os recursos tecnolóxicos no campo da música para posibilitar o coñecemento e domi-
nio básico do hardware e do software musical.



-Fomentar a capacidade de apreciar, comprendrer e valorar críticamente diferentes manifes-
tacións reais e musicais, a través de experiencias perceptivas e expresivas e do coñecemen-
to de músicas de diferentes épocas e estilos.
-Comprender o feito musical para favorecer a súa consideración de fonte de placer e enrique-
cemento persoal.

TEMPORALIZACIÓN

          - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Coñecer a música aleatoia e a minimalista

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

     - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

     - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 10

OBXETIVOS

-Coñecer un pouco mellor a música que nos rodea.

-Descubrir as peculiaridades da música para o cine.

-Entender mellor a música dos anuncios publicitarios.

-Utilizar a música dende un punto de vista máis cercano.



CONTIDOS

-Do pop ó rap.
-Da radio á televisión.
-A música no cine.
-O mix e o remix.

COMPETENCIAS CLAVE (VER UNIDADE 1)

-Expresar deas propias, valoración das dos demáis e coordinar as súas propias accións coas
dos outros integrantes do grupo e responsabilizarse na consecución dun resultado cando se
participa en experiencias musicais colectivas.
-Comprender o feito musical para favorecer a súa consideración de fonte de pracer e enrique-
cemento persoal.
-Favorecer os procesos de aprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de ocio.
-Mellorar a calidade do medio ambente identificando e reflexionando sobre o exceso de ruido, a con -
taminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar hábitos saludables.

TEMPORALIZACIÓN

             - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Coñecer os principais compositores de música para o cine

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      - Ver unidade 1
 

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

      - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 11

OBXETIVOS

-Coñecer os pormenores da música en directo.

-Comprender a necesidade dos ensaios.

-Disfrutar da execución en vivo.

-Respetaral orde e a organización musical.



-Descubrir novas músicas.

CONTIDOS

-Os concertos de Radio 3.
-Danza dórica.
-La feria de Scarborough.
-Braveheart.
-La pequeña luna.
-Chacona.
-Red River Valley.
-Los sonidos del silencio.
-San Fermín.
-Barcarola de los cuentos de Hoffman.
-La yousca.
-Norwegian wood.
-La noche.
-La guerra de las galaxias.
-Cancións africanas: Kokoleo y Funga alafia.
-Carros de fuego.
-Submarino amarillo.
-Titanic.
-Hoy duerme el león.
-Imagine.

COMPETENCIAS CLAVE

-Usar os recursos tecnolóxicos no campo da música para posibilitar o coñecemento e domi-
nio básico do hardware e do software musical.
-Comprender o feito musical para favorecer a súa consideración de fonte de pracer e enrique-
cemento persoal.
-Potenciar actitudes abertas e respetuosas e ofrecemento de elementos para a elaboración
de xuizos fundamentados respecto ás distintas manifestacións musicais, para establecer co-
nexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico ós que se circunscri-
be cada obra.
-Fomentar a capacidade de apreciar, comprendrer e valorar críticamente diferentes manifes-
tacións reais e musicais, a través de experiencias perceptivas e expresivas e do coñecemen-
to de músicas de diferentes épocas e estilos.

TEMPORALIZACIÓN

           - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Interpretar dúas cancións correctamente co instrumento elixido polo/a alumno/a.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

     -  Ver unidade 1



PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

      -  Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

      - Ver unidade
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1

UNIDADE 12: LINGUAXE MUSICAL

OBXECTIVOS

-Acadar un nivel elemental de lectura musical

CONTIDOS

-Estudiaranse o longo de todo o cursa as leccións dende a 16 ata a 30 do método de
linguaxe musical da Sociedad Didáctico Musical-Primeiro curso. En cada trimestre
traballarán 5 leccións dende o punto de vista rítmico, lectura de notas e entoación.

COMPETENCIAS CLAVE

-Facer a práctica cos instrumentos e con axuda do piano

TEMPORALIZACIÓN

-Se desenrrolará ó longo de todo o curso

CONTIDOS MÍNIMOS

-Saber solfear polo menos unha das leccións das 5 que serán traballadas en cada
avaliación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

     - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

     -  Ver unidade  1



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

     - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1



MÚSICA: 4º ESO

UNIDADE 1

OBXECTIVOS

-   Coñecer as diferencias entre son ambiental, son tónico, ruido e silencio.

-   Coñecer as fases do proceso de percepción auditiva.

-   Recoñecer diferentes fragmentos de estéticas parecidas o diferentes.                        
-   Comparar diferentes formas de percepción auditiva.

-   Coñecer os procesos da memorización.

-   Valorar a importancia da análise musical para unha mellor comprensión da música.  

-   Descubrir a importancia dunha boa hixiene auditiva.

CONTIDOS

      -   O proceso de percepción.
      -   Diferentes formas da percepción musical.

-    Funcionamento da memoria auditiva.

-    A análise musical.

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Escoitar diferentes fragmentos a distintas velocidades.

- Elaborar un mapa sonoro.

- Comentar textos sobre as diversas formas de percepción.

- Discriminar auditivamente os temas principais.

- Análizar obras musicais.

TEMPORALIZACIÓN

- Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.
   

CONTIDOS MÍNIMOS

- Diferenciar ruido e silencio

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación seran os mesmos en cada unha das unidades didácticas.

-Sacar un mínimo de 5 na proba escrita. Cada avaliación realizaránse 1 ou 2 probas 
escritas.
-A nota final de cada avaliación será a acadada cos examenes escritos (40%), a parte



instrumental e vogal (40%)  e co comportamento, atitude na aula, asistencia regualar às
clases, traer o material preciso, participación, interese na materia, traballo tanto na casa
como na aula, traballos... (20%)

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Exames escritos
Exames orais
Exames de linguaxe musical con e sin instrumento
Realización de traballos

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Exames
Traballos
Observación do traballo en clase
Atención do alumnado cara a materia
Asistencia regular a clase
Concertos no salón de actos
Actitude ante os concertos da OSGA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os exames puntúanse de 0 a 10 expresándose as notas con números enteiros e
con decimais se fai falta. O aprobado é obter un 5.

Para calificar as probas obxectivas escritas terase en conta a adaptación fiel ao
texto do libro e ás explicacións do profesor na clase que haberá que reflectir
nos exames.

UNIDADE 2

OBXECTIVOS

-Coñecer o argot utilizado na música electrónica e informática.
-Sinalar os procesos para a grabación dun CD.
-Apreciar a importancia dos ordenadores na grabación da música.
-Coñecer cómo funciona un ecualizador.
-Coñecer as diferencias entre os programas máis importantes que se utilizan en 

informática musical.
-Introducir ó alumnado nos pormenores do mercado discográfico.
-Comparar diferentes tipos de gravación.

CONTIDOS

-O proceso de selección.

-Gravación dun disco digital.

-Gravación de soportes analóxicos.

-O estudo persoal.



-Os mercados musicais.

-A música e a tecnoloxía MIDI.

-A música ó servizo doutras linguaxes.

-Vocabulario utilizado en informática musical.

COMPETENCIAS BÁSICAS

-    Analizar os instrumentos que configuran unha partitura.
-    Comparar os pasos que se dan en diferentes sistemas de grabación.
-    Buscar vocabulario relacionado.
-    Gravar en clase un tema relacionado.

-    Escoitar grabacións analóxicas e dixitais.

-    Resolver un cuestionario.

TEMPORALIZACIÓN

          - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

         - Diferenciar os elementos que intervienen na gravación do son

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

   - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

    -  Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

    - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

   - Ver unidade 1

UNIDADE 3

OBXECTIVOS

-Coñecer os procesos máis importantes da ambientación sonora.
-Comparar diferentes utilizacións dun mesmo material en diferentes películas.
-Interpretar melodías de gran importancia na historia dos medios audiovisuais.
-Entender e valorar a importancia dos musicais no desenvolvemento das bandas 



sonoras.
-Valorar a importancia da música no posterior éxito ou fracaso dunha película.

CONTIDOS

-A ambientación sonora.
-Cine e música.
-Música clásica en bandas sonoras.
-O musical.
-Tema principal e tema secundario.

COMPETENCIAS BÁSICAS

-Sonorizar un conto, un poema, un anuncio publicitario, etc.
-Interpretar partituras de bandas sonoras e análise das suas características.
-Crear un debuxo a partir dos elementos evocados por unha banda sonora.
-Escoitar bandas sonoras de musicais.
-Interpretar melodías protagonistas.

TEMPORALIZACIÓN

            - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

             - Interpretar dúas melodías de música de cine

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

       - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

       -  Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

       - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

      - Ver unidade 1

UNIDADE 4

OBXECTIVOS
-Analizar a relación entre os debuxos animados e a música que lles sirve de soporte.
-Tomar conciencia da importancia da música nos anuncios publicitarios.
-Coñecer a terminoloxía empregada na música radiofónica.
-Aprender a valorar a importancia de Internet como medio de distribución musical e como

base de datos sobre cuestións musicais.



CONTIDOS

-Música na animación.

-Música e mensaxe publicitario.

-Música e ondas radiofónicas.

-Música e Internet.

COMPETENCIAS BÁSICAS

-Interpretar partituras extraídas de películas de animación.

-Confeccionar tablas para a valoración da música dos anuncios.

-Sonorizar un anuncio publicitario.

-Sonorizar un programa radiofónico.

-Búscar cancións en Internet.

-Crear acompañamentos.

TEMPORALIZACIÓN
   
          - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Saber manexar información musical en internet. Discriminar a información relativa ó tema

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

     - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

    - Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

   - Ver unidade 1

UNIDADE 5

OBXECTIVOS

       -   Coñecer as principais características da música jazz.
       -   Aprender a historia da música jazz.

  -  Aproximarse ó blues e ó ragtime, os xéneros pioneiros.
  -  Valorar a importancia do swing na evolución do jazz.
  -  Recoñecer a música jazz dos años cuarenta.
  -  Entender o proceso de fusión do jazz con outros estilos.



CONTIDOS

      -  As raíces do jazz.
      -  Diferentes estilos do jazz: blues, ragtime, swing…
      -  Evolución histórica do jazz.
      -  Terminoloxía musical.

      -  Linguaxje específico do jazz.

- A instrumentación no jazz.

- As formas no jazz.

COMPETENCIAS BÁSICAS

     -  Preparación, audición e debate sobre diferentes exemplos de música jazz.
-Pautas básicas de interpretación: silencio, atención ó director e ós compañeiros, 
actuación no momento preciso, etc.
-Escoitar e discriminar diferentes instrumentos moi utilizados no jazz.
-Crear acompañamentos.

      - Investigar a obra musical de autores contemporáneos e de outras culturas.

- Escoitar e seguir os audiogramas.

TEMPORALIZACIÓN

     - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS  

     -  Distinguir as diferentes músicas do jazz

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
- Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN
Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1

UNIDADE 6

OBXECTIVOS

-Aproximarse á música medieval española.

-Valorar a importancia das Cantigas.

-Coñecer os autores e as obras máis importantes do século de ouro da polifonía 
española.

-Sinalar a importancia do teatro musical español na aparición de géneros genuinos 



españois.

-Recoñecer os pormenores da música española do século XIX.

-Valorar a importancia que a zarzuela tivo para a música española.

-Coñecer as últimas xeracións de músicos españois.

CONTIDOS

-A música medieval en España.

-A música do Renacemento español.

-A música barroca española.

-O clasicismo en España.

-A zarzuela e a ópera en España.

-Tendencias da música española no século XX.

-Diferencias xeracionais nos compositores españois.

COMPETENCIAS BÁSICAS

-Escoitar e interpretar música española de diferentes épocas.

-Escoitar e seguir audiogramas correspondentes á música española de diferentes 
épocas.

-Analizar partituras de compositores españois de diferentes épocas.

-Análizar textos referentes a compositores españois.

TEMPORALIZACIÓN

Duración: 6 horas

CONTIDOS MÍNIMOS

-Coñecer as Cantigas de Santa María

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

  - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

-Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1



UNIDADE 7

OBXECTIVOS

    -    Coñecer os aspectos musicais que importan ós musicólogos.
    -   Disfrutar coa audición de músicas de outros continentes.
    -    Poder discriminar instrumentos, planos sonoros e texturas a través da audición.
    -     Saber construir pequenos instrumentos étnicos.
    -   Distinguir a música dos diferentes continentes.
    -   Valorar a importancia da música étnica.
    -   Descubrir as métricas e modos utilizados por algunhas culturas.

  

CONTIDOS

 -  O taller do musicólogo.

 -  A música iberoamericana.

 -   A música da África negra.

 -  A música bereber.

 -  A música árabe do norte de África.

COMPETENCIAS BÁSICAS

     -   Analizar as características musicais de algunhas cancións populares.
- Escoitar cancións populares de diferentes partes do mundo.
- Seguir musicogramas correspondentes a cancións folclóricas.

     -   Recoller cancións
     -   Construir instrumentos étnicos.

TEMPORALIZACIÓN

     - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 6horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

     -  Distinguir as músicas étnicas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN



- Ver unidade 1

UNIDADE 8

OBXECTIVOS

     -  Coñecer as características musicais do folclore andaluz.
- Aprender as peculiaridades da xota tanto no seu aspecto musical como no da 
danza.
- Recoñecer e interpretar algúns exemplos do cancioneiro tradicional español.
- Descubrir o folclore das islas, tanto nas Baleares como nas Canarias e observar a 
riqueza das súas tradicións.
- Cantar e tocar algunhas cancións do noso cancioneiro.
- Descubrir a importancia do folclore de España.

CONTIDOS

-   O folclore.
-   A danza.
-   Instrumentos populares.
-   Diversidade cultural.
-   Etnomusicoloxía.

     -   Diferencia entre popular, tradicional e étnico.

COMPETENCIAS BÁSICAS

-Análizar as características musicais de cancións populares de diferentes partes de 
España.

-Escoitar cancións populares de diferentes comunidades españolas.
-Facer musicogramas correspondentes a cancións folclóricas.
-Recoller cancións.

TEMPORALIZACIÓN

          - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 6 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

          -    Diferenciar o folclore por zonas xeográficas
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

    - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

    -  Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

    - Ver unidade 1



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

    - Ver unidade 1

UNIDADE 9

OBXECTIVOS

-Valorar a música na vida persoal e na sociedade considerándoa como unha actividade 
tanto para o ocio como para a vida profesional.

-Valorar o silencio como condición previa a cualquier interpretación.

-Improvisar rítmica e melódicamente segundo unhas pautas previamente establecidas.

-Compoñer melodías, acompañamentos sinxelos e pequenas coreografías.

-Grabar e comunicar ideas musicais, utilizando equipos de grabación ou sintetizador.

-Coñecer un repertorio completo e variado que abarque diferentes estilos, épocas e 
lugares.

-Acadar unha autonomía suficiente para buscar información bibliográfica de calquiera 
aspecto da música ou os músicos.

CONTIDOS

-O pulso, o ritmo e o compás: as duracións, diferentes tipos de compases…

-A altura do son, a melodía e o acompañamento.

-A intensidade, a dinámica.

-O timbre, a instrumentación

-A forma: elementos básicos da forma musical.

COMPETENCIAS BÁSICAS

     - Interpretar cancións de diferentes dificultades.
-Ler e interpretar cancións (xeralmente coñecidas polo alumnado) para o estudio de 
diversos elementos da linguaxe musical, coma o tresillo, a síncopa…
-Recoñecer auditiva e visualmente distintos tipos de textura.
-Prácticar  acompañamentos basados nos acordes básicos I, IV y v.
-Interpretar cancións populares de outras culturas, melodías actuales e bandas 
sonoras, todas elas con acompañamento de instrumentos de percusión.

TEMPORALIZACIÓN

      - Duración aproximada para esta unidade didáctica: 9 horas.

CONTIDOS MÍNIMOS

      - Altura, timbre e intensidade. Concepto, características e elementos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      - Ver unidade 1



PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

      -   Ver unidade  1

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

      -    Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Ver unidade 1

UNIDADE 10: LINGUAXE MUSICAL

OBXECTIVOS

-Acadar un nivel elemental de lectura musical

CONTIDOS

Estudiaranse o longo de todo o cursa as leccións dende a 31 ata a 42 do método 
de linguaxe musical da Sociedad Didáctico Musical-Primeiro curso. En cada 
trimestre traballarán 5 leccións dende o punto de vista rítmico, lectura de notas 
e entoación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

           -  Facer a práctica cos instrumentos e con axuda do piano

TEMPORALIZACIÓN

          - Se desenrrolará ó longo de todo o curso
CONTIDOS MÍNIMOS

   Saber solfear polo menos unha das leccións das 5 que serán traballadas en 
cada avaliación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

     - Ver unidade 1

PROCEDIMIENTOS DE AVALIACIÓN

      - Ver unidade 1



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

      - Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

     - Ver unidade 1



LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL
1º BACHARELATO

INTRODUCCIÓN
A materia de Linguaxe e Práctica musical aparece recollida no DECRETO 86/2015 do 25 de Xuño, 
dentro do bloque de materias espécificas que poden ser ofertadas nas distintas modalidades de Ba-
charelato: Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais, e Artes. A pesar de ser unha asignatura cun 
nome novo, enténdese como unha continuidade da materia de Música cursada en ESO onde era tra-
tada como unha linguaxe, un arte e un medio de comunicación entre o alumnado adolescente.
A diferencia da anterior Ley Organica 2/2006 do 3 de maio, onde a asignatura en 1º de Bacharelato 
era tratada baseándose fundamentalmente no aspecto vogal, con este novo currículo traballaranse 5 
bloques que son:
Destrezas musicais
A audición comprensiva
A teoria musical
A creación e a interpretación
As tecnoloxías aplicadas ao son.
Isto supón un enfoque máis amplo que pode ser resultar máis interesante para alumnado desta idade,
pois nos permite achegarnos ao alumnado de diferentes xeitos ainda que os obxectivos finais sexan 
os mesmos. Algún destes obxectivos xerais que pode axudar a conseguir o estudo desta asignatura 
serán:
Adquirir unha conciencia cívica responsable, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa.
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 perso-
ais, familiares e sociais.

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

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz apro-
veitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

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

Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de forma-
ción e enriquecemento cultural.

Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa con-
servación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

COMPETENCIAS CLAVE

Respecto ao desenvolvemento das Competencias Clave a materia de Linguaxe e Práctica Musical 
contribuirá do seguinte xeito:

A Competencia en Comunicación Lingüistica CCL será traballada na exposición de traballos, ten-
tando expresar as intencións na propia interpretación musical ou expresando as intencións dun com-
positor nunha obra determinada.

A CMCCT serán abordadas dende o aspecto matemático da Linguaxe musical en todo o relaciona-
do co pulso, tempo, compases e equivalencias.



A Competencia Dixital será reforzada no Bloque 5 desta asignatura “As novas tecnoloxías aplica-
das ao son” onde traballaremos con diferentes software. Do mesmo xeito no resto dos bloques utili-
zaremos as percuras en Internet para a selección e tratamento posterior da información.

A CAA será desenvolvida en todas as actividades de practica vogal e instrumental onde é preciso 
unha retroalimentación para ir correxindo e buscando un resultado sonoro. Na aprendizaxe instru-
mental non se pode falar de transmisión de coñecementos; sería máis correcto falar dun autoapren-
dizaxe dirixido, iso si, por un mestre. De ahí que estes contidos reforzen especialmente esta compe-
tencia.

A Competencia Social e Cívica será desenvolvida en todos os traballos grupais onde o resultado fi-
nal depende máis dun grupo que do traballo dunha soa persoa: bailes, interpretacións, etc.

A competencia en conciencia e Expresións Culturais será adquirida no que respecta a esta asignatu-
ra, polo traballo e a valoración do patrimonio musical de Galicia e de todas as expresións artísticas 
que teñen que ver coa música.

ATENCIÓN A DIVERSIDADE

A propia asignatura de práctica musical, propicia que todo o alumnado independentemente das súas 
aptitudes ou condiciòn fisica, poda participar aportando algo dentro das súas posibilidades.

Se nunha orquestra todos quixesen facer o papel de solista, sería imposible chegar a conseguer algo.
Nun grupo é preciso que cada un aporte algo sendo necesarias todas as partes.

Isto resúmese en que cada alumno será tratado na súa individualidade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

A avaliación será continua no que respecta á práctica musical. Partiremos a comezo do curso dun 
nivel adaptado aos coñecementos previos do alumnado e chegaremos a fin de curso a un nivel que 
dependerá da progresión de cada alumno e colectiva de todo o grupo. Neste sentido darase tanto va-
lor á propia progresión de cada alumno coma ao nivel acadado por cada un deles.

No aspecto de linguaxe musical a avaliación tamén sera continua pois iremos construindo sobre as 
bases sentadas no primeiro trimestre.

Nas probas teóricas deberán obter polo menos un 5. No caso de non superala poderán facer una re-
cuperación. Se non é superada unha parte da asignatura poderá ir a fin de curso e examinarse das 
partes non superadas. No caso de non superar a asignatura na convocatoria de Xuño, deberán pre-
sentarse á convocatoria extraordinaria de setembro con toda a asignatura.

A asistencia a clase será obligatoria pois por tratarse dunha asignatura que prima o aspecto práctico,
este desenvolverase na aula. As porcentaxes á hora de establecer a nota da avaliación serán as se-
guintes

Probas teóricas 50 %

Respecto polo traballo do grupo e interés pola mellora da técnica instrumental e vogal 30%

Chegar a clase puntual e con material preciso para traballar 10%

Aptitudes musicales 10%

BLOQUE I DESTREZAS MUSICAIS
CONTIDOS
1.- A voz na música: O aparato fonador, fisioloxía básica da voz humana.



A respiración diafragmática. -Mecanismos de emisión da voz cantada. Os resoadores de cara e ca-
beza. A articulación. Fonación e resoancia. -Vocalización. Afinación e entoación: intervalos tanto 
melódicos como harmónicos e arpexios.

Exercicios de entoación como preparación ao que se vai cantar traballando as dificultades intervá-
licas.

Interpretación vogal tendo en conta a agóxica, a articulación, a expresión,os ataques e a ornamen-
tación.

Interpretación memorizada de obras vogais.

2.-Práctica da lectura e escritura nas claves de Sol e Fa.

3.- Práctica instrumental de fórmulas rítmicas en pulso binario ou ternario, grupos de valoración es-
pecial, cambio de compás, a síncopa e a anacrusa.

4.- Interpretación instrumental e vogal tendo en conta a expresión e a articulación tanto de música 
popular como culta

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE

1.Distingue e emprega dous tipos de respiración. Emprega resoadores para a impostación vogal. 
CAA

2.Coñece as notas nas claves de Sol e Fa en 4ª. CMCCT

3.Recoñece e diferencia entre compáses binarios e ternarios. CAA

4.Canta como mínimo 4 das cancións practicadas na clase CSC

TEMPORALIZACIÓN

Os contidos deste bloque serán traballados ao longo de todo o curso escolar.

CONTIDOS MÍNIMOS
Empregar a propia voz utilizando diferentes resoadores
Coñecer as notas na clave de Sol
É quen de cantar catro cancións do repertorio traballado.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.Amosar interes polas propias capacidades vogais.

2.Respecta a interpretación en grupo, atendendo ás indicación do director.

3.Interés en lograr unha correcta afinación e empaste co resto do grupo.

4.Puntualidade

5.Asistir sempre co material preciso para traballar.

6.Interés por mellorar os medios técnicos para facilitar unha mellor comunicación a través da músi-
ca.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Presentación de traballos en grupos para o resto da clase.

Probas escritas.



Valoración dunha actitude axeitada e de respecto nas actividades grupais.

Manter o silencio para propiciar un bo ambiente de traballo.

Cantar e tocar individualmente algunha das obras do repertorio traballado.

Actuacións diante de outros alumnos do centro.

Elaboración de traballos, composicións ou materiais, según o tema que estemos a tratar.

BLOQUE 2 A AUDICIÓN COMPRENSIVA

CONTIDOS

1.- Identificación do pulso, os acentos, os compases binarios, ternarios e cuaternarios. As duracions 
das diferentes figuras.

2.- O contratempo e a síncopa: su identificación dentro da audición.

3.- Identificación e transcripción dos acordes maiores e menores. A tonalidade.

4.- As texturas: monodia, contrapunto, homofonía.

5.-Historia da música pop dende as súas orixes (dixieland, blues, ragtime...) ata a actualidade (rap, 
grunge...)

6.- Historia da música culta, dende as orixes da escritura (canto gregoriano) ata a actualidade: van-
gardas do S XX .

Formas características: Movementos de danza. O concierto. A Sinfonía. O estudio. A música de cá-
mara. O Poema Sinfónico. O Preludio e la Fuga. A Sonata. O Lied. A Cantata e o Oratorio. A Misa. 
A Ópera.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Recoñecer auditivamente o pulso dunha obra musical, e ser quen de interiorizalo.

Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e signos relacionados coa 
expresión musical.

Distinguir os elementos que integran unha obra música e poder falar de termos coma: textura, tona-
lidade ou tempo.

Recoñecer e valorar a música popular e a música culta coma unha evolución ao longo do tempo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.

Coñece as figuras e establece equivalencias entre elas. CMCCT

Escribe en cada compás 2/4, ¾, 4/4, 6/8 as figuras correspondentes. CMCCT

Distingue unha tonalidade maior dunha tonalidade menor. CAA

Nunha serie de 10 audicións de música popular é capaz de asignar 4 delas a un movemento ou a 
grupo musical determinado. CCEC

É quen de falar de forma ou de estilo nunha serie de audicións de música culta. CCL

CONTIDOS MÍMIMOS

Coñecer as figuras

Ser quen de falar de diferentes texturas



Describir ou recoñecer dous xéneros de musica pop.

Explicar duas formas músicales características da música clásica.

TEMPORALIZACIÓN

Os contidos do punto 1 ao 4 serán tratados ao longo de todo o curso.

O punto 5 referido a Historia da música pop, será tratado no 2º trimestre.

A Hª da música culta será tratada no 3º trimestre.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ver Bloque 1

BLOQUE 3 A TEORIA MUSICAL

CONTIDOS

1. Signos que modifican a duración. Calderón. Ligadura de prolongación. Puntillo.

2.- As grafías e os termos da expresión musical: elementos para a interpretación e o fraseo: ligadu-
ras, picados...

O movemento ou tempo: las indicaciones metronómicas. Os termos que indican un movemento 
uniforme. Os termos que indican unha variación do movemento. Termos que indican a suspensión 
da regularidade do movemento. Termos que reestablecen o movemento.

O carácter.

A dinámica os matices.

3.- O ritmo das obras musicales.

As danzas: allemande, bourrée, chacona, gallarda, gavota, giga, minueto, pasacalle, pavana, polo-
nesa, rigodón, siciliana, zarabanda, bolero, mazurca, tarantela, vals etc.

As danzas na música tradicional galega: muiñeira, jota, mazurka, pasodoble.

4.- A armonía: a tonalidade. O ciclo de quintas e as armaduras. Tonos relativos.

Funcions tonais. Os acordes. A modalidade. Os intervalos: cuantificación dos intervalos. Conso-
nancia e disonancia. Acordes básicos.

As cadencias: perfecta, semicadencia, imperfecta, plagal, rota, a terceira picarda, as cadencias disi -
muladas.

As escalas: la escala maior. As escalas menores: harmónica ou principal e melódica. A escala cro-
mática.

5.- O ámbito sonoro das claves. Nomenclatura e representación gráfica.

6.- Las grafías contemporáneas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN



Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación, os termos relacionados co ritmo e coa expresión 
musical.

Recoñecer e ser quen de explicar nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical.

Diferenciar elementos harmónicos e melódicos nunha obra e poder falar sobre eles a un nivel bási-
co.

Coñecer o emprego das claves e as grafías usadas na musica contemporanea.

Recoñecer o ritmo das danzas máis características da música occidental

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.

Identifica nunha partitura elementos relacionados co ritmo e coa expresión musical. CCL

Sabe construir un acorde e falar de aspectos relacionados cos tonalidade. CMCCT

Coñece termos que fan referencia ao tempo musical. CCEC

Recoñece nunha partitura os termos que fan referencia á dinámica.CCL

E quen de relacionar danzas cos seus ritmos característicos buscando información en internet CD

Sabe identificar grafías nunha partitura de música contemporanea.CCL

CONTIDOS MÍNIMOS

Coñecer algún termo que faga referencia á dinámica, tempo e carácter.

Coñecer dous signos de clave.

Saber construir un acorde.

Explicar a construcción dunha escala.

TEMPORALIZACIÓN

Todos aqueles aspectos relacionados coa linguaxe musical serán traballados ao longo de todo o 
curso dependendo das partituras empregadas.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ver Bloque 1

BLOQUE 4 A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN

CONTIDOS

A música como medio de comunicación e de expresión artística e persoal.

Improvisación e composición de pezas musicais, a partir de elementos musicais traballados previa-
mente na aula.

Interpretación vogal individual, a capella ou con acompañamento instrumental.

Elaboración de arranxos para cancions. Interpretación colectiva de obras a capella a unha e duas 
voces.



Interpretación en grupo de obras musicais cos instrumentos da aula, mantendo o tempo e as indica-
cions da partitura.

Realización de ritmos, interiorización do pulso a través de actividades de danza e movemento.

Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultanea de patróns rítmicos básicos.

Participación activa na organización e realización de actividades musicales en diferentes contextos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Realizar exercicios psicomotrices (Método BAPNE) e improvisar estructuras rítmicas.

Interpretar de memoria, individual ou conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio. seleccio-
nados entre os propostos polo alumnado.

Respetar as normas que rixen a interpretación en grupo, e participar activamente e con aproveita-
mento nas interpretacións.

Unha vez feita unha avaliación inicial, será valorada a progresión ao longo do curso de cada 
alumno co instrumento escollido por él.

Traer material a clase (instrumento e partituras) para poder traballar esta parte da asignatura.

Manter unha actitude axeitada nas audicións, xa seña como espectador ou coma interprete.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.

Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización.CCEC
Mantén unha actitude positiva hacia a música e os seus compañeiros. CSC
Compórtase de xeito adecuado en diferentes contextos.CSC
Emprega unha técnica apropiada no instrumento elexido, xa señan os que hai na aula de música ou 
os que aporten os propios alumnos. CAA
Aplica unha técnica vocal axeitada para cantar entoando e afinando correctamente.CAA
Emprega as partituras como medio para poder tocar unha melodía/obra.CL

CONTIDOS MÍNIMOS
Interpretar como mínimo de duas cancións do repertorio traballado na clase.
Demostrar os progresos instrumentais ou vogais ao longo do curso a partires da avaliación inicial.

TEMPORALIZACIÓN
Debido ao caracter eminentemente práctico desta asignatura, esta parte será traballada ao longo dos
tres trimestres.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ver bloque 1

BLOQUE 5 AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON



CONTIDOS

Fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de Fourier.
Fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións asociadas aos intervalos: consonancia e diso-
nancia. Serie harmónica. Índices acústicos. Diapasón.
Tipos de software musical: editores de partituras (noteflight, musescores), secuenciadores (Audaci-
ty), programas xeradores de acompañamentos e mesas de mesturas.
Uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou audiovisuais.
Realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición ou a selección musical de 
textos ou de imaxes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Coñecer nocións básicas sobre acústica.
Realizar traballos e exercicios empregando as novas ferramentas de escritura e procesamento do 
son.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.
Emprega unha linguaxe apropiada falando dos son harmónicos. CL
Utiliza de un xeito basico programas de escritura musical coma: musescore, flightmusic,... CD
Emprega de forma autónoma programas coma Audacity.

CONTIDOS MÍNIMOS
A serie harmónica
Modificar un arquivo de son co programa Audacity.

TEMPORALIZACIÓN
Terceiro trimestre.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ver bloque 1



ANALÍSE MUSICAL I 1º BACHARELATO

INTRODUCCIÓN

A materia de Análise Musical I aparece recollida no DECRETO 86/2015 do 25 de Xuño.
A materia Análise Musical desenvólvese nos dous cursos do bacharelato e o seu ensino 
debe comezarse tendo en conta o grao de adquisición de competencias que o alumnado 
logrou ao longo da educación secundaria (ESO) na materia de Música.

A organización da materia presenta un primeiro curso máis xeral, que permite 
adquirir unha formación mínima para entender as estruturas musicais, utilizando as 
ferramentas necesarias para a comprender fondamente, cunha estrutura que se articula 
arredor de tres bloques: “Iniciación aos elementos analíticos”, “A forma musical” e “As 
formas históricas”.

OBXECTIVOS XERAIS (recollidos no Decreto 86/2015)  DE BACHARELATO

Adquirir unha conciencia cívica responsable, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa.
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 pacifica-
mente os conflitos persoais, familiares e sociais.

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

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunica-
ción.

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

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

 Partiremos a comezo do curso dun nivel adaptado aos coñecementos previos do alumna-
do e chegaremos a fin de curso a un nivel que dependerá da progresión de cada alumno 
e colectiva de todo o grupo. Neste sentido darase tanto valor á propia progresión de cada 
alumno coma ao nivel acadado por cada un deles.

Nas probas teóricas deberán obter polo menos un 5. No caso de non superala poderán fa-
cer una recuperación. Se non é superada unha parte da asignatura poderá ir a fin de cur-
so e examinarse das partes non superadas. No caso de non superar a asignatura na con-
vocatoria de Xuño, deberán presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro con 
toda a asignatura.

A asistencia a clase será obligatoria . As porcentaxes á hora de establecer a nota da ava-
liación serán as seguintes



Probas teóricas 50 %

Respecto polo traballo do grupo  30%

Chegar a clase puntual e con material preciso para traballar 10%

Aptitudes musicales 10%

BLOQUE 1: ELEMENTOS ANALÍTICOS

OBXECTIVOS

- Coñecer os elementos analíticos básicos.

CONTIDOS

Elementos que interveñen na estrutura dunha obra musical: melodía, harmonía, ritmo,
tempo, dinámica, timbre e textura.

Terminoloxía dos elementos da obra musical.
Identificación de timbres. Os instrumentos e as agrupacións instrumentais.
Aspectos formales: tensión, distensión, punto culminante, equilibrio, sección, fraseo.
Protocolo na sala de concerto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
• Recoñecer e explicar cunha terminoloxía adecuada os elementos que interveñen 

na estrutura dunha obra musical.
• Distinguir as voces e/ou os instrumentos na audición dunha obra de calquera estilo.
• Consolidar os bos hábitos de escoita e de respecto polas persoas durante a 

interpretación da música.

TEMPORALIZACIÓN

-Se impartirá ao longo do primeiro trimestre.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Elementos que interveñen na estrutura dunha obra musical: melodía, harmonía, ritmo,
tempo, dinámica, timbre e textura.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

• Recoñece e explica o modo en que está construída unha obra, entendendo a 
relación entre a estrutura e os elementos e procedementos utilizados: CCL, CCEC.

• Distingue o timbre dos instrumentos e das voces: CCEC.
• Recoñece e describe os planos sonoros, utilizando unha terminoloxía adecuada: 

CCL, CCEC

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Presentación de traballos en grupos para o resto da clase.

Probas escritas.



Valoración dunha actitude axeitada e de respecto nas actividades grupais.

Manter o silencio para propiciar un bo ambiente de traballo.

Elaboración de traballos, composicións ou materiais, según o tema que estemos a tratar.

UNIDADE 2 : A FORMA MUSICAL

OBXECTIVOS

-Aproximación aos elementos da forma.

CONTIDOS

-Recoñecemento da forma musical  e a súa percepción visula e auditiva pola 
partitura e pola escoita
-Aproximación analítica aos procedementos xeradores de forma: Repetición e 
contraste.
-Comparación de versións diferentes da mesma partitura
-Elaboración e lectura de críticas das obras escoitadas, utilizando distintas fontes 
de información.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
• Recoñecer a forma dunha obra de calquera estilo, e saber explicala coa 

terminoloxía precisa.
• Realizar unha crítica ou un comentario dun concerto ou dunha audición, con 

achegas e documentación procurada polo propio alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

-Se impartirá ao longo do segundo trimestre.

CONTIDOS MÍNIMOS

• Recoñecemento da forma musical  e a súa percepción visula e auditiva pola 
partitura e pola escoita

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE

• Comprende e describe o que é forma tipo ou forma histórica: CCEC, CCL
• Elabora comentarios escritos ou orais sobre audicións, con espíritu crítico, 

utilizando unha terminoloxía adecuada: CCL, CAA, CSIEE

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (Ver unidade 1)

UNIDADE 3:  AS FORMAS HISTÓRICAS



OBXECTIVOS

-Coñecer as   formas elementais.

CONTIDOS

-Diferenciación entre Música pura, descriptiva e programática.
-Principais formas-tipo
-Forma binaria, ternaria, ternaria reexpositiva, suite, minué con trío, rondó, tema 
con variacións, con baixo ostinato, sonata, baseadas na imitación, obertura, 
preludio, poema sinfónico, forma libre
-Formas escénicas
-Formas vocais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
• Escoitar obras de características ou estilos diversos, e recoñecer as diferenzas 

e/ou as relacións entre ellas.
• Comentar oralmente ou por escrito a relación entre música e texto en obras de 

diferentes épocas e estilos.

TEMPORALIZACIÓN

-Se impartirá ao longo do terceiro trimestre.

CONTIDOS MÍNIMOS

-Diferenciación entre Música pura, descriptiva e programática

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE
• Distingue, polas súas características compositivas, formais e estéticas, a pertenza 

dunha obra a unha determinada época ou a un estilo: CCEC
• Utiliza argumentos e razoamentos coherentes: CCL

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (Ver unidade 1)



2º BACHARELATO

ANÁLISE MUSICAL



UNIDADE 1 CONCEPTOS ELEMENTAIS DA PARTITURA

OBXECTIVOS

- Conocer los elementos principais da partitura

CONTIDO
 Elementos de la obra musical: melodía, harmonía, ritmo, tempo, dinámica, timbre e 

textura.
 Terminoloxía dos elementos da obra musical.
 Aspectos formales: tensión, distensión, punto culminante, equilibrio, sección, 

fraseo.
 Protocolo na sala de concerto.

TEMPORALIZACIÓN

- Se impartirá ao longo do mes de outubro

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir os termos de agóxica e dinámica.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación seran os mesmos en cada unha das unidades didácticas.

− Sacar un mínimo de 5 na proba escrita. 

− Asistencia regulas ás clases 

− Examen de audicións ao final do curso (mes de maio) no que se deben acertar todas as
audicións que entran na avaliación final (reválida).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Os exames puntúanse de 0 a 10 expresándose as notas con números enteiros e con
decimais se fai falta. O aprobado é obter un 5. 

− Para calificar as probas obxectivas escritas terase en conta a adaptación fiel ao texto
dos apuntes achegados polo profesor mediante fotocopias ou aliteralidade do libro de
texto e ás explicacións do profesor na clase que haberá que reflectir nos exames.

 − De cada exame farase unha recuperación. Se non se aproba farase unha recuperación
final no mes de xuño. Se tampouco se aproba, o alumno/a deberá acudir á convocatoria
de setembro só cos exames non superados.

UNIDADE 2 A FORMA MUSICAL

OBXECTIVOS
 Coñecemento das formas musicais



CONTIDOS

 Os teatros

 As salas de cámara
 Os espazos ao aire libre
 Os espazos relixiosos

TEMPORALIZACIÓN
 Se impartirá ao longo dos meses de xaneiro e febreiro

CONTIDOS MÍNIMOS
-  Diferenciar o teatro italiano e o teatro alemán e as salas de cámara.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1

UNIDADE 3 COMENTARIO DE AUDICIÓNS

OBXECTIVOS
 Conocer as audicións que figuran na páxina da ciug.

CONTIDOS
 Diferenciar as audicións
 Comentario crítico
 Resposta aos cinco apartados: obra e datación, autor e contexto,   
instrumentos, xénero, textura.

TEMPORALIZACIÓN
 Se impartirá ao longo dos meses de marzo abril e maio

CONTIDOS MÍNIMOS
- Diferenciar nos primeiros dez segundos da audición a obra de que se trata.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1



2º BACHARELATO

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA



UNIDADE 1: A MÚSICA VOCAL E INSTRUMENTAL NA IDADE MEDIA

OBXECTIVOS

- Coñecer a música do Medioevo

 - Recoñecer as audicións do periodo

CONTIDOS

− O canto gregoriano 

− A música trovadoresca

 − Ars antiqua e Ars nova

 − España

 − Os instrumentos

− A danza

TEMPORALIZACIÓN

- 4 Sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir a música relixiosa da música civil

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación seran os mesmos en cada unha das unidades didácticas.

− Sacar un mínimo de 5 na proba escrita. 

− Asistencia regulas ás clases 

− Exame de audicións ao final do curso (mes de maio) no que se deben acertar todas as
audicións que entran na avaliación final (reválida).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Os exames puntúanse de 0 a 10 expresándose as notas con números enteiros e con
decimais se fai falta. O aprobado é obter un 5. 

− Para calificar as probas obxectivas escritas terase en conta a adaptación fiel ao texto
dos apuntes achegados polo profesor mediante fotocopias, a literalidade do libro de texto
e ás explicacións do profesor na clase que haberá que reflectir nos exames.

 − De cada exame farase unha recuperación. Se non se aproba farase unha recuperación
final no mes de xuño. Se tampouco se aproba, o alumno/a deberá acudir á convocatoria
de setembro só cos exames non superados.



UNIDADE 2: A MÚSICA VOCAL E INSTRUMENTAL NO RENACEMENTO

OBXECTIVOS

- Coñecer as formas musicais do Renacemento

 - Identificar nunha partitura os elementos característicos e xerais do período

CONTIDOS

− O Motete

 − A Misa

 − O coral luterano 

− Escolas: romana, veneciana, flamenca, española

 − O madrigal

 − A canción francesa

 − Os trovadores do s. XV

− Música para vihuela, guitarra, teclado e órgano

TEMPORALIZACIÓN

- 5 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

- Coñecer as diferentes formas musicais

 - Saber clasificar a música por escolas de instrumentos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1

UNIDADE 3: A MÚSICA NO BARROCO

OBXECTIVOS

- Coñecer as formas musicais do período

 - Idetinficar na partitura os elementos propios do Barroco

CONTIDOS

− O estilo concertante 

− Os instrumentos

 − A suite



 − A sonata 

− A fuga 

− O concerto grosso

 − O concerto solista

 − A cantata 

− O oratorio

 − A pasión

 − A misa

TEMPORALIZACIÓN

- 4 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir as diferentes formas musicais civís e relixiosas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Ver unidade 1

UNIDADE 4:A MÚSICA NO CLASICISMO

OBXECTIVOS

- Coñecer as formas propias do período

 - Identificar na partitura os elementos característicos do Clasicismo

CONTIDOS

− Haydn

 − Mozart

 − Beethoven

 − A sonata clásica

 − A orquesta clásica: sinfonía e concertó

TEMPORALIZACIÓN

- 3 sesións



CONTIDOS MÍNIMOS

− Saber diferenciar entre as diversas formas do clasicismo

 − Coñecer a obra de Mozart, Haydn e Beethoven

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE DIDÁCTICA 5: A MÚSICA NO ROMANTICISMO

OBXECTIVOS

- Coñecer as características do período

 - Identificar polo timbre os novos intrumentos. 

- Identificar as distintas formas do Romanticismo

CONTIDOS

− Características do Romanticismo

 − Os instrumentos 

− A orquesta romántica

 − As pequenas formas

 − O lied − Schubert 

− Schumann 

− Chopin 

− Liszt

 − Berlioz

 − Mendelshonn 

− Brahms 

− O postromanticismo

 − O nacionalismo

TEMPORALIZACIÓN

- 6 sesións

CONTIDOS MÍNIMOS

− Coñecer as pequenas formas románticas



− Distinguir o lied de outras formas vocais
 − Diferenciar a música romántica da nacionalista

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 6: A ÓPERA NO BARROCO

OBXECTIVOS

- Apreciar na audición das distintas obras os principais elementos musicais do Barroco

CONTIDOS

− Ópera en Italia

− Ópera en Francia

− Ópera en Inglaterra 

-  A ópera seria

- − A ópera bufa

-− As grandes voces

-

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir a ópera seria da bufa

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1



UNIDADE 7: A ÓPERA NO CLASICISMO

OBXECTIVOS

− Apreciar na audición das distintas obras os principais elementos musicais do Clasicismo

CONTIDOS

− Mozart 

− Gluck 

− As grandes voces

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir a ópera de Mozart da de Gluck

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 8: A ÓPERA NO ROMANTICISMO

OBXECTIVOS

- Apreciar na audición das distintas obras os principais elementos musicais do
Romanticismo

CONTIDOS

− Ópera Italiana 

− Ópera francesa 

− Ópera alemana

 − Ópera rusa 

− Ópera checa 

− A opereta

 − As grandes voces



TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir a ópera da Opereta

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 9: A ÓPERA NO s. XX

OBXECTIVOS

- Apreciar na audición das distintas obras os principais elementos musicais do s. XX

CONTIDOS

− Ópera ate 1950 

− Ópera na segunda metade do s. XX

 − As grandes voces

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir a ópera do s. XX da ópera do s. XIX

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1



UNIDADE 10: O TEATRO MUSICAL EN ESPAÑA

OBXECTIVOS

− Apreciar na audición das distintas obras os principais elementos musicais do s. XX
español

CONTIDOS

− Ópera: s. XIX e s. XX 

− A zarzuela

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Distinguir a ópera da Zarzuela

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 11: AS ORÍXENES DA DANZA

OBXECTIVOS

− Tomar conciencia da antigüedade da Danza como arte

CONTIDOS

− A Danza primitiva

 − O Paleolítico 

- Do Neolítico a Idade de Ferro

- − A danza en Egipto, Grecia e Roma

-

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Coñecer a danza das civilizacións prehistóricas e da Idade de Ferro



CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 12: A DANZA DA IDADE MEDIA ATE O s. XX

OBXECTIVOS

− Coñecer a evolución da Danza e a aparición do Ballet

CONTIDOS

− A Idade Media

 − O Renacemento

 − O Barroco 

− O Romanticismo

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Diferenciar o Ballet de acción do Ballet romántico

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 13:MÚSICA E DANZA NA SEGUNDA METADE DO s.XX

OBXECTIVOS

− Coñecer a evolución do ballet romántico ao ballet moderno e contemporáneo

CONTIDOS

− Isadora Duncan e Mary Wigman

− Graham e Humphrey



− Balanchine

 − Cunningam

− Béjar

− A danza popular moderna

 − Bailes de salón

 − O flamenco 

− Danza e cine 

− O musical americano

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.

CONTIDOS MÍNIMOS

- Diferenciar o Ballet moderno da danza popular, baile de salón e musical.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1

UNIDADE 14:AS DANZAS DO MUNDO

OBXECTIVOS

− Coñecer as diferentes danzas étnicas

CONTIDOS

− África 

− Europa 

− Asia 

− Iberoamérica

 − Oceanía

TEMPORALIZACIÓN

- 3 ou 4 sesións.



CONTIDOS MÍNIMOS

- Diferenciar o Ballet moderno da danza étnica

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

− Ver unidade 1

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

− Ver unidade 1



Mº Carmen Sierra Vales

Xefa do Departamento de Música

A Coruña, 20 de outubro de 2016
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