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1.GLOSARIO 
 

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE. 
  

Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos 
didácticos. 

  

Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 
  

Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área 
que pretende ordenar o proceso de ensino - aprendizaxe do 
alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1. Que, cando e 
como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á 
diversidade. 
 

 

  

Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. 
Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe 
lograr, tanto en coñecementos coma en competencias. 
Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 
2.3. do Decreto 86/2015). 
 

  

Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os 
resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado 
debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben 
ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 
rendemento ou o logro alcanzado. 

 

 

Criterios de cualificación  

  

Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de 
adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación de dito 
estándar. O instrumento máis idóneo para identificar esa 
graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 
29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e 
posta en práctica. 
 

  

Grao de consecución dun 
estándar 

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun 
estándar para superar a materia (art. 13.3d da Resolución 
27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido de consecución, máis 
importante se considera o estándar. 
 

  

Criterios de cualificación e 
instrumentos 

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a 
proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a 
ese valor. 
 

  

Procedementos e instrumentos Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación 
sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o 
portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de clase, 
permitirán a integración de todas as competencias nun marco 
de avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde 
ECD 65/2015). 

  

Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de 
adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia. 
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Portfolio Achega de producións dun alumno/a. 
 

  

OUTROS ASPECTOS  

  

Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa. 
  

Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha 
área ou materia. Dado que os estándares de aprendizaxe 
avaliables póñense en relación coas competencias, este perfil 
permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a 
través desa área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a 
referencia para a programación, a avaliación e o reforzo. 

  

Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa 
mesma competencia clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015). 

  

Avaliación das competencias A avaliación do grao de adquisición das competencias debe 
estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que 
ser competente supón mobilizar os coñecementos, destrezas, 
actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015). 
 

  

Nivel de desempeño das 
competencias 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales 
como rúbricas ou escalas de avaliación […] que teñan en 
conta á atención á diversidade (art. 7.4 da Orde ECD/65/2015). 
 

  

Tarefa É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha 
situación ou problema, nun contexto definido, combinando todos 
os saberes dispoñibles para elaborar un produto relevante. As 
tarefas integran actividades e exercicios. 
 

  

Identificación de contidos e 
criterios 

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido 
dun bloque. 

  

Identificación de estándares Exemplo: MUB1.1.2 
MU: Abreviatura da área: Música. 
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 

 
No portal de Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce) están dispoñibles, en formato doc e 
desagregados por áreas: 

• 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. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• A 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.

http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce
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1.INTRODUCIÓN 

 A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, 

constitúe un elemento con gran valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu 

desenvolvemento integral, intervén na súa formación emocional e intelectual, a través do 

coñecemento do feito musical como manifestación cultural e histórica, e contribúe ao 

afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e crítica no alumnado. 

 Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da 

mocidade. Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada 

vez máis numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos xeitos de 

creación e interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como 

internet, os dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, 

fomenta o desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e 

a reflexión crítica. 

 A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a 

constancia, a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de 

responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico, que contribúen ao 

desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical mellora a memoria, a 

concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as 

habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. A 

música potencia o desenvolvemento de capacidades como a comunicación oral e escrita, o 

pensamento matemático ou o coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á 

adquisición das competencias, ademais de procurar un ensino integral e axudar na 

maduración do alumnado novo. 

 Transcendendo os valores estéticos, propios da competencia de conciencia e 

expresións culturais, o alumnado aprenderá actitudes de cooperación e traballo en equipo 

ao formar parte de diversas agrupacións nas que cadaquén asumirá diferentes papeis para 

poder interpretar música en conxunto. Por outra parte, é interesante fomentar actitudes 

emprendedoras que acheguen o alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e 

non musical. 

 Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun 

grupo, fomentando o intercambio de ideas, o respecto entre iguais, a integración, a 

creatividade, o coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento da intelixencia 

emocional. 
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 O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado 

na educación primaria e do seu desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, 

dado o seu nivel de abstracción, deben abordarse neste momento de desenvolvemento do 

alumnado. 

 Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun 

vocabulario que permita a descrición de fenómenos musicais, unha comprensión da 

linguaxe musical como medio de expresión artística, unha sensibilidade cara á expresión 

musical e o entendemento da música como un fenómeno imbricado na historia e na 

sociedade. Tamén se lle outorga un papel importante á análise das obras musicais, 

entendendo que se pode levar a cabo en distintos niveis de profundidade. 

 Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados 

entre si, que comparten múltiples elementos: "Interpretación e creación" integra a expresión 

instrumental, vocal e corporal coa improvisación e a composición musical, o que permitirá 

ao alumnado participar da música dunha forma activa; "Escoita" pretende crear a primeira 

actitude fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para 

gozar dela a través da audición e a comprensión do feito musical; "Contextos musicais e 

culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do patrimonio 

musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as características distintivas da 

música que delimitan cada período histórico básico; e finalmente, "Música e tecnoloxías" 

pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción entre música e novas 

tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á proximidade que as 

tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación 

entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula. 

 Así mesmo, vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía 

adecuada a este enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa protagonista da 

súa propia aprendizaxe, traballando de xeito colaborativo, onde se respecten os seus 

centros de interese e certo grao de autonomía e onde a práctica e a vivencia do feito 

musical sexa real e relevante para o alumnado, para a comunidade educativa e para o 

contorno social. 
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2.CONTEXTO 

Centro: 

 O IES MONTE CARRASCO é un centro público situado no concello de Cangas que 

oferta exclusivamente a etapa educativa de secundaria (ESO), en dúas liñas. O alumnado 

procede maioritariamente do centro adscrito o CEIP “San Roque” de Darbo, tamén con 

dous grupos por nivel, dende infantil ata primaria. Neste curso académico desdobraranse 

as etapas en dous grupos. 

 Nos últimos anos mantívose un número elevado de matrícula debido tanto á achega 

de alumnado do centro adscrito como á incorporación de alumnos e alumnas de outros 

centros de primaria do concello. Isto demostra que as familias confían no ben facer do noso 

centro ao escollelo para os seus fillos e fillas pero supón un desafío ao ter que atender as 

demandas de grupos máis numerosos cos mesmos recursos que antes, especialmente no 

referido a persoal docente. A principal consecuencia da escaseza de profesorado é o 

elevado número da ratio do alumnado que dificulta o tratamento da diversidade e a 

atención a quen máis a precisa debido a necesidades educativas especiais. 

 Tamén contamos cun bo número de estudantes de conservatorios e escolas de 

música que cursan a ESO. Hai rapaces e rapazas na banda de música, agrupacións 

folclóricas, grupos de danza, de ballet, bandas de rock e pop, creadores independentes, 

etc. Nunha localidade con grande tradición en manifestacións musicais de todo tipo, a 

educación nos centros de secundaria de Cangas debe atender á diversidade entre o 

alumnado que estuda música fóra do centro e o que non, potenciando a inserción e a 

coeducación. 

  Respecto a materia de música, este departamento continúa impartindo docencia en 

todos os niveis educativos da ESO. 1º (materia de libre configuración denominada 

Obradoiro de Música), 2º e 3º (materia obrigatoria) e 4º (como optativa).  

  



Dept. Música – IES Monte Carrasco 

Páxina 8 de 94 

Alumnado: 

O alumnado de música do curso 2021–22 está repartido nos seguintes grupos: 

MATERIA GRUPO Nº 

ALUMNOS/AS 

PROFESOR 

OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO A  26 José Pumar 

OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO B  25 José Pumar 

MÚSICA 2º ESO A 26 Romina Conti 

MÚSICA 2º ESO B 25 Romina Conti 

MÚSICA 3º ESO A 22 José Pumar 

MÚSICA 3º ESO B  21 José Pumar 

MÚSICA 4º ESO   12 José Pumar 

 

 Para o alumnado do presente curso proxectaranse as seguintes medidas de 

atención á diversidade:  

 Reforzos educativos, especialmente en 1º e 2º de ESO, consistentes na 

flexibilización dos tempos e prazos de entrega de traballos, adaptación das probas 

escritas e seguimento individualizado do traballo tanto na aula como na casa. 

 Titorización e seguimento de tarefas e proxectos avanzados para aquel alumnado 

que o requira, especialmente o que cursa ensinanzas musicais extraescolares.  

 Na avaliación inicial valorarase a posible adaptación curricular a un alumno de 1º de 

ESO de nova incorporación que presenta un diagnóstico TEA. 
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3. OBXECTIVOS 

Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria: 

(Artigo 10 do 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 29 de xuño de 2015) 

 

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

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

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

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

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

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

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.  
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Obxectivos (adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

1 
Interpretar en grupo pezas, cancións ou coreografías a través da aprendizaxe oral e 

a interpretación de partituras ou outras grafías. 

2 
Contribuír ao desenvolvemento musical da comunidade educativa, participando en 

actuacións, ensaios e outros medios de difusión da música. 

3 
Desenvolver a capacidade creativa, improvisatoria e compositiva a través de 

diferentes técnicas e recursos. 

4 Coñecer as distintas profesións que rodean á creación, edición e a difusión musical. 

5 
Utilizar a audición e a análise de partituras, textos ou musicogramas como medios 

para a  análise e a descrición dos distintos xéneros musicais. 

6 
Promover un xuízo crítico á hora de comparar e analizar diferentes manifestacións 

musicais e respectar os xuízos e opinións dos demais. 

7 Manexar a linguaxe técnica apropiada na análise de obras e situacións musicais. 

8 
Clasificar as obras musicais segundo seu tempo, época ou cultura, estilo e autor, 

mostrando respecto polos distintos xéneros e ampliando as súas preferencias 

9 Dirimir a función da música en cada contexto. 

10 
Coñecer e respectar o patrimonio musical de diferentes culturas, en especial das 

máis próximas, e contribuír a súa conservación e transmisión. 

11 Valorar as distintas manifestacións musicais como fonte de enriquecemento musical. 

12 
Extrapolar o coñecemento da música para expresarse a través de outras 

manifestacións artísticas. 

13 Descubrir a singularidade da música e as tendencias actuais. 

14 
Recoñecer o papel das tecnoloxías na transmisión, a modernización e a formación 

musical 

15 
Utilizar distintas técnicas de rexistro e gravación musical como medio para 

evidenciar os avances musicais. 

16 Recoñecer a importancia da música nos medios de comunicación. 

17 Optimizar o uso de ferramentas tecnolóxicas aplicadas á música. 

 

Procedementos e medidas previstas para as clases presenciais no contexto da COVID-

19 
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1. Acceso á aula de música por parte do alumnado. Será o profesor de música quen 

se dirixa á aula de referencia do grupo co que ten clase para guialos ata a aula de 

música, garantindo a distancia de seguridade e a circulación en ringleira de 1 a 1 

polo percorrido asignado. Ao entrar e saír da aula, o alumnado deberá desinfectar as 

mans con xel hidroalcohólico. Só o profesor pode abrir e pechar portas e ventás. 

2. Ventilación. A aula estará ventilada coas xanelas abertas sempre que as condicións 

meteorolóxicas o permitan. Se é preciso pediráselle ao alumnado que traia roupa de 

abrigo. No caso de que as temperaturas sexan moi baixas pecharanse as ventás 

garantindo, como mínimo, 15 minutos de ventilación entre clase e clase. Durante os 

recreos as xanelas permanecerán abertas. 

3. Desinfección do mobiliario e material. A aula de música está dotada con papel 

para desinfectar que o alumnado empregará para limpar a mesa e cadeira que vai 

empregar. O profesor aplicará o líquido dun difusor. No caso de empregar material 

común compartido como instrumentos ou outros utensilios desinfectarase do mesmo 

xeito. Os micrófonos protexeranse con unha película de plástico que se desbotará 

con cada uso individual. 

4. Distancias de seguridade. As cadeiras e mesas da aula de música están 

separadas a 1,2 metros entre si e mirando na dirección da mesa do profesor. No 

caso de empregar os instrumentos de placas, algúns alumnos deberán mudar de 

posto (especialmente os dos instrumentos máis grandes), que desinfectarán do 

mesmo xeito que o resto dos lugares, pero en calquera caso garantirase a distancia 

de 1,2 metros. Se algún alumno/a toca a frauta doce ou canta situarase a 3 metros 

de distancia do compañeiro/a máis próximo/a. 

 

Adaptación aos contextos de ensino semipresencial ou non presencial 

Ante a posibilidade do paso á ensinanza non presencial ou semipresencial, establécense 

aquí unha relación de medidas orientadas a favorecer a continuidade do proceso de 

aprendizaxe: 

1. Reforzo das aprendizaxes relacionadas coas TIC desde o inicio de curso. 

Especialmente no relativo ao manexo da Aula Virtual e Edixgal. Utilizaranse estas 

plataformas para a entrega de tarefas, cuestionarios, contidos, enlaces e 

referencias, etc. O obxectivo é que o alumnado estea familiarizado cos medios 

virtuais desde o comezo de curso. 
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2. Detección do alumnado con problemas de conectividade desde o inicio de curso. 

Informarase de calquera cuestión ao respecto ao equipo directivo para que se 

adopten medidas o antes posible. 

3. Deseño de actividades na programación de aula contemplando a posibilidade de 

se realizaren en semipresencialidade, advertindo ao alumnado do seu 

desenvolvemento no caso de non ser posible na aula ordinaria. 

4. Adaptación dos estándares prescindindo de aqueles que non sexan esenciais para 

a consecución das competencias clave. Nas táboas coa relación dos aspectos 

curriculares para 2º, 3º e 4º de ESO, nos puntos 4, 7 e 10 desta programación 

indícanse aqueles estándares que ficarían suprimidos no caso do paso a unha 

ensinanza semipresencial ou non presencial. 

5. Modificación dos procedementos e instrumentos de avaliación nun posible 

contexto de non presencialidade conforme se indica no punto 16 desta 

programación. 

Avaliación 

Procedementos:  

 Produción de ficheiros de audio coas diferentes actividades 
realizadas: podcasts sobre contidos da materia, gravacións 
de práctica vocal, instrumental ou danza, creacións musicais, 
etc. (50% da cualificación) 

 Elaboración de actividades escritas (cuestionarios, etc.) sobre 
material facilitado previamente a través do EVA-edixgal ou 
Aula Virtual (30% da cualificación) 

 Participación en foros de debate e/ou videoconferencias e 
resolución de problemas e dúbidas. (20% da cualificación) 

Instrumentos: 

 Arquivos de audio e vídeo entregados no entorno EVA-edixgal, 
Aula Virtual ou correo electrónico. 

 Traballos escritos entregados en formato dixital no entorno 
EVA-edixgal, Aula Virtual ou correo electrónico. 

 Cuestionarios e outras actividades en formato EVA-edixgal ou 
Aula Virtual. 

 Rexistro de participación en videoconferencias ou foros do 
EVA-edixgal ou Aula Virtual. 

 

Criterios 

para a 

cualificación 

 

 A participación nas diferentes actividades que se irán 
propoñendo, escollidas polo alumnado atendendo aos seus 
propios intereses, sen interrupción no tempo. 

 A participación regular e activa nas videoconferencias. 

 As achegas de ideas, dúbidas e propostas feitas nas 
videoconferencias e nos foros. 

 O esforzo por adquirir novas destrezas e coñecementos. 

 A competencia dixital, especialmente en ferramentas 
aplicadas á música. 

 O progreso na aprendizaxe da práctica musical. 
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 A calidade do traballo realizado (orixinalidade, creatividade, 
presentación, precisión...). 

 Os prazos de entrega dos traballos serán flexibles sempre e 
cando se xustifiquen e argumenten os motivos do adiamento. 
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4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 

 

O currículo para 1ºESO na materia de música establece 4 bloques de contidos: 

 Bloque 1: Interpretación e creación 

 Bloque 2: Escoita 

 Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

 Bloque 4: Música e tecnoloxías 

  

 A materia de música no 1º curso da ESO, supón principalmente unha ponte entre a 

etapa primaria e a secundaria co obxectivo claro de manter a continuidade na adquisición e 

manexo dunha linguaxe artística específica como é a musical.  

 A ponderación da avaliación, tal como se indica na grella posterior, da máis peso ao 

primeiro bloque de contidos, xa que supón máis claramente unha transición entre a etapa 

primaria e a secundaria. Estes contidos desenvolveranse en 7 unidades temáticas. Como 

se indica na grella onde están especificados os estándares, algúns destes traballaranse en 

todas as avaliacións, ben porque os contidos referidos a estes estándares aparecen de 

xeito progresivo (elementos da linguaxe musical) ou ben porque pola natureza do carácter 

evidentemente práctico de dita materia obriga a unha progresiva adquisición das 

competencias (interpretación). 

 Os contidos dos bloques 1 e 2 trabállanse dun modo combinado e progresivo ao 

longo do curso. Tanto o bloque 3 coma o bloque 4 adquirirán maior presenza cara ó último 

trimestre cando o alumnado estea en condicións de manexar dun xeito práctico os contidos 

traballados anteriormente. Para que o alumnado poña en práctica os coñecementos 

adquiridos e desenvolva as competencias clave, proporáselle participar activamente no 

desenvolvemento de tarefas como “o festival de fin de curso”, diversas celebracións coma o 

“entroido”, “día da paz”, “a festa dos maios”, etc. ou outras propostas no centro, así como 

na colaboración no proxecto de centro de “Radio escolar”. O alumnado máis motivado 

poderá participar nos ensaios e actividades de creación no tempo de lecer. 

 Estableceranse Rúbricas para avaliación das Audicións, Interpretacións (Vocais e 

instrumentais) e para os bailes e danzas así como unha rúbrica específica para a 

observación na aula co obxectivo de que o alumnado saiba en todo momento os criterios 

de avaliación e se respecten as porcentaxes de ponderación de tódolos estándares. 

 O obradoiro de música en 1ºESO secuénciase en 7 unidades temáticas ao longo do 

curso: 
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UNIDADE 1: “Coñecendo a aula de música” (Setembro-Outubro) 

 No comezo do curso o alumnado fará un achegamento á esta aula, coñecendo e 

probando os instrumentos, explorando intuitivamente sonoridades e musicalidades dunha 

maneira guiada e orientada a experimentar na práctica os contidos que se asentarán máis 

adiante. A través da observación e mecanismos de avaliación inicial, aproveitarase para 

obter información sobre o nivel de coñecementos previos do alumnado que acaba de 

chegar ao centro. 

 

UNIDADE 2: “Cada un ao seu ritmo” (Outubro-Novembro) 

 Nesta unidade realizaranse actividades orientadas a que o alumnado vaia fixando 

conceptos de linguaxe musical relacionados co ritmo, a medida, o pulso e o compás. 

Partirase do movemento e a percusión corporal como maneiras de vivenciar diferentes 

ritmos, pasando por audicións guiadas, para rematar na escrita musical e a aprendizaxe de  

vocabulario específico.  

 

UNIDADE 3: “Creamos música” (Novembro-Decembro) 

 No final do trimestre proxectarase unha pequena tarefa para realizar en grupos 

consistente nunha creación musical baseada en ritmos e pequena percusión, onde 

ademais se porán en práctica procedementos compositivos previamente traballados. O 

método para a creación estará baseado en estratexias de aprendizaxe cooperativo. As 

creacións poderán presentarse á comunidade educativa do centro en calquera dos festivais 

ou eventos que se organizan ao longo do curso ou poderán ser presentados a concursos 

ou certames escolares. 

 

UNIDADE 4: “As escaleiras do son” (Xaneiro-Febreiro) 

 No segundo trimestre farase fincapé no aspecto melódico da música. O obxectivo é 

interiorizar o concepto de escala musical e de modos maior e menor. As actividades 

partirán do xa traballado para introducir a altura musical toda vez que o aspecto rítmico 

está asimilado. Aproveitarase para introducir o canto, que será abordado na seguinte 

unidade. 

 

UNIDADE 4: “O instrumento que levamos dentro” (Febreiro-Marzo) 
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 Para estimular a conciencia da propia voz e os elementos que interveñen na fala e 

no canto, practicaranse exercicios de respiración, fonación e vocalización tentando inculcar 

hábitos axeitados de corrección postural e coidado da voz. Posteriormente realizaranse 

audicións activas para coñecer as posibilidades deste instrumento e interpretaranse 

cancións diversas. 

 

UNIDADE 5: “A música que nos rodea”(Abril) 

 Case a totalidade dos contidos do bloque de contextos musicais condensaranse 

nunha actividade individual consistente nun traballo de recolla de información e análise 

crítico dun fenómeno musical recente (grupo, artista, etc.) que o alumno ou a alumna 

escollerá libremente. O traballo deberá ser presentado oralmente na clase e poderá ser 

gravado para a inclusión no proxecto de “Radio escolar”. 

 

UNIDADE 6: “Movémonos coa música“(Abril-Maio) 

 En todas as unidades se emprega o movemento como mecanismo eficaz para 

interiorizar e asimilar ideas e conceptos musicais pero é nesta unidade na que 

afondaremos na danza como elemento principal, comezando polas de tipo colectivo e 

danzas do mundo. Despois de introducirse no mundo da danza e a expresión corporal, e 

explorar algunhas das súas múltiples posibilidades expresivas, estimularase a autonomía 

no alumnado para a creación e montaxe dunha coreografía. 

 

UNIDADE 7: “Colaboramos co festival de fin de curso”(Xuño) 

 En fin de curso, o mesmo que os seus compañeiros de 2º, 3º e 4º, os alumnos de 1º 

de ESO, participarán no festival do centro amosando parte do traballo realizado en clase de 

música así como diversas achegas voluntarias. Permitiráselles colaborar na preparación do 

festival nas súas diferentes fases (programación, escenografía, material audiovisual, 

ensaios, etc.)
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5. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES NA SECUENCIACIÓN E AVALIACIÓN. OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO 

 

LENDA COMPETENCIAS          LENDA TRANSVERSAIS       LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN * 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                             CL  Comprensión lectora.       R1 Rúbrica para a observación sistemática na aula 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  EOE  Expresión oral e escrita.      R2 Rúbrica para danzas e bailes 
CD   Competencia dixital.         CA  Comunicación audiovisual.      R3 Rúbrica para interpretación vocal  
CAA   Competencia aprender a aprender.       TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación.    R4  Rúbrica para interpretación instrumental 
CSC   Competencias sociais e cívicas.       EMP  Emprendemento.       Au Proba escrita sobre audición musical 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.      EC  Educación cívica.       TI Rúbrica para traballo Individual  
CCEC   Conciencia e expresións culturais.       PV  Prevención da violencia.      TG Rúbrica para traballo en grupo 
             EV Educación e seguridade viaria.       
  

                      * As rúbricas utilízanse para avaliar as producións do alumnado  

                * En vermello indícanse aqueles estándares prescindibles no caso de ensino semipresencial ou non presencial 

Obxec-

tivos 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE Compe-

tencias 

clave 

Grao mínimo de 

consecución 

% da 

cualifi-

cación 

Inter-

preta-

ción 

Audi-

ción 

Tarefa 

indivi-

dual 

Tarefagrupal Ob-

serva-

ción  

Aula 

Rúbrica 

 

Elemen-

tos 

Transver-

sais 

1ª 

AV 

2ª 

AV 

3ª  

AV 

Bloque 1. Interpretación e creación”                 (peso da cualificación: 60%)              

m 

n 

B1.1 A figuración rítmica: redondas, brancas, negras e 

corcheas, e os seus silencios. 

B1.2 A altura das notas 

B1.3 O compás binario, ternario e cuaternario 

B1.4 Utilización de grafías convencionais na lectura, na 

escritura e na interpretación de cancións e de pezas 

instrumentais sinxelas. 

B1.1 Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas 

(redondas, brancas, negras e corcheas, e os seus 

silencios); sonoridade maior e menor; timbres 

instrumentais e vocais e diferentes intensidades e 

velocidades. 

OMB1.1.1 Identifica figuras  rítmicas  básicas: 

redondas, brancas, negras e corcheas. 
CCEC 

CMCCT 

100% 8,00% X     R3 

R4 

EOE X   

OMB1.1.2 Diferenza entornos melódicos maiores e 

menores. 

CCEC 

CAA 

100% 2,00%  X     EOE  X  

OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns 

rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en 

estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

Estruturas 

binarias 

2,00%  X     EOE X X  

k 
g 

B1.5 Coñecemento básico do aparello fonador. Aplicación 

práctica. 

B1.6 Iniciación ao canto: respiración diafragmática. Postura 

correcta para o canto, a emisión e a proxección vocal. 

Exercicios e quecemento  vocal progresivo. 

 

 

B1.2 Cantar as cancións e exercicios propostos en clase 

de forma correcta en todos os procesos: postura, 

respiración, emisión e resonancia da voz. 

 

 

OMB1.2.1 Mantén unha correcta postura e 

respiración ao entoar. 
CAA 
CCEC 

100% 3,00%     X R1 EOE  X X 

 

OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de 

emisión e resonancia da voz. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

100% 3,00% X     R3 EOE  X X 

OMB1.2.3 Canta pezas vocais propostas aplicando 

técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

CAA 

CCEC 

Técnicas: 

respiración e 

articulación 

3,00% X     R3 EOE  X X 

 

k 

OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a 

articulación, a resonancia e a entoación. 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

Respiración e 

articulación 

3,00% X     R3 EOE 

EC 

 X X 
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Obxec-

tivos 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE Compe-

tencias 

clave 

Grao mínimo de 

consecución 

% da 

cualifi-

cación 

Inter-

preta-

ción 

Audi-

ción 

Tarefa 

indivi-

dual 

Tarefagrupal Ob-

serva-

ción  

Aula 

Rúbrica 

 

Elemen-

tos 

Transver-

sais 

1ª 

AV 

2ª 

AV 

3ª  

AV 

n 

a 

j 

l 

 
B1.7 O corpo como medio de expresión musical: 

características xenéricas e formais. 

B1.8 Improvisación de pequenas pezas de xeito individual 

mediante o uso da voz e da percusión corporal. 

B1.9 A escala musical e o seu uso máis habitual na música 

occidental. Uso da escala diatónica maior e da escala 

pentatónica. 

B1.10 Improvisación de pequenas estruturas polifónicas 

utilizando un ostinato e a escala pentatónica. 

 

B1.3 Utilizar os diferentes sons producidos mediante 

percusión corporal e coa voz, para a creación, a 

improvisación e a interpretación de pequenas pezas 

rítmicas. 

OMB1.3.1 Utiliza os elementos producidos para 

elaborar pezas instrumentais e vocais de carácter 

rítmico. 

CCEC 

CAA 

Ritmos sinxelos 3,00% X     R3 

R4 

EMP X X X 

 

B1.4 Improvisar e interpretar estruturas musicais 

elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 

sinxelas e os ritmos máis comúns. A partir das 

indicacións do docente, coa voz, percusión corporal, 

pequena percusión, instrumentos de láminas e demais 

instrumentos de aula. 

OMB1.4.1 Improvisa e interpreta estruturas musicais 

elementais construídas sobre os modos e as escalas 

máis sinxelas e os ritmos máis comúns 

CAA 

CCEC 

Interpreta 

estruturas 

elementais 

6,00% X     R3 

R4 

EMP X X X 

OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos 

para elaborar arranxos e crear cancións e pezas 

instrumentais. 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Crear cancións 

e pezas 

instrumentais 

3,00% X     R3 

R4 

EMP X   

OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións 

partindo de pautas previamente establecidas. 

CAA 

CCEC 

composicións 3,00% X     R3 

R4 

EMP X   

a 

k 

l 

B1.11 As posibilidades expresivas do noso carpo. Elementos 

básicos da expresión corporal. 

B1.12 Utilización da escoita de pequenas melodías para 

realizar coreografías individuais. 

B1.5 Integrar os movementos dunha coreografía de 

forma sincronizada co pulso. 

OMB1.5.1 Utiliza os elementos e recursos adquiridos 

para elaborar coreografías. 

CAA 

CCEC 

Participar na 

elaboración en 

grupo 

3,00% X     R5 CA   X 

OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías. CAA 

CCEC 

100% 3,00% X     R5 CA   X 

k 

f 

j 

B1.13 Ergonomía. Elementos para unha correcta colocación 

postural  á hora de interpretar calquera instrumento ou de 

traballar a nosa voz. 

B1.14 Técnica básica na pequena percusión. 

B1.15 A forma musical: famas binarias e ternarias. 

B1.16 Elementos básicos dos fundamentos da composición: a 

repetición, a imitación e a variación 

B1.6Interpretar pezas instrumentais cunha postura 

corporal adecuada e con precisión rítmica e melódica. 

B1.7 Coñecer os principios básicos dos procedementos 

compositivos e as formas de organización musical. 

OMB1.6.1 Mantén unha postura correcta ao tocar 

ante os instrumentos. 
CAA 

CCEC 

100% 3,00%     X R1  X X X 

OMB1.6.2 Utiliza técnicas axeitadas ao tocar os 

diferentes instrumentos. 

CAA 

CCEC 

Técnicas 

elementais 

3,00% X     R4  X X X 

OMB1.6.3 Busca a precisión rítmica e melódica nas 

interpretacións. 

CAA 

CCEC 

100% 3,00% X     R4  X X X 

OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias nas actividades de 

interpretación axeitadas ao nivel. 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

100% 3,00% X     R4  X X X 

OMB1.7.1 Comprende os conceptos e termos básicos 

relacionados cos procedementos compositivos e cos 

tipos formais. 

CCEC Procedemen-

tos 

compositivos 

básicos 

3,00% X     R3 

R4 

R5 

EOE X   

Bloque 2. Escoita            (peso da cualificación: 20%)              

c 

j 

B2.1 Utilización dos recursos necesarios para a comprensión 

da música escoitada. 
B2.1 Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos 

instrumentos de que se dispoña na aula. 
OMB2.1.1 Diferenza as sonoridades dos instrumentos 

da aula, así como a súa forma e os diferentes tipos de 

CAA 

CCEC 

Tipos de 

instrumentos 

4,00%  X     EOE X X X 
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Obxec-

tivos 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE Compe-

tencias 

clave 

Grao mínimo de 

consecución 

% da 

cualifi-

cación 

Inter-

preta-

ción 

Audi-

ción 

Tarefa 

indivi-

dual 

Tarefagrupal Ob-

serva-

ción  

Aula 

Rúbrica 

 

Elemen-

tos 

Transver-

sais 

1ª 

AV 

2ª 

AV 

3ª  

AV 

l 

m 
n 

b 

g 

j 

l 

m 

B2.2 Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de 

voces e de instrumentos, e das agrupacións vocais e 

instrumentais. 

B2.3 Identificación dos elementos da música e das súas 

características na audición e na análise de obras musicais. 

B2.2 Analizar diversas producións sonoras e comparar 

diferentes versións das mesmas, valorando a práctica e a 

técnica dos/as  intérpretes e o esforzo e a dedicación dos 

estudantes e dos profesionais da Música. 

voces. (sen tesisturas) CL 

OMB2.2.1 Relaciona o feito musical con múltiples 

contextos. 

CCEC 

CSC 

100% 4,00%  X     EOE 

CL 

 X  

OMB2.2.2 Emprega conceptos musicais para 

comunicar coñecementos xuízos e opinións musicais 

de forma oral e escrita con rigor e claridade. 

CCL 

CSIEE 

De forma 

escrita 

2,00%  X     EOE 

CL 

EC 

 X  

OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da 

música á calidade da experiencia humana, mostrando 

unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado 

de música. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

Expresa 

reflexións sobre 

o uso cotián do 

son 

2,00%  X     EOE 

CL 

EC 

 X  

b 

j 

a 
b 

c 

c 

j 

l 

m 

n 

B2.4 Elementos que interveñen na construción dunha obra 

musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, 

tempo, dinámica, etc. 

B2.5 Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto 

ás demais persoas durante a escoita. 

B2.6 Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 

indiscriminado de música e a contaminación sonora. 

B2.3 Ler distintos tipos de partituras no contexto das 

actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de 

audición. 

B2.4 Valorar o silencio como condición previa para 

participar nas audicións. 

 

OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á 

audición. 
CCEC 

 

Rítmicas 4,00%  X     CL  X X 

OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento 

indispensable para a audición. 

CCEC 

CSC 

100% 4,00%     X R1 EC 

PV 

X X X 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais                         (peso da cualificación: 10%)              

e 
g 

i 

j 

m 

n 

B3.1 A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 

cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 
B3.1 Realizar exercicios que reflictan a relación da 

música con outras disciplinas. 
OMB3.1.1 Relaciona con coherencia diferentes 

disciplinas artísticas 
CAA 

CCEC 

Corporal e 

teatral 

2,00%    X  TG EA   X 

OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música 

na nosa sociedade 

CSC 

CSIEE 

CAA 

Distingue 

diversas 

funciòns 

2,00%   X   TI EC  X  

g 

i 

j 

l 

B3.2 Pluralidade de estilos na música actual: características 

culturais, artísticas e formais. 
B3.2 Amosar interese por coñecer músicas de distintas 

características, épocas e culturas, e por ampliar e 

diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 

unha actitude aberta e respectuosa. 

 

OMB3.2.1 Amosa interese por coñecer distintos 

xéneros musicais e as súas funcións expresivas, 

gozando delas como oínte. 

CCEC 

CAA 

CSC 

Amosa interese 1,00%   X   TI EC  X  

 

j 

 

B3.3 Valoración e interese pola música de diferentes épocas e 

 

B3.3 Contextualizar as obras interpretadas, amosando 

OMB3.2.2 Comunica coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de forma oral e escrita con rigor e 

claridade. 

CCL 

CSIEE 

CSC 

De forma 

escrita 

1,00%   X   TI EC 

EOE 

 X  
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Obxec-

tivos 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE Compe-

tencias 

clave 

Grao mínimo de 

consecución 

% da 

cualifi-

cación 

Inter-

preta-

ción 

Audi-

ción 

Tarefa 

indivi-

dual 

Tarefagrupal Ob-

serva-

ción  

Aula 

Rúbrica 

 

Elemen-

tos 

Transver-

sais 

1ª 

AV 

2ª 

AV 

3ª  

AV 

l 

m 

n 

culturas, nomeadamente a galega. interese por diversificar o seu repertorio. OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para 

describir percepcións e coñecementos musicais. 

CCL 

CCEC 

De forma 

escrita 

2,00%   X   TI EOE  X  

OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar 

sobre as novas tendencias, representantes e grupos de 

música popular, reflexionando sobre elas. 

CCL 

CD 

CSIEE 

100% 1,00%   X   TI TIC 

EMP 

 X  

OMB3.3.3 Interésase por ampliar e diversificar as 

preferencias. 

CAA 100% 1,00%   X   TI EC  X  

Bloque 4. Música e tecnoloxías          (peso da cualificación: 10%)              

e 

n 

e 

n 

B4.1 Utilización dos medios de comunicación, de dispositivos 

electrónicos, recursos da Internet e software musical de 

distintas características para o adestramento auditivo, a 

escoita, a interpretación e a creación musical. 

B4.2 Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, 

para rexistrar as creacións propias, as interpretacións 

realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 

B4.3 Utilización das tecnoloxías da información nos procesos 

de creación musical. 

B4.4 Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información 

na interpretación e gravación de pezas musicais. 

B4.5 Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 

conservación e a difusión das creacións musicais propias e 

alleas. 

B4.6 O son e a música nos medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información e da comunicación. Valoración dos 

recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento 

da música e a satisfacción con ela. 

B4.1 Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, 

amosando un coñecemento básico das técnicas e 

procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

B4.2 Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 

dispoñibles para a indagación do feito musical. 

OMB4.1.1 Coñece algunhas das posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 

para a actividade musical. 

CD Coñece 

algunhas das 

posibilidades 

5,00%    X  TG TIC 

EA 

  X 

OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados 

para a elaboración de traballos sobre temas 

relacionados co feito musical.. 

CD 

CSIEE 

Participa na 

produción 

musical 

demostrando un 

uso apropiado 

5,00%    X  TG TIC 

EA 

  X 
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6. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 1º 
ESO 

 

Competencia  Estándares de aprendizaxe 

CCL OMB2.2.2 Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita 

con rigor e claridade. 

OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes e grupos de música 

popular, reflexionando sobre elas. 

CMCCT OMB1.1.1 Identifica figuras  rítmicas  básicas: redondas, brancas, negras e corcheas. 

OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, 

ternarias e cuaternarias. 

OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de emisión e resonancia da voz. 

OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 

CD OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes e grupos de música 

popular, reflexionando sobre elas. 

OMB4.1.1 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade 

musical. 

OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de traballos sobre temas relacionados co feito 

musical.. 

CAA OMB1.1.2 Diferenza entornos melódicos maiores e menores. 

OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, 

ternarias e cuaternarias. 

OMB1.2.1 Mantén unha correcta postura e respiración ao entoar. 

OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de emisión e resonancia da voz. 

OMB1.2.3 Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 

OMB1.3.1 Utiliza os elementos producidos para elaborar pezas instrumentais e vocais de carácter rítmico. 

OMB1.4.1 Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e 

os ritmos máis comúns 

OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías. 

OMB1.6.2 Utiliza técnicas axeitadas ao tocar os diferentes instrumentos. 

OMB1.6.3 Busca a precisión rítmica e melódica nas interpretacións. 

OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación axeitadas 
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ao nivel. 

OMB2.1.1 Diferenza as sonoridades dos instrumentos da aula, así como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, mostrando unha actitude crítica 

ante o consumo indiscriminado de música. 

OMB3.1.1 Relaciona con coherencia diferentes disciplinas artísticas 

OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música na nosa sociedade 

OMB3.3.3 Interésase por ampliar e diversificar as preferencias. 

CSC OMB2.2.1 Relaciona o feito musical con múltiples contextos. 

OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, mostrando unha actitude crítica 

ante o consumo indiscriminado de música. 

OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento indispensable para a audición. 

OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música na nosa sociedade 

CCEC OMB1.1.1 Identifica figuras  rítmicas  básicas: redondas, brancas, negras e corcheas. 

OMB1.1.2 Diferenza entornos melódicos maiores e menores. 

OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, 

ternarias e cuaternarias. 

OMB1.2.1 Mantén unha correcta postura e respiración ao entoar. 

OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de emisión e resonancia da voz. 

OMB1.2.3 Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 

OMB1.3.1 Utiliza os elementos producidos para elaborar pezas instrumentais e vocais de carácter rítmico. 

OMB1.4.1 Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e 

os ritmos máis comúns 

OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías. 

OMB1.6.2 Utiliza técnicas axeitadas ao tocar os diferentes instrumentos. 

OMB1.6.3 Busca a precisión rítmica e melódica nas interpretacións. 

OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación axeitadas 

ao nivel. 

OMB1.7.1 Comprende os conceptos e termos básicos relacionados cos procedementos compositivos e cos tipos formais. 

OMB2.1.1 Diferenza as sonoridades dos instrumentos da aula, así como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

OMB2.2.1 Relaciona o feito musical con múltiples contextos. 

OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á audición. 

OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento indispensable para a audición. 
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OMB3.1.1 Relaciona con coherencia diferentes disciplinas artísticas 

OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes e grupos de música 

popular, reflexionando sobre elas. 

CSIEE OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación axeitadas 

ao nivel. 

OMB2.2.2 Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita 

con rigor e claridade. 

OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, mostrando unha actitude crítica 

ante o consumo indiscriminado de música. 

OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música na nosa sociedade 

OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de traballos sobre temas relacionados co feito 

musical.. 

7.SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 

 

 O currículo para 2ºESO na materia de música establece 4 bloques de contidos: 

 

 Bloque 1: Interpretación e creación 

 Bloque 2: Escoita 

 Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

 Bloque 4: Música e tecnoloxías 

 

 A ponderación da avaliación, tal como se indica na grella posterior, da máis peso ao 

primeiro bloque, xa que neste aparecen os contidos elementais necesarios para 

desenvolver unha aprendizaxe significativa da materia. Estes contidos desenvolveranse en 

dez unidades temáticas. Como se indica na grella onde están especificados os estándares, 

algúns destes traballaranse en todas as avaliacións, ben porque os contidos referidos a 

estes estándares aparecen de xeito progresivo (elementos da linguaxe musical) ou ben 

porque pola natureza do carácter evidentemente práctico de dita materia obriga a unha 

progresiva adquisición das competencias (interpretación e creación). 

 Os contidos de todos os bloques trabállanse dun modo combinado e progresivo ao 

longo do curso. Para que o alumnado poña en práctica os coñecementos adquiridos e 

desenvolva as competencias clave, proporáselle participar activamente no 

desenvolvemento de tarefas como “o festival de fin de curso”, diversas celebracións coma 
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“a festa dos maios” ou outras propostas no centro, así como na colaboración do proxecto 

de “Radio escolar”, xunto cos compañeiros de outros niveis educativos, que nos grupos de 

2º ESO desenvolverase durante a 1ª e 3ª avaliacións. 

 Estableceranse rúbricas para avaliación das audicións, interpretacións (vocais e 

instrumentais) e para os bailes e danzas, co obxectivo de que o alumnado saiba en todo 

momento os criterios de avaliación e se respecten as porcentaxes de ponderación de 

tódolos estándares. 

 A materia de música en 2º ESO secuénciase en 10 unidades temáticas ao longo do 

curso: 

 

 

UNIDADE 1: “O son e o silencio” (Setembro - Outubro) 

 Os contidos desta unidade teñen por obxecto introducir ao alumnado nos elementos 

básicos da linguaxe musical (duración, altura, intensidade e timbre) tanto desde un punto 

de vista musical como acústico e científico. Tamén a reflexión acerca da importancia do 

silencio para a audición e creación musical así como abordar o concepto de paisaxe sonora 

e a problemática da contaminación acústica. A experimentación práctica (vocal, 

instrumental e de movemento) estará encamiñada a explorar e percibir individualmente os 

4 elementos básicos así como a desenvolver a memoria auditiva. Proporase unha tarefa en 

grupo a desenvolver ao longo do trimestre que consiste na redacción dun guión radiofónico 

acerca dunha paisaxe sonora da contorna do alumnado. As tarefas de todo 2º de ESO 

agruparanse nun programa temático que se incluirá no proxecto de “radio escolar”. 

 

UNIDADE 2: “O son dixital” (Novembro - Decembro) 

 Os contidos desta unidade teñen por obxecto introducir ao alumnado nas novas 

tecnoloxías e as súas implicacións prácticas no feito musical. Para iso desenvolverán unha 

tarefa consistente na gravación e edición dun podcast empregando a aplicación Audacity, 

así como o material da aula de música (mesa de son, microfonía, etc.). A tarefa servirá 

tamén para asentar a comprensión dos elementos da linguaxe musical traballados na 

unidade anterior. As audicións irán enfocadas a comprender a importancia das novas 

tecnoloxías para o feito musical (música electrónica, evolución da gravación musical, 

posibilidades da tecnoloxía midi e sampler, etc.). 

 

UNIDADE 3: “Pulsación, movemento e compás” (Novembro - Decembro) 

 Paralelamente á unidade 2, e a través do movemento e a rítmica, iranse traballando 

os elementos de pulsación, tempo e compás para rematar coa práctica de combinacións 
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rítmicas sinxelas e polirritmias con percusión corporal e percusión miúda. A continuación 

introduciranse elementos da linguaxe musical escrita relacionados co ritmo: compases 

binarios, ternarios e cuaternarios, indicadores de tempo, punto e ligadura de valor, síncopa 

e contratempo, etc. As audicións irán enfocadas a valorar a importancia do ritmo na música 

de determinadas culturas como a africana ou a india así como a recoñecer ritmos 

tradicionais galegos. 

 

UNIDADE 4: “O son acústico” (xaneiro) 

 Nesta unidade o obxectivo principal é potenciar a escoita activa co fin de diferenciar 

timbres e sonoridades de algúns instrumentos musicais así como a súa clasificación. 

Paralelamente montarase unha peza instrumental na que se mesturen diferentes 

instrumentos da aula, explorando as súas posibilidades tímbricas. Esta peza ensaiarase 

para poder mostrala nalgún contexto axeitado como festivais ou mostras de música de 

secundaria ao longo do curso. 

 

UNIDADE 5: “A voz” (Febreiro - Marzo) 

 O traballo da propia voz farase desde exercicios de técnica vocal que axuden ao 

autocoñecemento e contribúan á prevención de prácticas prexudiciais para o aparello 

fonador. Os exercicios comezarán pola relaxación e a respiración pasando pola articulación 

ata chegar á resonancia e as diferentes calidades da emisión. Traballarase o canto coral a 

unísono nunha tarefa consistente en montar unha murga para a festa do entroido do 

instituto. Nas audicións o alumnado familiarizarase con diferentes tipos de voces, cores e 

timbres vocais así como agrupacións e xéneros que teñen a voz como protagonista (corais, 

ópera, cantautor, etc.). 

  

UNIDADE 6: “A melodía” (Marzo - Abril) 

 Unha vez experimentado o canto coral e a práctica vocal introduciranse elementos 

da linguaxe musical relacionados coa melodía como ámbito, rexistro, deseño melódico, 

escala, motivo melódico, etc. Apoiados en audicións guiadas e na práctica de exercicios 

vocais que leven ao alumnado á interiorización destes conceptos. Farase unha reflexión 

sobre os efectos da cultura de consumo sobre a calidade melódica da música chamada 

“comercial”. A continuación, realizarase unha actividade individual sobre unha canción a 

elección do alumno/a sobre a que se fará unha análise e unha investigación 

complementaria para redactar unha crítica musical. Entre todos os traballos escolleranse 

uns poucos que se publicarán na revista do instituto “A Gaivota”. 
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UNIDADE 7: “A composición e o arranxo musical” (Abril) 

 Esta unidade ten por obxecto facilitar as ferramentas para a creación musical desde 

unha idea ou melodía previa introducindo ao alumnado na comprensión vertical da música 

e nos principios de repetición, variación e contraste. A través do canto coral, realizarán 

polifonías sinxelas de movemento paralelo por 3ª, bordón e movemento oblicuo. Así 

mesmo, executarán diferentes tipos de acompañamento sinxelo con instrumental Orff, 

baixo, guitarra e piano. Nas audicións farase fincapé na diferenciación do rol que 

desempeñan os instrumentos nunha textura de melodía acompañada. 

  

UNIDADE 8: “A música en diferentes culturas” (Abril - Maio) 

 O noso centro celebra a festividade dos maios como un evento lúdico e cultural de 

convivencia onde se pon de manifesto a relación entre a cultura, a natureza, a música, a 

arte e a palabra. Partindo da comprensión desta manifestación propia resulta doado 

aproximarse a outras culturas e comprender o papel que desempeñan música e outras 

manifestacións artísticas. O alumnado de 2º preparará unha canción de maios tradicional 

acompañada da súa coreografía. Tamén indagará sobre rituais e celebracións de outras 

culturas comparándoas coa cultura galega nunha tarefa en grupo para o proxecto de “radio 

escolar” onde deberá redactar o guión e escoller músicas axeitadas. 

 

UNIDADE 9: “A danza” (Maio - Xuño) 

 A través da execución de danzas de diferentes culturas, o alumnado achegarase á 

comprensión da forma e estrutura musicais e explorará as posibilidades expresivas do 

corpo e o movemento. Visualizaranse danzas de distintos xéneros e estilos e extraerase 

información relevante para a creación dunha coreografía en grupo, con vistas a interpretala 

no festival de fin de curso. 

 

UNIDADE 10: “Celebremos o final de curso” (Xuño) 

 Os contidos desta unidade teñen por obxecto recapitular os contidos traballados de 

xeito reflexivo e relacionándoos coa produción musical que terán que presentar ao final de 

curso a toda comunidade educativa. Trátase de avaliar a súa propia produción, ao tempo 

que repasar e facer un exercicio de metacognición e avaliación sobre o traballo do curso 

enteiro. Tamén se abordarán cuestións extramusicais, técnicas, estéticas e loxísticas 

necesarias para a presentación da produción festival de fin de curso. 
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8. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES NA SECUENCIACIÓN E AVALIACIÓN. MÚSICA 2º ESO 

 

LENDA COMPETENCIAS          LENDA TRANSVERSAIS       LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                             CL  Comprensión lectora.       R1 Rúbrica para a observación sistemática na aula 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  EOE  Expresión oral e escrita.      R2 Rúbrica para danzas e bailes 
CD   Competencia dixital.         CA  Comunicación audiovisual.      R3 Rúbrica para interpretación vocal 
CAA   Competencia aprender a aprender.       TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación.    R4 Rúbrica para interpretación instrumental 
CSC   Competencias sociais e cívicas.       EMP  Emprendemento.       Au Proba escrita sobre audición musical. 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.      EC  Educación cívica.       TI Rúbrica para tarefa individual “Análise dunha canción”  
CCEC   Conciencia e expresións culturais.       PV  Prevención da violencia.      TG1 Rúbrica para tarefa grupal “contaminación acústica” 
             EV Educación e seguridade viaria.      TG2 Rúbrica para tarefa grupal “música en diferentes culturas”

  
  

                * En vermello indícanse aqueles estándares prescindibles no caso de ensino semipresencial ou non presencial 

 
 

Obxec-

tivos 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE Compe-

tencias 

clave 

Grao mínimo de 

consecución 

% da 

cualifi-

cación 

Inter-

preta-

ción 

Audi-

ción 

Tarefaindi-

vidual 

Tarefagrupal Ob-

serva-

ción  

Aula 

Rú-brica 

 

Elemen-

tos 

Transver-

sais 

1ª 

AV 

2ª 

AV 

3ª  

AV 

Bloque 1. Interpretación e creación”                 (peso da cualificación: 55%)              

N 

ñ 

m 

B1.1. Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical 

B1.2. Características da voz e da palabra como medios de 

expresión musical. Habilidades técnicas e interpretativas, 

exploración e descuberta das posibilidades da voz como medio 

de expresión musical. 

B1.3. Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 

características xenéricas e formais. 

B1.4. Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes 

xéneros, estilos e culturas. Interpretación individual e en grupo. 

B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a 

resonancia e a entoación. 

B1.6. Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da 

comprensión e a interiorización da música. 

B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos 

básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe 

técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a 

audición e a interpretación de pequenas obras ou 

fragmentos musicais. 

MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os 

elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha 

linguaxe técnica apropiada. 

CCEC 

CCL 

 4%  X     CL 

EOE 

X   

MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a 

través da lectura ou a audición de pequenas obras ou 

fragmentos musicais. 

CMCCT 

CCEC 

2/4, ¾, 4/4 4% X     R3 

R4 

CL 

EOE 

X   

MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns 

rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en 

estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

CMCCT 

CCEC 

Figuras. Redondas, 

Brancas, Negras e 

Corcheas 

4%  X     CL 

EOE 

X   

N B1.7. Grafías e outras formas de notación musical, convencionais e 

propias, empregadas como expresión musical. 

B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación 

gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 

clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 

que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas 

e de tempo, etc.). 

MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se 

utilizan na representación gráfica da música 

(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e 

de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 

afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e 

de tempo, etc.). 

CCEC Escala de do maior 

Reguladores, p, mf, f 

4%  X     CL 

EOE 

X X X 
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1ª 

AV 

2ª 

AV 

3ª  

AV 

n 

g 

B1.8. Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras 

e práctica de habilidades técnicas para a interpretación. 

B1.9. Experimentación e práctica das técnicas do movemento e 

da danza, expresión dos contidos musicais a través do corpo e 

do movemento, e a interpretación dun repertorio variado de 

danzas. 

B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 

construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e 

os ritmos máis comúns. 

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais 

elementais construídas sobre os modos e as escalas 

máis sinxelas e os ritmos máis comúns. 

CAA 

CCEC 

Interpreta 4% X     R3 

R4 

CA 

EMP 

X X X 

* MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos 

para elaborar arranxos e crear cancións, pezas 

instrumentais e coreografías.  

CAA 

CCEC 

Crea cancións 2%    X  R3 

R2 

CA 

TIC 

EMP 

 X  

A 

b 

d 

B1.10. Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, 

atención ao/á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición 

interior, memoria e adecuación ao conxunto. 

B1.11. Aceptación e cumprimento das normas que rexen a 

interpretación en grupo e a achega das ideas musicais que 

contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

B1.12. Aceptación e predisposición para mellorar as 

capacidades técnicas e interpretativas propias, e respecto ante 

outras formas de expresión. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das 

capacidades e as habilidades técnicas como medio para 

as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo 

as normas que rexen a interpretación en grupo e 

achegando ideas musicais que contribúan ao 

perfeccionamento da tarefa común. 

* MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a 

aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, 

o corpo e os instrumentos. 

CAA 

CCEC 

100% 1%     X R1 CA X X X 

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando 

técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

CCEC Correcta emisión 4% X     R3 CA  X  

MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a 

articulación, a resonancia e a entoación. 

CCEC Respiración, 

articulación 

4% X     R3 EC 

PV 

 X  

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias nas actividades de 

interpretación adecuadas ao nivel. 

CCEC 100% 4% X     R3 

R4 

CA X X X 

* MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de 

control de emocións á hora de mellorar os seus 

resultados na exposición ante un público. 

CAA 

CCEC 

100% 2%     
X R3 

R4 

EC 

PV 

X X X 

a 

n 

B1.13. Improvisación, elaboración de arranxos e composición 

como recursos para a creación musical en todas as súas 

vertentes; elaboración de arranxos de cancións e pezas 

instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de 

distintos tipos de organización musical. 

B1.14. Composición individual ou en grupo de cancións e pezas 

instrumentais para distintas agrupacións, a partir da combinación 

de elementos e recursos presentados no contexto das 

actividades que se realizan na aula. 

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición e 

improvisación, e respecto polas creacións dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións 

partindo de pautas previamente establecidas. 

CAA 

CCEC 

composicións 4% X     R4 EMP 

CA 

 X  

* MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e 

mellora das súas posibilidades, e respecta as 

capacidades e as formas de expresión dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE Respecto 1%     X R1 EC 

PV 

EMP 

X X X 

g 

n 

d 

ñ 

B1.15. Práctica de pezas musicais aprendidas a través da 

memorización e da lectura de partituras. 

B1.16. Sonorización de representacións dramáticas, actividades 

de expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en movemento 

na realización de producións audiovisuais. 

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 

actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 

intentando concertar a súa acción coa do resto do 

conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao 

perfeccionamento da tarefa en común. 

MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos e 

culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura 

de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas ao nivel. 

CCEC Interpreta por 

imitación 

4% X     R2 

R3 

R4 

CA 

EOE 

X X X 
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AV 

MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do patrimonio español e 

galego. 

CCEC Practica e interpreta 4% X     R2 

R3 

R4 

CA 

EOE 

 X  

* MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás 

propostas do profesorado e dos compañeiros e as 

compañeiras. 

CSC 100% 2%     X R1 EC 

PV 

X X X 

* MUB1.6.4. 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 100% 2%     X R1 EC 

PV 

X X X 

* MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais 

e instrumentais, colaborando con actitudes de mellora 

e compromiso e amosando unha actitude aberta e 

respectuosa. 

CSIEE 100% 1%     X R1 EC 

PV 

X X X 

Bloque 2. Escoita            (peso da cualificación: 23%)              

n 

ñ 

B2.1. Utilización dos recursos necesarios para a comprensión 

da música escoitada. 

B2.2. Identificación dos elementos da música e das súas 

características na audición e na análise de obras musicais. 

B2.3. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces 

e instrumentos, e das agrupacións vocais e instrumentais. 

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as 

súas agrupacións. 

MUB2.1.1. Diferenza as sonoridades dos instrumentos da 

orquestra, así como a súa forma e os diferentes tipos 

de voces. 

CCEC Instrumentos máis 

habituais da 

orquestra clásica. 

Voces 

femininas/masculi

nas 

4%  X     CA  X  

MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos 

máis característicos da música popular moderna, do 

folclore e doutras agrupacións musicais. 

CCEC Mais característicos 4%  X     CA  X  

 

n 

B2.4. Elementos que interveñen na construción dunha obra 

musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, 

dinámica, etc. 

B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das 

actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de 

audición. 

* MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. CCEC Sinxelas 2%  X     CL X X X 

b 

a 

B2.5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto 

ás demais persoas durante a escoita. 

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar 

nas audicións. 

* MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento 

indispensable para a interpretación e a audición. 

CSC 100% 2%     X R1 EC X X X 

h 

n 

B2.6. Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras 

vocais e instrumentais de distintos estilos, xéneros, tendencias e 

culturas musicais, incluíndo as interpretacións e composicións 

B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas 

linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas 

de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, 

MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais 

propostas. 

CCL 

CCEC 

Elementos 

fundamentais 

4%  X     CL 

COE 

 X X 
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AV 

realizadas na aula. Investigación de músicas de distintas 

características para ampliar as propias preferencias musicais. 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra 

musical interpretada en vivo ou gravada. 
* MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á 

análise musical. 

CCEC 100% 2%  X     CL 

COE 

X X X 

* MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para 

comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais 

de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

CCL De forma escrita 1%   X   TI COE  X  

e 

f 

m 

B2.7. Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 

indiscriminado de música e a contaminación sonora. 

B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se 

produce un uso indiscriminado do son, analizar as súas 

causas e propor solucións. 

* MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á 

calidade da experiencia humana, amosando unha 

actitude crítica ante o consumo indiscriminado de 

música. 

CSC Expresa reflexións 

sobre o uso cotián 

do son 

2%    X  TG1 EC 

PV 

  X 

MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a 

contaminación acústica. 

CSIEE 

CD 

Participa activamente 

no 

desenvolvemento 

de traballos en 

grupo 

   2%    X  TG1 EC 

EMP 

TIC 

X   

Bloque 3. Contextos musicais e culturais                         (peso da cualificación: 17%)              

m 

n 

B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 

cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

B3.2. Análise da música empregada en diferentes tipos de 

espectáculos e producións audiovisuais. 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música 

con outras disciplinas. 

MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas 

manifestacións da danza. 

CCEC Interpreta e recoñece 2% X     R2 CA   X 

MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a 

música na nosa sociedade. 

CCEC Distingue diversas 

funciòns 

1%    X  TG2 EC 

EMP 

CA 

  X 

l 

n 

B3.3. Pluralidade de estilos na música actual: características 

culturais, artísticas e formais. 

B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas 

características, épocas e culturas, e por ampliar e 

diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 

unha actitude aberta e respectuosa. 

* MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros 

musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles 

como oínte con capacidade selectiva. 

CCEC Amosa interese 1%    X  TG2 EC 

CA 

  X 

l 

n 

ñ 

B3.4. Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 

conservación e a difusión das creacións musicais propias e 

alleas. 

B3.5. Utilización de diversas fontes de información para indagar 

sobre instrumentos, compositores/as, concertos e producións 

musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como 

da música occidental en xeral e doutras culturas. 

B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 

español e galego, e comprender o valor de conservalo e 

transmitilo. 

* MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do 

patrimonio musical español e galego 

CCEC Respecta a 

importancia. 

1%    X  TG2 EC 

CA 

  X 

MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do patrimonio español e 

galego. 

CCEC Practica e interpreta 2% X     R2 

R3 

R4 

EOE   X 
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MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos 

tradicionais españois e galegos. 

CCEC Coñece os 

instrumentos 

2%  X     CL 

CA 

 X  

MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a 

transmisión do patrimonio musical galego, colaborando 

na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

CCEC 

CSIEE 

Colabora na 

recollida, na 

gravación e na 

transcrición de pezas 

2%    X  TG2 CA 

TIC 

EOE 

EC 

  X 

h 

e 

B3.6. Recollida de información, valoración e exposición do feito 

musical e as súas opinións. 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos 

musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de 

valor ou "falar de música". 

MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para 

describir percepcións e coñecementos musicais 

CCL Emprega o 

vocabulario 

traballado en clase. 

2%   X   TI CL 

EOE 

 X  

* MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións 

musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

CCL De xeito escrito 1%   X   TI EOE  X  

E 

n 

l 

B3.7. Música actual: novas tendencias; concertos en directo. B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, 

os musicais, os concertos en vivo e as novas propostas 

musicais, valorando os seus elementos creativos e 

innovadores. 

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito 

guiado para indagar sobre novas tendencias, 

representantes, grupos de música popular, etc., e 

realiza unha revisión crítica desas producións. 

CD 

EMP 

Utiliza diversas 

fontes de información 

e é capaz de 

expoñer unha visión 

crítica. 

2%   X   TI TIC 

CL 

CA 

 X  

* MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as 

preferencias musicais propias. 

CAA 100% 1%     X R1 EC 

CA 

X X X 

Bloque 4. Música e tecnoloxías          (peso da cualificación: 5%)              

e 

n 

B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da 

internet e software musical de distintas características para o 

adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación 

musical. 

B4.2. Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, 

para rexistrar as creacións propias, as interpretacións realizadas 

no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 

B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos 

de creación musical. 

B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información 

na interpretación e gravación de pezas musicais. 

B4.5. Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 

conservación e a difusión das creacións musicais propias e 

alleas. 

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e 

reproducir música. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 

para a actividade musical. 

CD 

EMP 

100% 1%    X  TG1 TIC 

EOE 

X   

MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o 

uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos 

e as tecnoloxías. 

CD 

CSIEE 

EMP 

Participa na 

produción musical 

demostrando un uso 

adecuado 

2%    X  TG1 

TG2 

TIC 

CA 

EOE 

X  X 
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e 

n 

B4.6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información e da comunicación. Valoración dos 

recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento 

da música e a satisfacción con ela. 

B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 

dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito 

musical. 

MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os 

procedementos apropiados para elaborar traballos 

sobre temas relacionados co feito musical. 

CD 

EMP 

100% 2%    X  TI TIC 

CA 

 X  
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CCL 

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

apropiada. 

MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 

MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con 

rigor e claridade. 

MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais 

-MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

CMCCT 

MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos 

musicais. 

-MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, 
ternarias e cuaternarias. 

CD 

MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre novas tendencias, representantes, grupos de 

música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co 

feito musical. 

CAA 

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os 

ritmos máis comúns. 

MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, 

 pezas instrumentais e coreografías. 

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, o corpo e os 

instrumentos. 

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

un público. 

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

CSC 

MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e dos compañeiros e as compañeiras. 

MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o 

consumo indiscriminado de música. 

MUB1.6.4. 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. 

MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición. 
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CCEC 

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

apropiada. 

MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (colocación das notas no 

pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e 

de tempo, etc.). 

MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos 

musicais. 

MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias, 

ternarias e cuaternarias. 

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os 

ritmos máis comúns. 

MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, pezas instrumentais e 

coreografías. 

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, o corpo e os 

instrumentos. 

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 

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

nivel. 

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

un público. 

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas. 

MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos e culturas, 

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

MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

MUB2.1.1. Diferenza as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular moderna, do folclore e doutras 

agrupacións musicais. 

MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. 

MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 

MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 

MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. 

MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles como oínte con 

capacidade selectiva. 

MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego 

MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 

-MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na 
gravación e na transcrición de pezas. 



Dept. Música – IES Monte Carrasco 

Páxina 36 de 94 

CSIEE 

MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as capacidades e as formas de 

expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso e 

amosando unha actitude aberta e respectuosa. 

-MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na 
gravación e na transcrición de pezas. 
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10. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 3º ESO 

 

O currículo para de 3ºESO da materia de música establece 4 bloques de contidos: 

Bloque 1: Interpretación e creación 

Bloque 2: Escoita 

Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

Bloque 4: Música e tecnoloxías 

 

No nivel de 3º ESO, o alumnado xa está familiarizado cos procedementos que 

permiten achegarse á música desde un punto de vista crítico, comparado, analítico e 

contextualizado polo que os bloques 2 e 3 terán neste nivel educativo máis peso que nos 

anteriores. Mesmo así, O bloque 1 continuará a ser o eixo que vertebre a totalidade dos 

contidos da materia de acordo cos principios dunha metodoloxía activa e práctica. 

Programarase trimestralmente unha serie de presentacións nas que o alumnado 

deberá comentar individualmente unha audición de música de libre escolla ou indicada polo 

profesor. Unha selección destas presentacións será gravada e emitida a través da radio 

escolar do centro. 

As tarefas grupais, debido á complexidade das mesmas e ás limitacións de tempo e 

espazo, poderán prolongarse ao longo de dúas ou tres unidades didácticas. 

 

 

UNIDADE 1: “REPRESENTACIÓN GRÁFICA DA MÚSICA” (Setembro - Outubro) 

Os contidos desta unidade teñen por obxecto facer un repaso dos coñecementos 

traballados en cursos anteriores sobre os elementos da representación da música xa que 

serán indispensables para o seguimento de actividades posteriores. 

Traballarase de xeito combinado con actividades grupais baseadas no movemento e 

rítmica así como fichas específicas que suporán o primeiro traballo individual do curso.  

As audicións versarán sobre os elementos da música e farase especial fincapé en 

que o alumnado consiga seguir as audicións pola partitura e/ou musicograma. 

 

UNIDADE 2: “PAISAXES SONORAS” (Outubro – Novembro) 

O profesor realizará unha presentación sobre a música na Idade Media. Farase unha 

relación entre a música medieval e os estilos arquitectónicos románico e gótico e 

introduciranse conceptos de acústica arquitectónica mediante a exploración e 
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experimentación sonora no propio centro. Tamén se montará unha pequena peza 

instrumental con sonoridades diferentes. 

A continuación introduciremos o concepto de paisaxe sonora a través de lecturas da 

persoa que acuñou o termo, Murray Shaffer, acerca da relación entre acústica e 

arquitectura e son e ecoloxía.  

O alumnado comezará nesta unidade a organizarse en grupos de traballo arredor do 

proxecto de radio escolar. En todos os casos, a temática dos traballos terá que ver cos 

conceptos de paisaxe e contaminación acústica. Continuarán con esta tarefa ata o final do 

trimestre cando se avaliará o traballo grupal. O resultado final será un conxunto de 

podcasts sobre a temática de paisaxes sonoras. 

 

UNIDADE 3: “DANZAS HISTÓRICAS” (Decembro) 

Continuarase a exposición de contidos de historia da música abordando o 

Renacemento musical. As audicións serán de música do período e empregaranse para 

traballar conceptos estilísticos e estéticos comparándoas con outras manifestacións 

artísticas da época e outras manifestacións musicais actuais.  

Partindo das danzas renacentistas, faranse práctica de danzas de diferentes 

períodos como introdución á danza histórica.  

 

UNIDADE 4: “A TEXTURA” (Xaneiro) 

O apartado de historia da música centrarase nesta unidade no período Barroco. As 

audicións serán escollidas para retratar as principais características deste período. 

Partindo do desenvolvemento da polifonía no Barroco afondarase na idea de textura 

desde a experimentación vocal. Para iso traballarase co alumnado a interpretación vocal 

explorando as texturas monódica, contrapuntística e de melodía acompañada.  

No Barroco comezan a aparecer nomes de compositores coñecidos como Bach, 

Vivaldi ou Händel. Proporáselle ao alumnado a realización dun traballo individual de 

investigación e exposición acerca de algún compositor.  

 

UNIDADE 5: “A FORMA” (Febreiro) 

Nesta unidade achegarémonos ao período do Clasicismo e o acompañaremos con 

audicións da época, sempre comparando e conectando con músicas máis recentes. 

 Faremos fincapé na forma musical xa que o gusto pola simetría e sinxeleza do 

período axuda á comprensión formal. Empregarase novamente a rítmica para axudar a 

interiorizar conceptos de estrutura musical e utilizaranse soportes como musicogramas e 

partituras.  
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Nesta unidade, o alumnado comezará cunha nova tarefa grupal para o proxecto de 

radio escolar. Esta tarefa terá como obxectivo achegar o alumnado ao xénero operístico 

dunha maneira atractiva e orixinal. Teranse en conta os centros do interese do alumnado 

para flexibilizar a temática e elaboración dos traballos. 

 

UNIDADE 6: “PROCEDEMENTOS COMPOSITIVOS ELEMENTAIS” (Marzo) 

Durante o mes de marzo ata finais de trimestre avanzarase nas tarefas de grupo 

propostas anteriormente. En cambio, si se profundará nos elementos compositivos nun 

repaso de audicións escoitadas previamente así como actividades de improvisación e 

composición que deberían dar como resultado interpretacións instrumentais orixinais e 

creativas. 

 

UNIDADE 7: “MÚSICA COMO CULTURA” (Abril) 

A presentación desta unidade así como as audicións tratarán sobre o período do 

Romanticismo.  

Sendo este momento no que aparece entre as elites musicais o interese polo folclore 

así como músicas non occidentais realizaranse actividades onde se poña en valor a 

interculturalidade. Faranse varias sesións de danzas do mundo grupais e pedirase ao 

alumnado que investigue e reflexione sobre o sentido desas danzas no seu contexto.  

Farase unha aproximación á música galega tradicional aproveitando o alumnado que 

participa en actividades de tipo folclórico fóra do centro así como manifestacións populares 

como a festa dos maios, que se celebra no noso centro. Interpretarase unha peza vocal e 

instrumental do repertorio patrimonial galego e proporáselle ao alumnado a participación na 

festa dos maios redactando unha letra orixinal sobre a música tradicional. 

 

UNIDADE 8: “TENDENCIAS DOS SÉCULOS XX E XXI” (Maio) 

Nesta unidade rematará o repaso á historia da música adicándoo ao século XX. As 

audicións tentarán estimular a emisión de xuízos de valor entre o alumnado acerca da 

evolución musical no século pasado e na actualidade. Esas ideas e opinións 

aproveitaranse para introducir o derradeiro traballo individual do curso que consiste na 

redacción dunha crítica musical sobre un grupo ou artista actual. O formato da crítica debe 

ser o de guión radiofónico e poderá ser gravado como podcast. 

 

UNIDADE 9: “FESTIVAL FIN DE CURSO” (Xuño) 

Esta unidade ten por obxecto recapitular os contidos traballados de xeito reflexivo e 

relacionalos coas actuacións musicais que presentarán ao final de curso a toda 
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comunidade educativa. Trátase de avaliar a súa propia produción, ao tempo que repasar e 

facerse conscientes do aprendido durante a realización da tarefa. Así mesmo analizaranse 

as cuestións técnicas, estéticas e loxísticas necesarias para a presentación e realización do 

festival de fin de curso. Esta actividade pretende que o alumnado sexa proactivo e 

contribúa con achegas propias a sentir como propio o último dos eventos escolares do ano 

polo que se aceptarán propostas voluntarias de todo tipo sempre que encaixen no perfil 

didáctico da actividade. 
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11. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES NA SECUENCIACIÓN E AVALIACIÓN. MÚSICA 3º ESO 

Os estándares imprescindibles do curso anterior figuran no ANEXO I e completan esta táboa 

 

LENDA COMPETENCIAS          LENDA TRANSVERSAIS       LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN * 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                             CL  Comprensión lectora.       R1 Rúbrica para a observación sistemática na aula 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  EOE  Expresión oral e escrita.      R2 Rúbrica para danzas e bailes 
CD   Competencia dixital.         CA  Comunicación audiovisual.      R3 Rúbrica para interpretación vocal 
CAA   Competencia aprender a aprender.       TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación.    R4 Rúbrica para interpretación instrumental 
CSC   Competencias sociais e cívicas.       EMP  Emprendemento.       R5 Rúbrica para a presentación individual dunha audición 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.      EC  Educación cívica.       Au Proba escrita sobre audición musical 
CCEC   Conciencia e expresións culturais.       PV  Prevención da violencia.      TI Rúbrica para o traballo Individual  
             EV Educación e seguridade viaria.      TG Rúbrica para a tarefa grupal 
  

               * En vermello indícanse aqueles estándares prescindibles no caso de ensino semipresencial ou non presencial 

 
                                 

Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

Bloque 1. Interpretación e creación”         (Peso na calificación  46%) 

N B1.1. Repaso dos elementos da 
representación gráfica da música. 

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

MUB1.1.1. Distingue e emprega os 
elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan 
a intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.). 

CCEC 

CMCCT 

Colocación das notas en 
crave de sol en segunda, 
duración de figuras de 
redonda a semicorchea, 
compases 2/4, ¾ re 4/4. 
Distinción entre forte e 
piano. Adagio, Allegro, 
Presto. Reguladores 

2%     X   TI CL 

EOE 

X   

 B1.2. Textura. B1.2. Analizar e comprender o concepto de 
textura e recoñecer, a través da audición e 
a lectura de partituras, os tipos de textura. 

MUB1.2.1. Recoñece, comprende e 
analiza tipos de textura. 

CCEC 

CAA 

Monodia, Melodía 
Acompañada e 
Contrapunto 

3%   X      CL 

EOE 

 X  

n 

b 

m 

c 

d 

B1.3. Procedementos compositivos e 
formas de organización musical. 

B1.4. Experimentación e práctica das 
técnicas do movemento e da danza, 
expresión dos contidos musicais a 
través do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de 
danzas. 

B1.5. Práctica da relaxación, a 

B1.3. Coñecer os principios básicos dos 
procedementos compositivos e as formas 
de organización musical. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento 
das capacidades e as habilidades técnicas 
como medio para as actividades de 
interpretación, aceptando e cumprindo as 
normas que rexen a interpretación en 

MUB1.3.1. Comprende e identifica os 
conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

CCEC Recoñece os conceptos e os 
termos básicos 
relacionados cos proc. 
Formais 

3%   X      CL 

EOE 

 X  

* MUB1.4.1. Amosa interese polo 
coñecemento e a aplicación de técnicas 
e normas do coidado da voz, o corpo e 
os instrumentos. 

CAA 

CCEC 

100% 2%       X R1 EC 

 

X X X 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

respiración, a articulación, a resonancia 
e a entoación. 

B1.6. Aceptación e cumprimento das 
normas que rexen a interpretación en 
grupo e a achega das ideas musicais 
que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

B1.7. Aceptación e predisposición para 
mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión. 

B1.8. Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de 
producións audiovisuais. 

B1.9. Fomento da sensibilidade estética 
desenvolvida a través da comprensión 
e interiorización da música. 

grupo, e achegando ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa 
común. 

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas 
aplicando técnicas que permitan unha 
correcta emisión da voz. 

CCEC Intenta unha correcta 
emisión da voz 

4%  X      R3 EOE  X  

MUB1.4.3. Practica a relaxación, a 
respiración, a articulación, a resonancia 
e a entoación. 

CCEC Relaxación, respiración e 
entoación 

4%  X      R3 EC 

PV 

 X  

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

CCEC 100% 3%  X      R2 

R3 

R4 

EMP X X X 

  * MUB1.4.5. 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 

Coñece as técnicas 3%  X      R2 

R3 

R4 

EMP 

EC 

PV 

X X X 

a 

n 

 

 

B1.10. Composición individual ou en 
grupo de cancións e pezas 
instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de 
elementos e recursos presentados no 
contexto das actividades que se 
realizan na aula 

B1.5. Amosar interese polas actividades de 
composición, e improvisación e amosar 
respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e 
composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

CAA 

CCEC 

CMCCT 

100% 2%  X      R4 EOE 

EMP 

 X  

 * MUB1.5.2. Amosa unha actitude de 
superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades 
e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

CSIEE 100% 2%       X R1 EMP 

EC 

PV 

X X X 

a 

c 

d 

g 

ñ 

 

B1.11. Práctica, creación, memorización e 
interpretación de pezas musicais en 
grupo, aprendidas a través da lectura 
de partituras con diversas formas de 
notación. 

B1.12. Práctica das pautas básicas da 

interpretación: silencio, atención ao/á 

director/a e a outros/as intérpretes, 

audición interior, memoria e adecuación 

ao conxunto. 

B1.6. Participar activamente e con iniciativa 

persoal nas actividades de interpretación, 

asumindo diferentes papeis, intentando 

concertar a súa acción coa do resto do 

conxunto, achegando ideas musicais e 

contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa 

en común. 

MUB1.6.1. 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 

100% 3%  X      R2 

R3 

R4 

CL 

EOE 

EMP 

EC 

PV 

X X X 

MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza 
pezas vocais, instrumentais e danzas do 
patrimonio español e galego. 

CCEC Practica e interpreta. 3%  X      R2 

R3 

R4 

CL 

EOE 

CA 

  X 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

* MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto 
cara ás propostas do profesor/a e dos 
compañeiros/as. 

CSC 100% 2%       X R1 EC 

PV 

X X X 

MUB1.6.4. 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 

Practica as pautas básicas 
da interpretación: silencio, 
atención ao/á director/a e 
a outros/as intérpretes 

3%  X      R2 

R3 

R4 

EMP 

EC 

PV 

X X X 

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

CSIEE 

CAA 

Participa en agrupacións 
vocais e instrumentais 
amosando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

3%  X      R3 

R4 

CL 

EOE 

EMP 

EC 

PV 

X X X 

n 

b 

e 

B1.13. Exploración das posibilidades de 
diversas fontes sonoras e práctica de 
habilidades técnicas para a 
interpretación. 

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas 
fontes e obxectos sonoros. 

* MUB1.7.1. Amosa interese polas 
paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

CCEC 

CD 

Recoñece as paixases 
sonoras 

2%      X  TG EOE 

EC 

PV 

EV 

X   

MUB1.7.2. Investiga de forma creativa 
acerca das posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos sonoros. 

CD 

CAA 

Recoñece as diferenzas 
tímbricas nos obxectos 
sonoros 

2%      X  TG CA 

TIC 

EMP 

EC 

 X  

Bloque 2. Escoita                                                                                                                                                                                                                                   20% 

m 

n 

B2.1. Clasificación e discriminación 
auditiva dos tipos de voces e 
instrumentos e das agrupacións vocais 
e instrumentais. 

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

MUB2.1.3. Explora e descubre as 
posibilidades da voz e os instrumentos, 
e a súa evolución ao longo da historia 
da música. 

CCEC 

CAA 

Identifica as 4 voces; baixo 
tenor contralto e barítono 
e os instrumentos da 
orquestra clásica. 

3%   X      CL 

EOE 

CA 

TIC 

 X  
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

b 

n 

B2.2. Utilización dos recursos necesarios 
para a comprensión da música 
escoitada. 

B2.3. Identificación dos elementos da 
música e das súas características na 
audición e na análise de obras 
musicais. 

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

* MUB2.2.1. Le e analiza partituras como 
apoio á audición. 

CCEC Le partituras como apoio a 
audición 

2%   X      CL X X X 

b 

n 

B2.4. Aplicación de estratexias de 
atención, audición interior, memoria 
comprensiva e anticipación durante a 
interpretación e a creación musical. 

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

MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 

CSC 100% 4%       X R1 EC 

PV 

X X X 

l 

n 

g 

B2.5. Audición, análise elemental e 
apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, 
xéneros, tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as interpretacións e 
as composicións realizadas na aula. 
Interese por coñecer músicas de 
distintas características e por ampliar 
as propias preferencias musicais. 

B2.6. Música en vivo: concertos e outras 
manifestacións musicais, da propia 
cultura musical e de outras. Interese 
por desenvolver hábitos positivos e de 
respecto ás demais persoas durante a 
escoita. 

B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar 
a época ou a cultura á que pertencen 
distintas obras musicais, interesándose 
por ampliar as súas preferencias. 

* MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer 
músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas 
músicas coñecidas. 

CAA Recoñece as principais 
épocas da música 
occidental 

2%   X      CL 

EOE 

EMP 

EC 

PV 

X X X 

MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no 
espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 

CCEC 

CSC 

Sabe situar no tempo 2%   X      CL 

EOE 

X X X 

h 

e 

B2.7. Elementos que interveñen na 
construción dunha obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, timbre, 
textura, forma, tempo, dinámica, etc. 

B2.8. Valoración da audición como forma 
de comunicación e como fonte de 
coñecemento e enriquecemento 
intercultural. 

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

MUB2.5.1. Describe de xeito 
pormenorizado os diferentes elementos 
das obras musicais propostas usando 
distintas linguaxes. 

CCEC Identifica ritmo, melodía, 
textura 

3%   X      CL 

EOE 

TIC 

X X X 

* MUB2.5.2. Utiliza recursos con 
autonomía como apoio ao análise 
musical. 

CAA 

CD 

Utiliza algún recurso con 
autonomía como apoio ao 
análise musical. 

2%   X      CA 

TIC 

EMP 

X X X 

* MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais 
para comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e escrito, 
con rigor e claridade. 

CCL Emprega conceptos 
musicais básicos para 
comunicar coñecementos, 

2%     X   TI CL 

EOE 

EC 

  X 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais                                                                                                                                                                                                                       26% 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

n 

f 

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

B3.4. Análise da música empregada en 
diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

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

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 

CCEC 

CCL 

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

3% X       R5 CL 

EOE 

CA 

TIC 

X X X 

* MUB3.1.2. Recoñece e interpreta 
manifestacións da danza identificando e 
explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que 
pertencen. 

CCEC Recoñece e interpreta 
manifestacións da danza 
identificando a época 
histórica á que pertencen. 

2%  X      R2 EC 

PV 

X   

MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas 
funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 

CCEC 

CCL 

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

3% X       R5 CL 

EOE 

CA 

X X X 

l 

n 

ñ 

B3.5. Utilización de diversas fontes de 
información para indagar sobre 
instrumentos, compositores e 
compositoras, concertos e producións 
musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música 
occidental en xeral e doutras culturas. 

B3.6. O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos 
como instrumentos para o 
coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

B3.2. Demostrar interese por coñecer 
músicas de distintas características, 
épocas e culturas, e por ampliar e 
diversificar as propias preferencias 
musicais, adoptando unha actitude aberta 
e respectuosa. 

MUB3.2.1. 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 

CCEC 

CAA 

Elabora algún proxecto de 
investigación e exposición 

2%     X   TI CL 

EOE 

CA 

TIC 

EMP 

 X  

b 

f 

ñ 

B3.7. Recoñecemento e localización nas 
coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis 
significativas do patrimonio musical 
galego, occidental e doutras culturas. 

B3.3. Relacionar as cuestións técnicas 
aprendidas coas características das 
épocas da historia musical. 

MUB3.3.1. Relaciona as cuestións 
técnicas aprendidas vinculándoas ás 
épocas da historia da música 
correspondentes. 

CCEC 

CAA 

Recoñece cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas 
ás épocas da historia da 
música correspondentes. 

2%     X   TI CL 

EOE 

X X X 

n B3.8. Épocas da historia da música: 
características principais, autores/as 
significativos/as, audicións con apoio 
de partitura e interpretación de pezas 
ou fragmentos das distintas épocas. 

B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as 
grandes épocas da historia da música. 

MUB3.4.1. Distingue e sitúa 
temporalmente ás épocas da historia da 
música e as tendencias musicais. 

CCEC 

CSC 

Distingue e sitúa 
temporalmente ás épocas 
da historia da música 

3% X       R5 CL 

EOE 

X X  

* MUB3.4.2. Examina e explica con criterio 
musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a 
música na sociedade. 

CCEC 

CCL 

Recoñece a relación entre os 
acontecementos 
históricos, o 
desenvolvemento 
tecnolóxico e a música na 
sociedade. 

2% X       R5 CL 

EOE 

EC 

X X X 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

h 

n 

g 

B3.9. Recollida de información, valoración 
e exposición do feito musical e as súas 
opinións. 

B3.5. Valorar a asimilación e empregar 
algúns conceptos musicais básicos 
necesarios á hora de emitir xuízos de 
valor ou falar de música. 

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario 
adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

CCL Emprega un vocabulario 
básico adecuado para 
describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

3% X       R5 CL 

EOE 

X X X 

* MUB3.5.2. Comunica coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de xeito oral 
e escrito, con rigor e claridade. 

CCL 100% 2% X       R5 CL 

EOE 

X X X 

g 

n 

e 

B3.10. Recollida de información, 
valoración e exposición do feito musical 
ao longo da historia. 

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola 
música, os concertos en vivo e as 
propostas musicais, valorando os seus 
elementos creativos e innovadores ao 
longo da historia. 

MUB3.6.1. 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 Utiliza diversas fontes de 
información para indagar 
sobre as novas 
tendencias, 
representantes, grupos de 
música popular, etc., 

2% X       R5 CL 

EOE 

CA 

TIC 

EC 

  X 

* MUB3.6.2. Interésase por ampliar e 
diversificar as preferencias musicais 
propias. 

CAA 100% 2% X       R5 CL 

CA 

EC 

X X X 

Bloque 4. Música e tecnoloxías                                                                                                                                                                                                            8% 

e 

n 

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

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

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

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

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos 
tecnolóxicos dispoñibles, demostrando 
un coñecemento básico das técnicas e 
dos procedementos necesarios para 
gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións 
audiovisuais. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades 
que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 

CD 

CCEC 

100% 2%      X  TG CL 

CA 

TIC 

EMP 

X X X 

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da 
produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionados, os 
métodos e as tecnoloxías. 

CSC 

CSIEE 

CD 

Participa en todos os 
aspectos da produción 
musical de modo básico 
para gravar, reproducir, 
crear e interpretar música 
ou realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

2%      X  TG CL 

EOE 

CA 

TIC 

EMP 

X X X 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualificación 

Presentación 
individual 

Interpretación Audición Proba 

Oral 

Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

e 

b 

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

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

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e 
os procedementos apropiados para elaborar 
traballos sobre temas relacionados co feito 
musical. 

CD 

CAA 

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

4%     X X  TG 

TI 

 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

EMP 

X X X 
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12. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 3º ESO 

 

CCL 

-MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas linguaxes. 
-MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 
-MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 
-MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na 
sociedade. 
-MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 
-MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e 
escrito, con rigor e claridade 

CMCCT 

-MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave 
de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
-MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas 
- 

CD 

-MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona 
sobre elas. 
-MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos sonoros. 
-MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas linguaxes. 
-MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha 
revisión crítica desas producións. 
-MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical 
-MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o 
uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
-MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
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CAA 

-MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 
-MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 
-MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora 
de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 
-MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas 
-MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa 
-MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos sonoros. 
-MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a 
súa evolución ao longo da historia da música. 
-MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas. 
-MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas linguaxes. 
-MUB3.2.1. 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 
-MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas 
da historia da música correspondentes 
-MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias 
-MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

CSC 

-MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos 
compañeiros/as 
-MUB1.6.4. 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. 
-MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 
-MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 
-MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e 
as tendencias musicais. 
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CCEC 

-MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave 
de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
-MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 
-MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais. 
-MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e 
normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 
-MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan 
unha correcta emisión da voz. 
-MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación. 
-MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 
-MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora 
de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. 
-MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas 
-MUB1.6.1. 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. 
-MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e 
danzas do patrimonio español e galego. 
-MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona 
sobre elas. 
-MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a 
súa evolución ao longo da historia da música. 
-MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. 
-MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 
-MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas linguaxes. 
-MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 
-MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e 
explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 
-MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 
-MUB3.2.1. 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 
-MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas 
da historia da música correspondentes 
-MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e 
as tendencias musicais. 
-MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na 
sociedade. 
-MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a actividade musical 
-MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o 
uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
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CSIEE 

-MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 
-MUB1.6.1. 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. 
-MUB1.6.4. 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. 
-MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude 
aberta e respectuosa 
-MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o 
uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
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13. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 4º ESO 

 

O alumnado que escolle cursar música en 4º de ESO, por norma xeral, acostuma ter 

gustos e preferencias ben marcados, intereses musicais definidos, facilidades para interpretar un 

instrumento ou para o canto ou a danza, vocación para participar en eventos ou actividades no 

centro, sensibilidade artística pronunciada e mesmo predisposición a continuar estudos nun 

bacharelato artístico. Esta materia deberá ofrecer a estes rapaces e rapazas unha unha 

plataforma para desenvolver as súas necesidades creativas, potenciar a súa autoestima se fose 

preciso e guialos no camiño da madurez persoal a través da expresión musical e artística. 

 

Tendo isto en conta, faise necesario que a nosa materia neste nivel educativo permita que 

o alumnado dirixa a súa propia formación cara os seus intereses e motivacións. Esta 

programación deberá ser un marco flexible para adaptarse aos seus centros de interese e permitir 

que sexan partícipes activos da súa educación.   

 

O currículo para de 4ºESO da materia de música establece 4 bloques de contidos: 

Bloque 1: Interpretación e creación 

Bloque 2: Escoita 

Bloque 3: Contextos musicais e culturais 

Bloque 4: Música e tecnoloxías 

 

Respecto aos cursos 1º, 2º e 3º,  en 4º ten máis peso o bloque 4 (Música e tecnoloxías) e 

menos o bloque 1 (Intepretación e creación). Deste xeito, na secuenciación dos contidos e 

organización das aulas daráselle un peso maior á realización de tarefas e participación en 

proxectos. O grupo de 4º terá especial protagonismo no proxecto de centro “Radio Escolar” xa 

que dispón de máis preparación e máis horas lectivas de música. 

 

Grazas á disposición horaria de 3 sesións semanais, é posible organizar a materia de xeito 

que una sesión á semana sexa adicada exclusivamente á práctica musical. Así, o bloque 1 de 

contidos da materia pode ser estendido na secuenciación ao longo de todo o curso optimizando a 

eficacia da práctica musical e axudando a establecela como hábito regular. Ao longo de todas as 

unidades que se describen a continuación, farase un seguimento da evolución creativa e 

interpretativa do alumnado potenciando as destrezas instrumentais, vocais e corporais. O 

resultado desa evolución será avaliado na unidade final, cando o grupo mostre o traballo realizado  

no festival de fin de curso. 
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UNIDADE 1: Música na radio. Deseño e produción de podcasts.  (Setembro-Outubro) 

Debido á relevancia que o proxecto de radio escolar terá no grupo de 4º de ESO, faise 

necesario comezar o curso adquirindo ferramentas que permitan o deseño e produción de 

podcasts. Aquí inclúese aspectos como a linguaxe radiofónica, comunicación e oratoria; 

elaboración dun guión, tanto técnico como literario; manexo de aplicacións dixitais para gravación 

e edición de audio, así como coñecemento de tecnoloxía específica de son (microfonía, mesa de 

mestura, etc.). O alumnado de 4º encargarase de xestionar as alarmas musicais que serán 

emitidas para todo o centro para avisar dos cambios de clase, isto implicará unha 

responsabilidade que será rotativa ao longo do curso. 

 

UNIDADE 2: A tecnoloxía da gravación musical. (Outubro-Novembro) 

Nesta unidade o alumnado experimentará técnicas de gravación sonora, fará un percorrido 

pola historia do son gravado e analizará as consecuencias que este cambio tecnolóxico tivo na 

nosa sociedade. Así mesmo, analizaranse as novas mudanzas na difusión musical que están 

transformando os hábitos de consumo musical e valoraranse os seus efectos. Tamén investigará 

as funcións que a música gravada exerce na nosa sociedade comparándoa coa música ao vivo. O 

resultado destas tarefas será a produción de podcasts. 

 

UNIDADE 3: A industria musical. (Novembro-Decembro) 

Nesta unidade realizaranse audicións e visualización de música mainstream, abrindo 

debate sobre a música comercial e analizando as súas características. Farase unha lectura e 

comentario de fragmentos do libro “La dictadura del videoclip” de Jon Illescas e proporase a  

lectura voluntaria da totalidade da obra. Leranse e comentaranse diferentes críticas musicais 

extraídas de varios medios de comunicación e analizaranse os elementos que configuran a 

industria e as fases da produción musicais.  

O produto resultante desta unidade serán dúas críticas musicais; unha dunha peza musical 

comercial e outra dunha peza alternativa en formato podcast. 

 

UNIDADE 4: Tendencias actuais na música de consumo. (Xaneiro) 

 Aquí, o alumnado deberá partir dos seus intereses e gustos musicais e amplialos cara 

outros xéneros, estilos e tendencias accesibles á xuventude desde os medios de comunicación. 

Posteriormente farase unha perspectiva histórica para comprender a orixe da diversidade na 

música actual. O obxectivo será fomentar o respecto polos gustos musicais dos outros e explorar 

e experimentar outras tendencias, cunha actitude aberta e procurando o enriquecemento persoal. 
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 Desta unidade extraeranse pezas ou ideas que poderán ser arranxadas para a 

interpretación vocal, instrumental ou coreográfica en grupo. 

 

UNIDADE 5: Música e cultura. Percorrido polas músicas do mundo. (Febreiro) 

O enfoque desta unidade será máis antropolóxico. Analizaranse músicas de diferentes 

lugares do mundo comparando e contrastando a función que desempeñan en cada lugar e 

sociedade poñendo en valor a riqueza da diversidade cultural e a necesidade de protexela e 

divulgala. 

O resultado deste traballo será unha campaña de promoción e divulgación de músicas de 

diferentes culturas entre a comunidade educativa. Poderá ser complementado con talleres de 

danzas do mundo, percusión africana ou latina, cancións en diferentes idiomas, etc. A realizar en 

eventos organizados polo instituto como o día da paz, o entroido, ou outras efemérides. 

 

UNIDADE 6: Música patrimonial galega. (Marzo) 

A música ten un poder moi forte para formar identidades e vínculos cunha comunidade, 

unha cultura e unha lingua. O obxectivo desta unidade será fomentar o apego coa música 

patrimonial máis próxima profundando no coñecemento completo da música galega, enmarcada 

en contextos poliédricos, desde as formas e estilos musicais tradicionais ata as tendencias máis 

actuais que poñen en valor a nosa música patrimonial.  

O alumnado deberá realizar unha análise da presenza da música galega na súa contorna e 

valorar a súa saúde, os prexuízos que a rodean, as dificultades ás que se enfronta para manter a 

súa ideosincrasia, etc. Para rematar, entrevistarán a algún músico que se adique á recuperación, 

estudo ou promoción do noso patrimonio musical.  

 

UNIDADE 7: A música no audiovisual. O cinema. (Abril) 

UNIDADE 8: A música no audiovisual. A publicidade. (Maio) 

Estas dúas unidades teñen como obxectivo que o alumnado sexa capaz de comprender o 

papel da música nas producións audiovisuais, adquirir coñecementos básicos sobre a relación da 

música con outras manifestación artísticas e comprender o seu poder e eficacia no resultado final.  

Farase unha análise de fragmentos fílmicos e publicitarios e traballarase con vocabulario 

específico para o comentario de bandas sonoras. Nun pequeno percorrido pola historia do cine e 

os xéneros cinematográficos, tocaránse obras maestras da música no cine e compositores 

relevantes neste eido. 

Conxuntamente co departamento de Educación Plástica e Visual, farase unha tarefa 

consistente na sonorización de imaxes en movemento (tipo stopmotion) onde o alumnado levará á 

práctica os conceptos traballados na análise. 
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UNIDADE 9: Dirección de espectáculos musicais. A gala de 4º ESO (marzo) e o 

festival fin de curso. (Xuño) 

Tradicionalmente no noso centro, o alumnado de 4º de ESO dirixe o festival de fin de curso 

xa que supón a súa despedida desta etapa educativa. Así mesmo, para o segundo trimestre está 

previsto organizar unha gala musical para recadar fondos para a excursión que cada ano realiza 

este alumnado. Desde a área de música deberán dirixir estes espectáculos, no que participan 

todos os niveis do centro, con todas as implicacións que iso supón: planificación, ensaio, difusión, 

etc. Tamén servirá de mostra para as actividades de creación e interpretación que foron 

traballando ao longo do curso. 
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14. RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES NA SECUENCIACIÓN E AVALIACIÓN. MÚSICA 4º ESO 

Os estándares imprescindibles do curso anterior figuran no ANEXO I e completan esta táboa 

 

LENDA COMPETENCIAS          LENDA TRANSVERSAIS       LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN * 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                             CL  Comprensión lectora.       R1 Rúbrica para a observación sistemática na aula 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  EOE  Expresión oral e escrita.      R2 Rúbrica para danzas e bailes 
CD   Competencia dixital.         CA  Comunicación audiovisual.      R3 Rúbrica para interpretación vocal 
CAA   Competencia aprender a aprender.       TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación.    R4 Rúbrica para interpretación instrumental 
CSC   Competencias sociais e cívicas.       EMP  Emprendemento.       R5 Rúbrica para o rexistro de lectura obrigatoria 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.      EC  Educación cívica.       Au Proba escrita sobre audición musical 
CCEC   Conciencia e expresións culturais.       PV  Prevención da violencia.      TI Rúbrica para o traballo Individual  
             EV Educación e seguridade viaria.      TG Rúbrica para a tarefa grupal 
  

                * En vermello indícanse aqueles estándares prescindibles no caso de ensino semipresencial ou non presencial 

 
                                 

Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualifica-

ción 

 Interpretación Audi-
ción 

 Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

Bloque 1. Interpretación e creación        (Peso na calificación  41%) 

 B1.1. Práctica e aplicación de habilidades 
técnicas en grao crecente de complexidade 
e concertación coas outras partes do 
conxunto na interpretación vocal e 
instrumental, e no movemento e a danza. 

B1.2. Interpretación de pezas vocais e 
instrumentais aprendidas de oído e/ou 
mediante a lectura de partituras con 
diversos tipos de notación. 

B1.1. Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, 
unha peza vocal ou instrumental, ou unha 
coreografía, aprendidas de memoria a través 
da audición ou da observación de gravacións 
de audio e vídeo, ou mediante a lectura de 
partituras e outros recursos gráficos. 

MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas 
necesarias nas actividades de 
interpretación, colabora co grupo e respecta 
as regras fixadas para lograr un resultado 
acorde coas súas propias posibilidades. 

CAA 

CSC 

Respecta as regras e logra un 
resultado acorde coas súas 
propias posibilidades. 

10%  X      R2 

R3 

R4 

EC 

PV 

X X X 

MUB1.1.2. Le partituras como apoio á 
interpretación. 

CCEC Le partituras sinxelas. 10%  X      R2,3,4 CL X X X 

* MUB1.1.3. Coñece e cumpre as normas 
establecidas para realizar as actividades da 
aula. 

CSC 100% 3%       X R1 EC X X X 

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

B1.4. Perseveranza na práctica de 
habilidades técnicas que permitan mellorar 
a interpretación individual e en grupo, e a 
creación musical. 

B1.2. Participar activamente nalgunhas das 
tarefas necesarias para a celebración de 
actividades musicais no centro docente: 
planificación, ensaio, interpretación, difusión, 
etc. 

MUB1.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio 
variado de cancións, pezas instrumentais e 
danzas cun nivel de complexidade en 
aumento. 

CCEC 

CSC 

Consegue interpretar o 50% 
do repertorio traballado. 

10%  X      R2 

R3 

R4 

EC X X X 

 B1.5. Utilización de técnicas, recursos e 
procedementos compositivos na 
improvisación, na elaboración de arranxos 
e na creación de pezas musicais. 

B1.3. Compoñer unha peza musical utilizando 
diferentes técnicas e recursos. 

MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente 
técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos 
musicais, improvisar e compor música. 

CD 

CMCCT 

 

Segue as pautas indicadas 
para elaborar arranxos, 
composicións e facer 
improvisacións. 

3%      X  TG EOE X X X 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualifica-

ción 

 Interpretación Audi-
ción 

 Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos 
informáticos ao servizo da creación musical. 

CD Realiza un traballo nun editor 
de partituras. 

3%      X  TG TIC 

CA 

X   

 B1.6. Ámbitos profesionais da música. 
Identificación e descrición das facetas e as 
especialidades no traballo dos/das 
músicos/as. 

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

B1.4. Analizar os procesos básicos de creación, 
edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos/as profesionais. 

MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso 
seguido en diversas producións musicais 
(discos, programas de radio e televisión, 
cine, etc.) e o papel xogado en cada fase do 
proceso polos/as profesionais que 
interveñen. 

CSC 

CSIEE 

Identifica diferentes profesións 
relacionadas coa música. 

2%      X  TG CA 

EMP 

X   

 Bloque 2. Escoita        (Peso na calificación  22%) 

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

B2.1. Analizar e describir as principais 
características de pezas musicais apoiándose 
na audición e no uso de documentos como 
partituras, textos ou musicogramas.  

 

MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras 
musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

 

CMCCT 

CCL 

CSC 

Describe de xeito básico as 
características definitorias 
de obras. 

3%   X      CL  X  

* MUB2.1.2. Le e analiza partituras como 
apoio á audición. 

 

CCEC Partituras sinxelas. 2%   X      CL  X  

 B2.2. A crítica como medio de información e 
valoración do feito musical. Análise de 
críticas musicais e uso dun vocabulario 
apropiado para a elaboración de críticas 
orais e escritas sobre a música escoitada. 

B2.2. Expor de xeito crítico a opinión persoal 
respecto de distintas músicas e eventos 
musicais, argumentándoa en relación coa 
información obtida en diversas fontes: libros, 
publicidade, programas de concertos, críticas, 
etc. 

MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza 
un vocabulario axeitado para a elaboración 
de críticas orais e escritas sobre a música 
escoitada. 

CCL 

CCEC 

100% 2%     X   TI EOE X   

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

B2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise 
de obras e situacións musicais. 

 

MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
axeitado para describir a música.  

CCL 

CCEC 

100% 2%     X   TI EOE X   

 B2.4. Utilización de diversas fontes de 
información para obter referencias sobre 
músicas de diferentes épocas e culturas, 
incluídas as actuais, e sobre a oferta de 
concertos e outras manifestacións 
musicais, tanto en vivo como divulgadas a 
través dos medios de comunicación. 

B2.4. Recoñecer auditivamente, clasificar, situar 
no tempo e no espazo, e determinar a época 
ou a cultura e o estilo das obras musicais 
escoitadas previamente na aula, amosando 
apertura e respecto polas novas propostas 
musicais e interesándose por ampliar as súas 
preferencias. 

 

MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos 
distintivos de obras musicais, e descríbeo 
utilizando unha terminoloxía axeitada. 

CCL 

CCEC 

Trazos distintivos principais. 3%   X      EOE  X  

MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e tempo. 

CCEC 

CSC 

Localizacións aproximadas. 3%   X      EOE  X  

MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e 
curiosidade pola diversidade de propostas 
musicais, así como polos gustos musicais 
doutras persoas.  

CSC 

CCEC 

100% 3%       X R1 EC  X  

 B2.5. Edición, comercialización e difusión da 
música. Novas modalidades de distribución 
da música e as súas consecuencias para 
os/as profesionais da música e a industria 
musical. 

B2.5. Distinguir as funcións que cumpre a música 
na nosa sociedade, atendendo a diversas 
variables: intención de uso, estrutura formal e 
medio de difusión utilizado. 

MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o 
papel dos medios de comunicación na 
difusión e na promoción da música. 

CD 

CSC 

100% 2%     X   TI EC X   
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualifica-

ción 

 Interpretación Audi-
ción 

 Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

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

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

B2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre 
a música na vida das persoas e na sociedade. 

* MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da 
música en situacións e contextos diversos: 
actos da vida cotiá, espectáculos, medios 
de comunicación, etc. 

CCL 

CCEC 

CSC 

Coñece e explica o papel da 
música en algunha 
situación e contexto. 

2%      X  TG EOE X   

Bloque 3. Contextos musicais e culturais       (Peso na calificación  17%) 

 B3.1. Recoñecemento e localización nas 
coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas 
do patrimonio musical español e galego. 

B3.1. Apreciar a importancia patrimonial da 
música española e galega, e comprender o 
valor de conservala e transmitila colaborando 
na recollida, na gravación e na transcrición de 
pezas.  

 

MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o 
patrimonio musical español e galego. 

 

CSC 

CCEC 

 

100% 2%       X R1 EC  X  

MUB3.1.2. Coñece as testemuñas máis 
importantes do patrimonio musical español 
e galego, e sitúaos no seu contexto 
histórico e social.  

 

CSC 

CCEC 

 

Patrimonio musical galego. 3%   X      EOE  X  

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

B3.3. Manifestacións musicais doutras 
culturas.  

B3.2. Coñecer a existencia doutras 
manifestacións musicais e consideralas como 
fonte de enriquecemento cultural. 

MUB3.2.1. Analiza a través da audición 
músicas de distintos lugares do mundo e 
identifica as súas características 
fundamentais. 

CSC 

CCEC 

 

Analiza e identifica músicas 
moi representativas de 
distintos lugares. 

3%   X      EOE  X  

* MUB3.2.2. Recoñece e explica as 
características básicas da música española 
e da música popular urbana. 

CSC 

CCEC 

 

É capaz de distinguir estilos e 
tendencias. 

3%   X      EOE  X  

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

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

B3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación 
da música con outras manifestacións 
artísticas.  

 

MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación 
nos que establece sinerxías entre a música 
e outras manifestacións artísticas.  

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

100% 2%      X  TG CA   X 

 B3.6. Utilización de diversas fontes de 
información para indagar sobre música 
popular urbana. 

B3.7. O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. Valoración 
dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 

B3.8. Sensibilización e actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 

B3.4. Coñecer e analizar as características dos 
principais grupos e tendencias da música 
popular urbana actual. 

MUB4.4.1. Realiza traballos e exposicións ao 
resto do grupo sobre a evolución da música 
popular. 

CAA 

CSC 

CCL 

100% 2%      X  TG EOE  X  

MUB4.4.2. Utiliza os recursos das novas 
tecnoloxías para expor os contidos de 
maneira clara. 

CD Emprega algún programa de 
presentación de 
diapositivas na exposición 
de traballos. 

2%      X  TG TIC  X  

Bloque 4. Música e tecnoloxías         (Peso na calificación  20%) 
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Obxectivos IDENTIFICADOR DE CONTIDOS IDENTIFICADOR DE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE Competencias 
clave 

Grao mínimo de consecución % da 
cualifica-

ción 

 Interpretación Audi-
ción 

 Traballo 

individual 

Traballo 

 grupal 

Observación 
en Aula 

Rúbrica Elementos 
transversais 

1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª   
AV 

 B4.1. Papel das tecnoloxías na música. 
Reflexión sobre a repercusión que na 
música tivo a posibilidade de gravar o son e 
a aparición dos computadores. 

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

B4.1. Valorar o papel das tecnoloxías na 
formación musical. 

 

MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos 
tecnolóxicos para diferentes aplicacións 
musicais.  

 

CAA 

CD 

CMCCT 

Utiliza un editor de audio. 2%      X  TG TIC 

CA 

X   

MUB4.1.2. Comprende a transformación de 
valores, hábitos, consumo e gusto musical 
como consecuencia dos avances 
tecnolóxicos. 

 

CSC 

CSIEE 

Recoñece as diferenzas 
xeneracionais respecto a 
hábitos, valores, consumo e 
gusto musical 

2%      X  TG CA 

EC 

X   

 B4.3. Utilización de dispositivos electrónicos, 
recursos de internet e software musical de 
distintas características para o 
adestramento auditivo e a escoita, a 
interpretación e a creación musical. 

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

MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas 
necesarias para a elaboración dun produto 
audiovisual. 

CSC 

CD 

Técnicas de audio.  2%      X  TG CA 

TIC 

  X 

 B4.4. Aplicación de técnicas de gravación 
analóxica e dixital para rexistrar as 
creacións propias, as interpretacións 
realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 

 

B4.3. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas 
ou en movemento utilizando diferentes 
recursos informáticos. 

MUB4.3.1. Sabe procurar e seleccionar 
fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

CAA 

CD 

Procurar e seleccionar 
fragmentos. 

2%      X  TG CA 

TIC 

  X 

MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais. 

CD 

CCEC 

CMCCT 

Selección de músicas 
preexistentes. 

2%      X  TG CA 

TIC 

  X 

 B4.5. Análise das funcións da música en 
producións audiovisuais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos, etc. 

B4.4. Caracterizar a función da música nos 
medios de comunicación (radio, televisión, 
cine, etc.) e as súas aplicacións na 
publicidade, nos videoxogos e noutras 
aplicacións tecnolóxicas.  

MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de 
información e os procedementos 
apropiados para indagar e elaborar traballos 
relacionados coa función da música nos 
medios de comunicación. 

CAA 

CD 

100% 2%     X   TI TIC   X 

 B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en 
movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais. 

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

B4.5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías 
aplicadas á música e utilizalas con autonomía.  

MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as 
posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para a 
actividade musical. 

CD 

CCEC 

100% 2%       X R1 TIC 

CA 

X X X 

MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de 
información impresa ou dixital para resolver 
dúbidas e para avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

CD 

CCL 

CAA 

100% 3%     X X  TI 

TG 

TIC X X X 

MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito 
crítico, obtena de distintos medios e pode 
utilizala e transmitila utilizando distintos 
soportes. 

CAA 

CL 

CD 

100% 3%     X X  TI 

TG 

TIC 

CL 

X X X 
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15. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 4º ESO 

 

CCL 

-MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

-MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 

-MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música.  

-MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e 
descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada. 

-MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

-MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre 
a música e outras manifestacións artísticas.  

-MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

-MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e 
pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 

CMCCT 

-MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

-MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

-MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais.  

-MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 
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CD 

-MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

-MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación 
musical. 

-MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 

-MUB4.4.2. Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de 
maneira clara. 

-MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais.  

-MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun 
produto audiovisual. 

-MUB4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

-MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

-MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos 
apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados coa función da 
música nos medios de comunicación 

-MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

-MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

-MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e 
pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 

CAA 

-MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de 
interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un 
resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

-MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre 
a música e outras manifestacións artísticas.  

-MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre 
a música e outras manifestacións artísticas.  

-MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais.  

-MUB4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de imaxes. 

-MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos 
apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados coa función da 
música nos medios de comunicación 

-MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

-MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e 
pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 
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CSC 

-MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de 
interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un 
resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

-MUB1.1.3. Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as 
actividades da aula. 

-MUB1.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas 
instrumentais e danzas cun nivel de complexidade en aumento. 

-MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado 
en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

-MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

-MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

-MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas.  

-MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música. 

-MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

-MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 

-MUB3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social.  

-MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo 
e identifica as súas características fundamentais. 

-MUB3.2.2. Recoñece e explica as características básicas da música española e 
da música popular urbana. 

-MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre 
a música e outras manifestacións artísticas.  

-MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre 
a música e outras manifestacións artísticas.  

-MUB4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

-MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun 
produto audiovisual. 
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CCEC 

-MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. 

-MUB1.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas 
instrumentais e danzas cun nivel de complexidade en aumento. 

-MUB2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. 

-MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 

-MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música.  

-MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e 
descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada. 

-MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

-MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas.  

-MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

-MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 

-MUB3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social.  

-MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo 
e identifica as súas características fundamentais. 

-MUB3.2.2. Recoñece e explica as características básicas da música española e 
da música popular urbana. 

-MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

CSIEE 

-MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado 
en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

-MUB4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 
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16. METODOLOXÍA 

Aspectos xerais 

 Este curso, excepcionalmente, tomarase como prioridade a educación para a saúde 
extremando o coidado da limpeza e hixienización do mobiliario e instrumental 
común. 

 En todo momento se tentará partir do nivel competencial do alumnado. 

 Terase en conta a diversidade respectando os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 Favorecerase a autonomía e liberdade controlada do alumnado. 

 Potenciarase as metodoloxías activas e participativas: 

◦ Combinando traballo individual e cooperativo en gran e pequeno grupo. 

◦ Favorecendo a aprendizaxe por proxectos e centros de interese. 

 Darase un enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. 

 Farase un uso habitual das TIC. 

 O profesor/a terá un papel facilitador no proceso de aprendizaxe. 

 

Estratexias metodolóxicas 

 Concepción da música patrimonial galega como punto de partida. Coñecemento dos 
elementos da música a través da práctica e a audición activa.  

 Interiorización de conceptos e estruturas de linguaxe musical a través do movemento, 
dando importancia ao xesto e á expresión corporal. 

 Experimentación progresiva da práctica musical desde a percusión corporal ata os 
instrumentos convencionais.  

 Estratexias guiadas de aprendizaxe cooperativo. 

 Respectando os centros de interese do alumnado, tomarase como eixo metodolóxico as 
seguintes plataformas creativas: 

◦ Radio escolar.  

▪ Indagación e investigación sobre compositores, estilos musicais, crítica musical, 
contaminación acústica, etc.  

▪ Análise de partituras, vídeos musicais. 

▪ Manexo das TIC, programas de gravación e edición musicais, etc. 

◦ Agrupacións musicais.  

▪ Interpretación instrumental en grupo. 

◦ Escenificación musical e coreográfica. 
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▪ Sonorización de representacións dramáticas. 

▪ Improvisación mediante técnica de soundpainting. 

Estas estratexias estarán supeditadas á compatibilidade da súa realización co protocolo 
vixente por causa da pandemia sanitaria. 

 

 Exemplo de secuenciación de traballo na aula por sesións semanais 

 

Sesión 1 

1. Introdución: 

 Actividades cooperativas de exploración de ideas e coñecementos previos. 

 Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo. 

 Debate, achegas do alumnado, posta en común de lecturas, observacións varias. 

 Comentario de audicións. 

 

2. Actividades en gran grupo guiadas polo profesor. 

 Exercicios e actividades con movemento e danza. 

 Exercicios e actividades de interpretación vocal ou instrumental. 

 Exercicios e actividades de creación, improvisación e escrita musical. 

 Metacognición: reflexión sobre que se traballou e como se aprendeu. 

 

3. Avaliación mediante os seguintes instrumentos: 

 Cuestionarios de autoavaliación. 

 Rúbricas para avaliar Interpretacións e Movemento. 

 Probas escritas para as audicións. 

 Observación das intervencións e aportacións na aula. 

 

Sesión 2 (2º e 3º de ESO) Sesións 2 e 3 (4º de ESO) 

1. Proposta das tarefas por parte do profesor, que poderán incluír algunhas das seguintes 
actividades: 

 Lectura e comprensión de textos e partituras. 

 Pequenas investigacións sobre o feito musical (músicos, estilos, épocas, etc.) 

 Elaboración de guións radiofónicos, literarios e técnicos. 

 Interpretación de obras vocais e instrumentais. 
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 Comentario de obras musicais, partituras, actuacións, etc. 

 Elaboración de bailes, vídeos, cancións. 

 Arranxo e composición de pezas musicais. 

 Edición dixital de audio e video.  

 Deseño e organización de festivais, actuacións e eventos. 

 

2. Traballo por equipos coas seguintes características: 

 Configuración conforme a centros de interese para cada proxecto así como criterios 
de heteroxeneidade e equidade. 

 Establecemento de roles de equipo. 

 Traballo en base a estratexias de aprendizaxe cooperativa. 

 Potenciación da autonomía e liberdade con límites. 

 O profesor como guía da aprendizaxe. 

 

3. Avaliación mediante os seguintes instrumentos: 

 Cuestionarios de autoavaliación. 

 Exposición dos traballos individuais e en grupo que poderán ser gravados en vídeo. 

 Táboa de observación do traballo na aula. 

 Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo. 

 Portfolio de tarefas e actividades. 

 A realización de algunhas das actividades e seguimento de dinámicas pedagóxicas arriba 

expostas fica supeditada á viabilidade da súa execución con garantías e atendendo ao 

cumprimento do protocolo sanitario 

Outras decisións metodolóxicas 

  Ratio: A eficacia da metodoloxía de aprendizaxe cooperativa e por proxectos depende en 

grande medida dunha ratio de aula axeitada ás necesidades e características do alumnado. 

Grupos clase moi numerosos dificultan enormemente esta forma de traballar. Nese caso, 

farase necesario adaptar a metodoloxía empregando sistemas máis individuais. Neste ano 

académico, contamos cunha ratio por aula elevada (excepto en 4º de ESO) que dificultará a 

atención individualizada. 

 Atención á diversidade: Son coñecidos os beneficios da aprendizaxe cooperativa para a 

atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe. Dinámicas específicas deberían 

preparar ao grupo clase para afrontar estes casos e ter recursos que favorezan a inclusión de 



Dept. Música – IES Monte Carrasco 

Páxina 67 de 94 

todos os membros nun equipo de traballo. Mesmo así, ás veces, no caso de que esa inclusión 

non se produza, un alumno ou alumna en concreto pode ser retirado do grupo debendo 

continuar o traballo de xeito individual cun seguimento máis próximo do profesor. Tamén se 

valorará a necesidade dunha adaptación curricular se fose necesario ou de calquera medida 

de reforzo que fose preciso. Esta decisión adoptaríase o antes posible, logo de feita unha 

avaliación inicial. 

 Tempos: Tal e como establece a lei, o alumnado terá tres sesións semanais de 50 minutos 

para a materia de música en 4º de ESO e dúas en 2º e 3º ESO. 

 Traballo en casa: O hábito de estudo en casa é un piar fundamental para o éxito no ensino 

en toda a etapa secundaria, se ben este non debe bater coas necesidades de ocio e lecer dos 

e das adolescentes. Desde a materia de música poderase pedir que realicen breves 

actividades en casa de tres tipos:  

oPreparar unha actividade para presentar na aula como un debate, conversa ou análise 

comparada (lectura de textos, visualización de vídeos ou audicións de música, etc.).  

oActividades e exercicios de reforzo cando sexa preciso. 

oRealizar actividades que favorezan a conexión do traballo na aula coa vida cotiá e o entorno 

directo do alumnado (entrevistas a familiares e amigos, análise de medios de comunicación, 

observación de paisaxes sonoras da contorna, etc.). 

A carga do traballo de casa será maior canto máis avanzado sexa o curso. 

 Espazos: O desenvolvemento habitual das sesións de música serán na aula de música do 

instituto, agás que por necesidades específicas para o desenvolvemento dalgunha tarefa se 

precise facer uso doutro espazo, coma por exemplo a biblioteca ou o ximnasio. Dentro da aula 

hai un espazo para desenvolver o proxecto de radio escolar dotado cunha cabina de 

gravación e ordenador, mesa de mesturas e microfonía. Os traballos de radio emitiranse por 

todo o centro mediante o sistema de amplificación do que está dotado. 

 Materiais: O departamento de música conta co seguinte equipo: 

o Dous piano eléctrico de tecla contrapesada. 

o Un canón proxector conectado ao ordenador 

o Ordenador equipado con programas de secuenciación musical e edición de vídeo e acceso 
a internet. 

o Tarxeta de son externa para a gravación de audio e MIDI con calidade. 
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o Diversos micrófonos e pés para gravacións e actuacións. 

o Mesa de son de 12 canais. 

o Altofalante activo PA con soporte 

o 1 guitarra eléctrica e amplificador 

o 1 baixo eléctrico e amplificador 

o 1 guitarra acústica  

o 1 guitarra española 

o Instrumentos de percusión de láminas (Instrumental Orff) variado 

o Instrumentos de percusión variado (Claves, maracas, pandeiretas, pandeiros, etc) 

o Unha batería eléctrica/midi. 

o Un par de altofalantes estéreo activos “near field”, auriculares. 

o Cables de conexións 

 

 Recursos didácticos: 

 Os alumnos e alumnas NON usan libro de texto. O material é facilitado polo profesor en 

forma de fotocopias ou en formato dixital. O alumnado de todos os niveis dispón, ademais, de 

dispositivos EDIXGAL que empregará tanto na aula como na casa. Favorecerase que o 

alumnado que estuda música fóra do instituto, traia á aula o seu propio instrumento e o 

empregue de xeito habitual. Tamén se poderá requirir que traian unha frauta doce, un ukelele 

ou unha melódica facéndose responsables do coidado e mantemento da mesma. 

 

 Contribución ao itinerario lector  

 Desde o departamento de música contribúese ao itinerario lector do centro cos seguintes 

volumes para 3º e 4º de ESO, voluntario e obrigatorio respectivamente: 

 

 Lecturas compartidas e comentadas entre varios alumnos/as de tipo literario, recreativo 

ou informativo.  

◦ Argenta, Fernando. Pequeña historia de la música. ed. Espasa (3º ESO) 

 

 Lecturas complementarias de tipo informativo, relacionadas cos contidos de cada 

materia.  

◦ Illescas, Jon E. La dictadura del Videoclip, ed. El viejo topo  (4º ESO) 
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17. AVALIACIÓN 

 

Avaliación inicial 

 Data prevista de realización: Na primeira semana de outubro. 

 Realizaranse tres tipos de actividades rexistradas nunha táboa de observación: 

 Un exercicio de lectura e entoación dunha partitura sinxela en clave de sol. 

 Un exercicio de audición comentada. 

 Un exercicio de danza grupal. 

 Segundo os resultados obtidos nas tres actividades, terase en conta o punto de partida no desenvolvemento da 

programación. De detectarse ANAE estudaríase a necesidade dun seguimento individualizado. 

 

Avaliación continua e final 

 1ºESO: 

 O alumnado será avaliado tal e como se indica a continuación: 

 As audicións efectuadas na aula como instrumento de avaliación serán probas escritas que se cualificarán coa 

escala numérica de 0 a 10. 
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 As interpretacións vocais e/ou instrumentais, bailes, traballos individuais ou en grupo avaliaranse mediante 

rúbricas específicas para cada actividade. O resultado das actividades individuais e grupais cualificaranse coa 

seguinte escala:  M / R- / R / B / B+. 

 Os traballos individuais e grupais cualificaranse coa seguinte escala: M / R- / R / B / B+. A ponderación na 

cualificación destes traballos irá en aumento ao longo do curso. 

 Os estándares que se avalíen mediante a observación sistemática na aula contarán cunha rúbrica específica (R1). 

 O resultado da suma e media de todos os resultados cualificaranse coa escala numérica de 0 a 10. 

 Os diferentes tipos de instrumentos de avaliación ponderarán na cualificación conforme á seguinte porcentaxe en 

cada avaliación: 

 

Instrumentos de avaliación 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 

Práctica musical (R2, R3, R4,) 70% 60% 50% 

Audicións (proba escrita) 20% 20% 20% 

Traballos individuais e grupais (TI, TG) 0% 10% 20% 

Observación sistemática na aula (R1) 10% 10% 10% 

 

 Os resultados obtidos das rúbricas, traballos e táboas de observación estarán en relación cos tantos por cento 

establecidos na programación de xeito que para acadar na avaliación final de xuño o 10 tense que cumprir o 

seguinte grao de consecución dos obxectivos para cada bloque: 
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  Bloque 1: Interpretación e creación 60% 

  Bloque 2: Escoita 20% 

  Bloque 3: Contextos musicais e culturais 10% 

  Bloque 4: Música e tecnoloxías 10% 

 

 No desenvolvemento de actividades e tarefas, non será avaliable o feito de que un alumno/a non se comprometa a 

participar fora do horario lectivo. Pero si será avaliable que sexa competente para facer ditas actividades na aula, 

aínda que logo non participe nas actividades que se propoñan fora de horario lectivo. 

 Respecto ao redondeo das notas, cando a media sexa igual ou maior que 0,50 redondearase cara arriba. Por 

exemplo, unha cualificación de 4,5 de media na avaliación será un 5 pero un 4,25 será un 4. 

 As interpretacións, os traballos e os estándares recollidos nas táboas de observación serán avaliados segundo os 

criterios presentados ao alumnado previamente nas rúbricas. 

 En todo caso, o resultado da información recollida na táboa de observación sistemática na aula seralle comunicada 

ao alumno ou alumna. No caso de ser avaliable, computará segundo a porcentaxe indicada. No caso de haber 

algunha información relevante recollida da observación na aula que non sexa avaliable conforme aos estándares 

de aprendizaxe, será tratada co alumno/a, titor/a ou co equipo directivo e, se é preciso, aplicaranse as NOF. 

 

 

 2ºESO: 

 O alumnado será avaliado tal e como se indica a continuación: 
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 As audicións efectuadas na aula como instrumento de avaliación serán probas escritas que se cualificarán coa 

escala numérica de 0 a 10. 

 As interpretacións vocais e/ou instrumentais, bailes, traballos individuais ou en grupo avaliaranse mediante 

rúbricas específicas para cada actividade. O resultado das actividades individuais e grupais cualificaranse coa 

seguinte escala:  M / R- / R / B / B+. 

 Os traballos individuais e grupais cualificaranse coa seguinte escala: M / R- / R / B / B+. 

 Os estándares que se avalíen mediante a observación sistemática na aula contarán cunha rúbrica específica (R1). 

 O resultado da suma e media de todos os resultados cualificaranse coa escala numérica de 0 a 10. 

  Os diferentes tipos de instrumentos de avaliación ponderarán na cualificación conforme á seguinte porcentaxe en 

  cada avaliación: 

 

Instrumentos de avaliación 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 

Práctica musical (R2, R3, R4) 40% 40% 40% 

Audicións (proba escrita) 30% 30% 30% 

Traballos individuais e grupais (TI, TG) 20% 20% 20% 

Observación sistemática na aula (R1) 10% 10% 10% 
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 Os resultados das rúbricas, probas escritas, etc estarán en relación cos tantos por cento establecidos na 

programación de xeito que para acadar na avaliación final de xuño o 10 se ten que cumprir o seguinte grao de 

consecución dos obxectivos para cada bloque: 

 

   Bloque 1: Interpretación e creación 55% 

   Bloque 2: Escoita 23% 

   Bloque 3: Contextos musicais e culturais 17% 

   Bloque 4: Música e tecnoloxías 5% 

 

 No desenvolvemento de actividades e proxectos, non será avaliable o feito de que un alumno/a non se comprometa a 

participar fora do horario lectivo. Pero si será avaliable que sexa competente para facer ditas actividades na aula, aínda que logo 

non participe nas actividades que se propoñan fora de horario lectivo. 

 Respecto ao redondeo das notas, cando as medias estean igual o maior que 0,50 se redondeará cara arriba, por exemplo 

4,5 de media de avaliación será un 5, pero un 4,25 será un 4. 

 As interpretacións, audicións, bailes serán avaliados segundo os criterios presentados aos discentes previamente nas 

rúbricas. 

 En todo caso, o resultado da información recollida na rúbrica de observación sistemática na aula seralle comunicada ao 

alumno ou alumna. No caso de ser avaliable, computará segundo a porcentaxe indicada. No caso de haber algunha información 

relevante recollida da observación na aula que non sexa avaliable conforme aos estándares de aprendizaxe, será tratada co 

alumno/a, titor/a, ou co equipo directivo e, se é preciso, aplicaranse as NOF.  
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3ºESO: 

 O alumnado será avaliado tal e como se indica a continuación: 

 As audicións efectuadas na aula como instrumento de avaliación serán probas escritas que se cualificarán coa 

escala numérica de 0 a 10. 

 As interpretacións vocais e/ou instrumentais, bailes, traballos individuais ou en grupo avaliaranse mediante 

rúbricas específicas para cada actividade. O resultado das actividades individuais e grupais cualificaranse coa 

seguinte escala:  M / R- / R / B / B+. 

 As presentacións na aula avaliarase mediante rúbrica e deberán ser realizadas na sesión marcada previamente. A 

cualificación final será a media de todas as presentacións realizadas no trimestre. 

 Os traballos individuais e grupais cualificaranse coa seguinte escala: M / R- / R / B / B+. 

 Os estándares que se avalíen mediante a observación sistemática na aula contarán cunha rúbrica específica (R1). 

 O resultado da suma e media de todos os resultados cualificarase coa escala numérica de 0 a 10. 

 Os diferentes tipos de instrumentos de avaliación ponderarán na cualificación conforme á seguinte porcentaxe en 

cada avaliación: 

 

Instrumentos de avaliación 1ª avaliación * 2ª avaliación 3ª avaliación 

Práctica musical (R2, R3, R4) 30% 30% 30% 

Audicións (proba escrita) 20% 20% 20% 

Presentacións 20% 20% 20% 
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Traballos individuais e grupais (TI, TG) 20% 20% 20% 

Observación sistemática na aula (R1) 10% 10% 10% 

 

 Os resultados das rúbricas, probas escritas, etc estarán en relación cos tantos por cento establecidos na 

programación de xeito que para acadar na avaliación final de xuño o 10 se ten que cumprir o seguinte grao de 

consecución dos obxectivos para cada bloque: 

Bloque 1: Interpretación e creación 46% 

Bloque 2: Escoita 20% 

Bloque 3: Contextos musicais e culturais 26% 

Bloque 4: Música e tecnoloxías 8% 

 

 No desenvolvemento de actividades e proxectos, non será avaliable o feito de que un alumno/a non se comprometa a 

participar fora do horario lectivo. Pero si será avaliable que sexa competente para facer ditas actividades na aula, aínda que logo 

non participe nas actividades que se propoñan fora de horario lectivo. 

 Respecto ao redondeo das notas, cando as medias estean igual o maior que 0,50 se redondeará cara arriba, por exemplo 

4,5 de media de avaliación será un 5, pero un 4,25 será un 4. 

 As interpretacións, audicións, bailes serán avaliados segundo os criterios presentados aos discentes previamente nas 

rúbricas. 

 En todo caso, o resultado da información recollida na rúbrica de observación sistemática na aula seralle comunicada ao 

alumno ou alumna. No caso de ser avaliable, computará segundo a porcentaxe indicada. No caso de haber algunha información 
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relevante recollida da observación na aula que non sexa avaliable conforme aos estándares de aprendizaxe, será tratada co 

alumno/a, titor/a, ou co equipo directivo e, se é preciso, aplicaranse as NOF. 

 

 Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada (1º, 2º e 3º ESO) 

 Para a práctica musical así como para a observación sistemática na aula establecerase o criterio de avaliación progresiva 

no que o resultado dunha avaliación pode ser mellorado na seguinte sen necesidade de recuperacións. Os traballos individuais 

ou grupais non presentados ou presentados con cualificación negativa poderán ser entregados no final do terceiro trimestre a 

modo de recuperación. Se, mesmo así, non acada a media de 5 coa totalidade dos instrumentos de avaliación, poderá realizar 

unha proba de avaliación final. 

 

 Alumnado que deberá realizar a avaliación final (1º,2º e 3º ESO) 

 Aqueles alumnos/as que non que non superasen o curso unha vez feita a terceira avaliación, terán dereito a unha proba 

escrita, segundo os contidos mínimos que sexan necesarios recuperar no mes de xuño previo a avaliación final. O alumno/a 

deberá demostrar uns coñecementos mínimos que lle permitan aprobar a materia sen necesidade de presentarse á 

convocatoria extraordinaria. 
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4ºESO: 

 O alumnado será avaliado tal e como se indica a continuación: 

 As audicións efectuadas na aula como instrumento de avaliación serán probas escritas que se cualificarán coa 

escala numérica de 0 a 10. 

 As interpretacións vocais e/ou instrumentais, bailes, traballos individuais ou en grupo avaliaranse mediante 

rúbricas específicas para cada actividade. O resultado das actividades individuais e grupais cualificaranse coa 

seguinte escala:  M / R- / R / B / B+. 

 A participación nas actividades, o grao de implicación nas mesmas, a implicación no traballo cooperativo e o 

respecto ás normas establecidas recollerase nunha táboa de observación cunha rúbrica específica. 

 Os traballos individuais e grupais cualificaranse coa seguinte escala: M / R- / R / B / B+. 

 O resultado da suma e media de todos os resultados cualificarase coa escala numérica de 0 a 10. 

 Os diferentes tipos de instrumentos de avaliación ponderarán na cualificación conforme á seguinte porcentaxe en 

cada avaliación: 

Instrumentos de avaliación 1ª avaliación * 2ª avaliación 3ª avaliación 

Práctica musical (R2, R3, R4) 30% 30% 30% 

Audicións (proba escrita) 20% 20% 20% 

Observación sistemática na aula (R1) 10% 10% 10% 

Traballos individuais e grupais (TI, TG) 40% 40% 40% 
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 Os resultados das rúbricas, probas escritas, etc estarán en relación cos tantos por cento establecidos na 

programación de xeito que para acadar na avaliación final de xuño o 10 se ten que cumprir o seguinte grao de 

consecución dos obxectivos para cada bloque: 

Bloque 1: Interpretación e creación 41 % 

Bloque 2: Escoita 22 % 

Bloque 3: Contextos musicais e culturais 17 % 

Bloque 4: Música e tecnoloxías  20% 

 

 No desenvolvemento de actividades e proxectos, non será avaliable o feito de que un alumno/a non se comprometa a 

participar fora do horario lectivo. Pero si será avaliable que sexa competente para facer ditas actividades na aula, aínda que logo 

non participe nas actividades que se propoñan fora de horario lectivo. 

 Respecto ao redondeo das notas, cando as medias estean igual o maior que 0,50 se redondeará cara arriba, por exemplo 

4,5 de media de avaliación será un 5, pero un 4,25 será un 4. 

 As interpretacións, audicións, bailes serán avaliados segundo os criterios presentados aos discentes previamente nas 

rúbricas. 

 En todo caso, o resultado da información recollida na rúbrica de observación sistemática na aula seralle comunicada ao 

alumno ou alumna. No caso de ser avaliable, computará segundo a porcentaxe indicada. No caso de haber algunha información 

relevante recollida da observación na aula que non sexa avaliable conforme aos estándares de aprendizaxe, será tratada co 

alumno/a, titor/a, ou co equipo directivo e, se é preciso, aplicaranse as NOF. 
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 Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada (4º ESO) 

 Para a práctica musical así como para a observación sistemática na aula establecerase o criterio de avaliación progresiva 

no que o resultado dunha avaliación pode ser mellorado na seguinte sen necesidade de recuperacións. Os traballos individuais 

ou grupais non presentados ou presentados con cualificación negativa poderán ser entregados no final do terceiro trimestre a 

modo de recuperación. Se, mesmo así, non acada a media de 5 coa totalidade dos instrumentos de avaliación, poderá realizar 

unha proba de avaliación final.  

 O alumnado de 4º ESO poderá realizar tarefas complementarias nas actividades complementarias organizadas polo centro 

(festivais, etc.) así como nos proxectos de centro como a “Radio escolar”, tanto a modo de recuperación de determinados 

estándares como para mellorar a súa cualificación. 

 

 Alumnado que deberá realizar a avaliación final 

 Aqueles alumnos/as que non que non superasen o curso unha vez feita a terceira avaliación, terán dereito a unha proba 

escrita, segundo os contidos mínimos que sexan necesarios recuperar no mes de xuño previo a avaliación final. O alumno/a 

deberá demostrar uns coñecementos mínimos que lle permitan aprobar a materia sen necesidade de presentarse á 

convocatoria extraordinaria. 

 

 1º ESO/ 2º ESO / 3º ESO/ 4º ESO 

Avaliación extraordinaria 

 A avaliación extraordinaria de xuño realizarase mediante unha proba que consiste en tres partes: 

1. Un exame que abrangue os contidos teóricos da materia, e que suporá o 40% da cualificación. 
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2. Un 20% da nota consistirá en contestar unha serie de preguntas tipo test respecto a audicións de fragmentos de 

obras das distintas épocas e estilos estudados. 

3. O 40% restante obterase mediante a interpretación instrumental dunha das pezas traballadas ao longo do curso. 

 

Recuperación e avaliación de pendentes 

 Segundo o “Capítulo V da RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Disposición transitoria 

primeira. Recuperación de materias pendentes do curso 2014/15 na educación secundaria obrigatoria 

O alumnado de primeiro e terceiro cursos de educación secundaria obrigatoria que teña promoción, con materias pendentes, a 

segundo e a cuarto curso, respectivamente, poderá recuperalas no curso 2015/16 tomando como referencia o currículo 

establecido no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia.” 

 Neste curso non hai alumnos coa materia de música pendente. 

 
 
Avaliación da materia de música nun posible contexto de non presencialidade ou semipresencialidade 
 
 A probable adaptación a un contexto de aprendizaxe diferente do presencial suporía, alén das adaptacións curriculares no 

respecto a estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación, unha modificación nos procedementos e instrumentos de 

avaliación tal e como se detallan na seguinte táboa. As porcentaxes do peso de cada procedemento de avaliación sobre a 
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cualificación final quedarían unificados para os 3 niveis nos que se imparte a materia así como tamén se unificarían os criterios 

para a cualificación.  

 

 

Avaliación 

Procedementos:  

 Produción de ficheiros de audio coas diferentes actividades realizadas: podcasts sobre 

contidos da materia, gravacións de práctica vocal, instrumental ou danza, creacións 

musicais, etc. (50% da cualificación) 

 Elaboración de actividades escritas (cuestionarios, etc.) sobre material facilitado previamente 

a través do EVA-edixgal ou Aula Virtual (30% da cualificación) 

 Participación en foros de debate e/ou videoconferencias e resolución de problemas e 

dúbidas. (20% da cualificación) 

Instrumentos: 

 Arquivos de audio e vídeo entregados no entorno EVA-edixgal, Aula Virtual ou correo 

electrónico. 

 Traballos escritos entregados en formato dixital no entorno EVA-edixgal, Aula Virtual ou 

correo electrónico. 

 Cuestionarios e outras actividades en formato EVA-edixgal ou Aula Virtual. 

 Rexistro de participación en videoconferencias ou foros do EVA-edixgal ou Aula Virtual. 

  A participación nas diferentes actividades que se irán propoñendo, escollidas polo alumnado 
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Criterios para a 

cualificación 

atendendo aos seus propios intereses, sen interrupción no tempo. 

 A participación regular e activa nas videoconferencias. 

 As achegas de ideas, dúbidas e propostas feitas nas videoconferencias e nos foros. 

 O esforzo por adquirir novas destrezas e coñecementos. 

 A competencia dixital, especialmente en ferramentas aplicadas á música. 

 O progreso na aprendizaxe da práctica musical. 

 A calidade do traballo realizado (orixinalidade, creatividade, presentación, precisión...). 

 Os prazos de entrega dos traballos serán flexibles sempre e cando se xustifiquen e argumenten os 

motivos do adiamento. 
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18. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 Escala     

 1 2 3 

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.    

 
  



Dept. Música – IES Monte Carrasco 

Páxina 84 de 94 

Indicadores de logro da práctica docente 

 Escala     

 1 2 3 

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.    

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…    
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19. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

-Periodicidade coa que se revisará. 

Polo menos unha vez ao mes en reunión de departamento. 

-Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista. 

-Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

Indicadores 

 Escala     

 1 2 3 

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

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

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

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

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

19. 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]    

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: 
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20. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Medidas ordinarias e extraordinarias 

Medidas ordinarias  

 
Organizativas 

 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo da estrutura organizativa do centro e/ou da aula. 
 

 1 rapaz en 1º ESO presenta un diagnóstico de TEA polo que se valorará tomar medidas de reforzo descartando, 
nun primeiro momento, a adaptación curricular. As medidas de atención serán consensuadas co resto do 
profesorado baixo as indicacións da orientadora e a dirección do centro. Favorecerase a participación do alumno 
en todas as actividades colectivas e farase un reforzo nas actividades individuais.  

 1 rapaz en 3º ESO presenta déficit visual polo que serán atendidas as súas necesidades facilitándolle acceso 
aos materiais no formato que eles poidan manexar. Na aula de música non é preciso máis medidas de 
adecuación. 

 Alumnado con TDA. Este alumnado estará situado diante na aula como indica o protocolo. Atenderase a aqueles 
que precisen que se lles centren os contidos nas probas escritas a modo de reforzo educativo. 

• Desdobramento de grupos. Sería moi desexable e conveniente o desdobramento dos grupos, especialmente 1º e 2º de ESO, 
onde a ratio por riba dos 25 alumnos por grupo é excesiva para unha correcta atención a diversidade. 
 
• Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. Non existe. 
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Medidas extraordinarias  

 
Organizativas 

 

• Alumnado que recibe apoio por parte do profesorado especialista en PT. Non na materia de música 
  
 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 O Departamento de Música asume o seu papel importante como dinamizador cultural e educativo do centro, se ben 

considérase esencial a colaboración e coordinación con outros departamentos como o EDLG ou a Biblioteca así como a 

implicación e esforzo de toda a comunidade educativa. Algunhas das actividades complementarias do centro nas que este 

departamento participará activamente como organizador ou colaborador son:  

 

 Radio escolar: Alén dun proxecto educativo transversal integrado na programación de todos os niveis da ESO a través da 

materia de música e, puntualmente, tamén noutras materias como Lingua galega, Xeografía e Historia ou TICs, a radio escolar 

funcionará como un elemento fundamental na promoción e divulgación das diferentes actividades do centro. Estará conectado co 

EDLG, onde existirá unha comisión de radio e coa Biblioteca, no caso de ser concedido o programa “Radio na Biblio”. O equipo 
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de radio xestionará os avisos sonoros para os cambios de clase con seleccións musicais acordes coas actividades ou temáticas 

que se estean a realizar no centro. Este equipo estará conformado polo alumnado de 4º coa optativa de música, alumnado do 

EDLG da comisión de radio e o profesorado voluntario, dirixido polo profesor de música.  

 

 Concurso de música en galego: En colaboración co EDLG e co Departamento de Lingua Galega e Literatura, 

organizarase un concurso de música en galego onde o alumnado poderá votar entre unha selección de música  emitida a través da 

radio escolar durante os períodos de lecer. Entre os grupos finalistas escollerase algún que poida facer un concerto no centro 

sempre que as condicións sanitarias e orzamentarias o permitan. 

 

 Música no lecer: De xeito complementario á actividade docente, o departamento de música considera importante que o 

alumnado que o desexe, teña á súa disposición a aula de música durante os períodos de lecer para ensaiar e preparar pezas 

musicais ou de danza. Tamén contarán co asesoramento e axuda necesaria do profesor de música. Co obxectivo de organizar os 

ensaios e garantir a responsabilidade do alumnado, levarase un control das persoas que utilicen a aula con este fin e farase un 

seguimento dos ensaios e o resultado dos mesmos. 

 

 Magosto: Dinamización con música tradicional galega a través da radio escolar. Se as circunstancias o permiten, haberá 

música tradicional ao vivo durante a celebración. 

 

 25 de novembro: Participación na campaña Cangas en Negro para visibilizar a oposición da mocidade á violencia contra as 

mulleres.  
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 30 de xaneiro: Recital músico-poético para conmemorar o día da Paz a través da radio escolar. 

 

 Festival de entroido: Axuda e asesoramento musical ás murgas participantes. Organización do concurso de murgas. 

 

 Gala de 4º ESO: Produción artística do festival, sempre que a situación sanitaria o permita, organizado en colaboración co 

departamento de Xeografía e Historia a través das materias de Música e Obradoiro de Iniciativas Empresariais. O acto terá lugar 

no auditorio de Cangas no 2º trimestre do curso e será aberto ao público xeral. 

 

 Festa dos maios: Montaxe e produción das cantigas de maio. Dinamización musical. Organización do acto en colaboración 

co EDLG.  

 

 Concertos de fin de curso: Importante evento que serve de mostra do traballo creativo realizado ao longo de todo o curso. 

Organizado por este departamento pero aberto a contribucións de outros. Ante a dificultade de poder xuntar a todo o centro nun 

único recinto, realizaranse as actuacións na aula de música. Os concertos serán gravados en audio e vídeo e compartidos en 

proxeccións individuais por grupo. 

 

 Festa de fin de curso: Dependendo da situación sanitaria no final do presente curso, realizarase unha festa de despedida 

no último día do curso respectando as medidas de seguridade vixentes.  
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 Convivencias musicais: Dependendo da evolución da pandemia do COVID19, valorarase realizar convivencias con outros 

centros ou organismos como ASPAMSIM ou o IES María Soliño nas que poder intercambiar experiencias musicais. O formato 

desta colaboración deseñarase ao longo do curso para concretalo no terceiro trimestre. 

 

 

 Outras actividades complementarias como saídas educativas, talleres e obradoiros, sen data fixa de realización son as que 

se mostran na seguinte táboa: 

 

NOME DA ACTIVIDADE 

 

DATA  

 

CURSOS IMPLICADOS 

Taller de percusión “Ecopercusión” Mes de decembro 2º de ESO (A e B) 

Concerto didáctico de órgano en Celanova (Ourense). 

Xunto co departamento de lingua galega. 

3º trimestre 3º de ESO (A e B) 

Asistencia a concertos didácticos programados desde 

diferentes institucións. 

Todo o curso  Calquera etapa educativa dependendo da 

temática do concerto 

Talleres de baile galego impartidos por Manuel Covas 

(actividade pendente de confirmación por parte do 

concello de Cangas) 

2º trimestre 1º ESO 

Obradoiro de canto e técnica vocal impartido por Diana 2º trimestre Alumnado voluntario de calquera etapa da 
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Tarín. ESO 

Taller de improvisación oral a cargo de Sechu Sende 2º trimestre 3º ESO 

 

22. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Número de 
alumnado 

Profesor 

OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO A  26 José Pumar Armada 

OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO B  25 José Pumar Armada 

MÚSICA 2º ESO A 26 Romina Conti 

MÚSICA 2º ESO B 25 Romina Conti 

MÚSICA 3º ESO A 22 José Pumar Armada 

MÚSICA 3º ESO B  21 José Pumar Armada 

MÚSICA 4º ESO   12 José Pumar Armada 
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23.  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). 

 

-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). 
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-Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 


