
 

 

 

 

 

Programación didáctica  

2º ESO 

Departamento de Música 

IES Monte da Vila 

Curso 2022-2023 

  



  IES Monte da Vila 
  Música 2022/2023 

Páxina 2 
 

Índice: 

             Páx 

1. Introdución e contextualización..............................................................................................3 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a 

relación dos estándares de aprendizaxe da materia que forman parte dos perfís 

competencias.........................................................................................................................3 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para cada curso............................. ...................7 

4. Concreción para cada estandar de aprendizaxe: temporalización, mínimo para superar a 

materia, procedementos e instrumentos de avaliación.........................................................8 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia..............................................................18 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar........................................................19 

7. Criterios sobre a  avaliación, cualificación e promoción do alumnado................................20 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e práctica docente.........................22 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.............................................................................................................................24 

10. Organización dos procedementos que permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 

necesarios en determinadas materias, no caso do bachalerato...........................................25 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar...25 

12. Medidas de atención a diversidade......................................................................................26 

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponde......27 

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo departamento 

didáctico...............................................................................................................................29 

15. Mecanismos de revisión, avaliación, e modificación da propia programación didáctica en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellora................................................30 

  



  IES Monte da Vila 
  Música 2022/2023 

Páxina 3 
 

1. Introdución 

 

Neste curso 2022-23 mantense coma xefa e única integrante do Departamento de 

Música no IES Monte da Vila, Dª María José Rodríguez Goberna. Impartindo clase nos 

seguintes niveis educativos: 

-Música 2º ESO en tres grupos, A, B e C (6 horas) 

-Música 3º ESO en dous grupos, A e B (4 horas) 

-Linguaxe e Práctica Musical de 1º Bachalerato nun grupo, (4 horas). 

Completará o seu horario coa materia  Iniciación á Actividade Emprendedora e 

Empresarial de 4º ESO (3 horas) pertencente ao Departamento de Economía, con 

Proxecto competencial de 3º ESO (1 hora) e cunha titoría 

 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias 

clave. Concreción dos estándares de aprendizaxe 

avaliables da materia que formen parte dos perfís 

competenciais 

 

As principais competencias que se desprenden do currículo oficial se refiren os seguintes 

aspectos presentes na nosa programación. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

Enriquecemento dos intercambios comunicativos, adquisición e uso dun vocabulario musical 

básico e de destrezas de lectura e escritura que permiten expresar opinións, vivencias e 

xuízos críticos que favorecen o seu uso e análise musical. 
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Uso de distintos tipos de notación musical: partituras, musicogramas e todas as actividade 

que axuden ao final da educación obrigatoria a unha mellor comprensión da linguaxe oral e 

escrito en múltiples contextos e usos. 

Integración da linguaxe musical e verbal e a valoración do enriquecemento que dicha 

interacción xenera. 

Compresión dos textos que explican cada elemento e da relación da música coas outras 

areas do saber. 

Compresión das ordenes instrutivas que se enuncian nas actividades. 

 

 

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

 

Desenvolvemento do pensamento matemático a través da práctica de conceptos 

matemáticos intrínsecos na teoría musical. 

Potenciación de procesos de pensamento como la dedución de proporcións rítmica e a 

xeometría da forma musical. 

Potenciación da indución a través da audición activa. 

Mellora da calidade do medio ambiente: reflexión sobre o ruído, contaminación sonora e a 

necesidade de xerar hábitos saudables. 

Prevención de problemas de saúde e coñecemento do propio corpo a través dos contidos 

relacionado co uso correcto da voz e do aparato respiratorio. 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Uso dos recursos tecnolóxicos no campo da música con un coñecemento dos medios 

audiovisuais relacionado coa difusión desta. 

Coñecemento das posibilidades da informática na creación musical, dos distintos 

formatos de son e de audio dixital e as técnicas de tratamento e gravación do son 

relacionado coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. 

Integración da música en actividades de ocio tanto nos aspectos creativos como de busca 

de información sobre eventos musicais. 

Uso de produtos musicais e a súa relación coa distribución dos dereitos de autor. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
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Potenciación das habilidades imprescindibles en música da atención, concentración e 

memorización a través de música. 

Potenciación de capacidades e destrezas necesarias para o aprendizaxe musical e a 

extrapolación a outras materias: dedicación, esforzo, tenacidade, responsabilidade, orde, 

expresividade. 

Toma de conciencia sobre as propias posibilidades e utilización de distintas estratexias de 

aprendizaxe para mellorar a xestión e o control eficaz dos propios procesos de 

aprendizaxe. 

Motivación prolongada para alcanzar os obxectivos propostos desde a auto confianza no 

éxito do propio aprendizaxe, extrapolando as aprendizaxes adquiridos dentro da aula ó 

mundo exterior promovendo así a investigación e a curiosidade intelectual. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 

A participación en actividades de escoita directa de interpretacións musicais e das 

relacionadas coa interpretación e creación colectiva que requiren un traballo individual e 

compartido. 

Aproveitamento das actividades de interpretación colectiva a fin de adquirir habilidades para 

relacionarse cos demais. 

Participación en experiencias musicais colectivas para avaliar as propias accións e as dos 

outros integrantes do grupo e responsabilizase da consecución dun resultado. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE) 

 

Potenciación do traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxecto 

musicais comúns. A interpretación, a improvisación e a composición son claros exemplos de 

actividades que requiren unha planificación previa e adopción de decisións para obter os 

resultados desexados. 

Desenvolver a través de actividades vencelladas a interpretación musical de capacidades e 

habilidades tales como a perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima 

(factores clave para a adquisición desta competencia. 

Composición, interpretación e avaliación de proxectos musicais individuais e colectivos como 

medio de fomentar a confianza, a creatividade, a responsabilidade e o sentido critico. 
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Capacitación  para xestionar o risco que comporta a interpretación en publico e manexar a 

incerteza. 

Potenciación das calidades de liderado para dirixir un grupo musical  e capacidade para 

traballar individualmente ou en equipo. 

 

Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 

Capacidade de comprender o medio artístico musical a partir da propia experimentación, 

sentise músico para entender o contexto que rodea ós que practican esta actividade. 

Apreciación e avaliación das manifestacións culturais e musicais a través da audición 

e actividades de expresión e comunicación con musica con diferentes época e estilos. 

Potenciación de actitudes abertas e respectuosas, ofrecendo elementos para a 

elaboración de xuízos fundamentados respecto ás manifestacións musicais a través do uso 

dos elementos da musica nas composicións 

Compresión do feito musical e consideración do mesmo como fonte de pracer e 

enriquecemento persoal. 

Potenciación de actitudes abertas e respectuosas, ofrecendo elementos para  a 

elaboración de xuízos fundamentados respecto ás manifestacións musicais, establecendo 

conexións con outras linguaxes artísticos e cos contextos sociais e históricos ós que se 

circunscribe cada obra. 

 

No punto 4 desta programación hai un cadro no que se concreta os estándares de 

aprendizaxe avaliables cos perfís competenciais. 

 

ACHEGA PORCENTUAL DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

DEPARTAMENTO Música 

CURSO 2º ESO 

MATERIA Música 

 

COMPETENCIAS PORCENTAXE 

Comunicación lingüística. 5% 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 

5% 

Competencia dixital. 5% 

Aprender a aprender. 10% 

Competencias sociais e cívicas. 10% 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 5% 
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Conciencia e expresións culturais. 60% 

TOTAL: 100,00% 
 

 

3. Concreción dos obxectivos para cada curso 

 

Obxectivos de música en  2º de ESO 

-Relacionar o son  como fenómeno físico coa música. 

-Coñecer as calidades do son e identificalas nas audicións. 

-Coñecer as partes do aparato auditivo e a súa función. 

-Practicar a lectura musical seguindo partituras musicais. 

-Valorar a importancia da pulsacións en musica e conseguir precisión na mesma, a 

importancia do compás como elemento ordenador do ritmo, a simboloxía e discriminar a 

acentuación binaria, ternaria e cuaternaria. 

-Conseguir precisión rítmica. 

-Interpretar correctamente unha partitura rítmica elemental. 

-Comprender o concepto de escala e intervalo . 

-Entender o concepto de escala maior e menor. 

-Entender a utilidade da armadura. 

-Entender a harmonía como elemento musical derivado da superposición de sons  valorar 

o enriquecemento que a harmonía proporciona á musica. 

-Discernir e definir colores tímbricos. 

-Discriminar os instrumentos da orquestra sinfónica. 

-Discernir as calidades do son nun programa informático musical. 

-Percibir a forma nunha composicións musical. 

-Discriminar os tipos de voces máis característicos. 

-Escoitar activamente música de diferentes culturas. 
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4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

avaliable: temporalización, mínimo para superar a materia e 

procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 A formación musical dos alumnos non comeza na ESO, os alumnos teñen 

coñecementos musicais  grazas ao seu paso pola educación primaria: coñecen a notación 

musical básica, escoitaron audicións, tiveron actividades de canto, baile, ritmo, etc. Ao 

longo dos tres cursos de música na ESO os alumnos amplían e afondan a súa formación 

musical. Na asignatura de 2º ESO de Música se manexan catro bloques que se 

desenvolverán nos tres trimestres, desenvolvéndose ao longo do curso, ampliando e 

profundizando nos mesmos. 

 

 Bloque I, Interpretación e creación: 

 Durante todo o curso traballarase a capacidade vocal e instrumental, a expresión a 

través do movemento e a danza e os elementos da linguaxe musical. A partires das 

habilidades dos alumnos búscase profundizar e ampliar as súas capacidades. 

 

 Bloque II, Escoita:  

 Nos tres trimestres traballarase a capacidade auditiva, a discriminación (melódica, 

rítmica, harmónica), o desenvolvemento do hábito auditivo e a capacidade crítica das pezas 

musicais, buscando que o alumno mellore a súa capacidade auditiva e crítica e amplíe o 

seu horizonte sonoro. 

 

 Bloque III, Contextos musicais e culturais:  

 O patrimonio musical do pasado, os estilos musicais actuais, a música galega, non 

se parcelarán independentemente. En cada trimestre alternaranse: cantando, escoitando e 

bailando, pezas de diferentes estilos e correntes musicais.  

 

 Bloque IV, Música e tecnoloxías:  

 O uso de dispositivos electrónicos, o manexo informático musical, a aplicación de 

técnicas de grabación, se utilizarán durante todo o curso.   

 

 



2º de ESO 

 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

 Bloque 1. Interpretación e creación 

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 

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 

50% X X X PE 

OA 

CL 

EOE 

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 

50% X X X PO 

OA 

CL 

EOE 

 

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

CMCCT 

CCEC 

50%   X PE 

OA 

CL 

EOE 



  IES Monte da Vila 
  Música 2022/2023 

Páxina 10 
 

 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

interiorización da música. 

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 50% X X X PE CL 

EOE 

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 

30%   X OA 

TI 

CL 

EOE 

EMP 

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

CAA 

CCEC 

30%   X OA 

TI 

CL 

EOE 

EMP 

A 

b 

d 

B1.10. Práctica das pautas 
básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á 
director/a e aos/ás demais 

B1.4. Amosar interese 
polo desenvolvemento 
das capacidades e as 
habilidades técnicas 

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 

50% X X X OA CL 

EOE 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

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. 

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. 

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

CCEC 50% X X X OA 

PO 

CL 

EOE 

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

CCEC 50% X X X OA CL 

EOE 

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

CCEC 50% X X X OA CL 

EOE 

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 

50% X X X OA CL 

EOE 

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 

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 

30%   X OA 

TI 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

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 30%   X OA CL 

EOE 

CA 

TIC 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

distintas agrupacións, a 
partir da combinación de 
elementos e recursos 
presentados no contexto 
das actividades que se 
realizan na aula. 

g 

n 

d 

ñ 

B1.15. 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 50% X X X OA 

PO 

TG 

CL 

EOE 

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

CCEC 50% X X X OA 

PO 

TG 

CL 

EOE 

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

CSC 50% X X X OA CL 

EOE 

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 50% X X X OA 

PO 

TG 

CL 

EOE 

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

CSIEE 50% X X X OA 

PO 

TG 

CL 

EOE 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

actitude aberta e respectuosa. 

 Bloque 2. Escoita 

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

CCEC 50%  X X PE CL 

EOE 

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

CCEC 50%  X X PE CL 

EOE 

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 50% X X X PO CL 

EOE 

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 50% X X X OA CL 

EOE 

h 

n 

B2.6. Audición, análise 
elemental e apreciación 

B2.4. Identificar e 
describir, mediante o 

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

CCL 

CCEC 

50% X X X PE CL 

EOE 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, 
tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as 
interpretacións e 
composicións realizadas 
na aula. Investigación de 
músicas de distintas 
características para 
ampliar as propias 
preferencias musicais. 

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

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

CCEC 50% X X X OA CL 

EOE 

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

CCL 50% 

 

X X X PE CL 

EOE 

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 50%   X OA CL 

EOE 

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

CSIEE 

CD 

30%   X TI CL 

EOE 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

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 50% X X X OA 

TG 

CL 

EOE 

EC 

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

CCEC 50% X X X PE CL 

EOE 

EC 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

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 50% X X X OA CL 

EOE 

EC 

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 50% X X X OA CL 

EOE 

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

CCEC 50% X X X OA 

PO 

CL 

EOE 

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

CCEC 50%   X PE CL 

EOE 

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 

30%   X TI CL 

EOE 

h 

e 

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

B3.4. Valorar a 
asimilación e o 
emprego dalgúns 

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

CCL 50%   X OA 

PE 

CL 

EOE 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

musical e as súas 
opinións. 

conceptos musicais 
básicos necesarios á 
hora de emitir xuízos 
de valor ou "falar de 
música". 

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

CCL 50%   X OA 

PE 

CL 

EOE 

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 50% X X X TI 

TG 

CL 

EOE 

CA 

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

CAA 50% X X X OA CL 

EOE 

CA 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías 

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 

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 30%   X TI 

TG 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

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

CD 

CSIEE 

30%   X TI 

TG 

CL 

EOE 

CA 

TIC 
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 Música. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao 
mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Temporalización Instrumentos 
de 

avaliación 

Elementos  
transversais 

1ª Av 2ª Av 3ª Av 

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. 

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 50% X X X TI 

TG 

CL 

EOE 

CA 

TIC 
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Instrumentos  de avaliación 

 

Os instrumentos de avaliación a utilizar son os seguintes: 

 

- PE  Proba escrita 

- PO Proba oral 

- TI  Traballo individual 

- TG Traballo en grupo 

- CC Caderno de clase 

- OA Observación na aula 

 

 

Lenda Transversais 

 

- CL    Comprensión lectora. 

- EOE  Expresión oral e escrita. 

- CA    Comunicación audiovisual. 

- TIC   Tecnoloxías da información e da comunicación. 

- EMP Emprendemento. 

- EC    Educación cívica. 

- PV    Prevención da violencia. 

- EV    Educación e seguridade vial 

 

 

 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

 

O desenvolvemento das clases de música asentaranse no aspecto práctico-teórico 

que require a nosa materia. Ámbolos dous aspectos irán unidos, non concibidos como 

independentes e complementarase no proceso ensinanza-aprendizaxe. 
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Cada unidade irá acompañada como mínimo dunha interpretación instrumental ou vocal na 

que se traballen os aspectos conceptuais na práctica.  

 

Dende o departamento consideramos que se deben abordar sempre que sexa posible 

tódolos conceptos musicais dende a práctica e esa será a nosa postura de cara á unificar os 

criterios do departamento. 

 

Na nosa metodoloxía enténdese como ineludible a asistencia ós concertos didácticos e a 

participación dos nosos alumnos en concertos nos que eles sexan os intérpretes. Ainda que 

sabemos que este curso vai ser moi complicado este aspecto. 

 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se van utilizar 

Recursos dixitais 

- Uso da aula virtual e da web  do centro 

- Correo electrónico 

- Ordenador persoal 

 

Material do alumno 

 

Os alumnos dispoñen como material de traballo e consulta os libros da aula de 

música e da biblioteca do centro. 

O alumno traerá a clase unha libreta onde tomará notas e realizará as tarefas 

correspondentes á asignatura. 

O alumno dispón dos contidos de Edixgal. 

 

 

 

Material do profesor 

 

- Libros de consulta. 

- Partituras. 
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- Material audiovisual: 

 CDs para as audicións. 

 DVDs. 

 Ordenador. 

 Discos duros. 

 

 

Material da aula 

 

- Pizarra pautada. 

- Biblioteca de aula con libros, revistas. 

- CDs. 

- Teclado. 

- Equipo Hi-Fi. 

- Proxector. 

- DVD. 

- Colección de instrumental Orff. 

- Atriles. 

- Teclados e guitarras 

- Baixo 

- Batería 

 

 

 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado 

 

-Como se indica na metodoloxía da programación, as clases terán un carácter teórico/práctico 

nunha porcentaxe aproximada do 50%.   

Co respecto ó método da avaliación empregaremos estratexias de diferente índole dada a 

cantidade de elementos a avaliar. As  ferramentas  son as seguintes: 
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A) Parte práctica: (45%) 

A.1 Probas prácticas musicais individuais onde se avaliarán as destrezas técnicas das 

interpretacións dos alumnos cunha nota  de 0 ata 10, estas probas suporán o 25% da nota 

final. 

A.2 Observación das interpretacións grupais ao longo do trimestre, estas suporán o 20% 

da nota final. 

  

 

B) Parte teórica: (45%): 

B. Probas teóricas (escritas ou orais) individuais; unha como mínimo en cada avaliación 

que suporán o 45% da nota final. Ditas probas teóricas serán puntuadas de 0 a 10 puntos. 

Nelas recolleranse diversas cuestións sobre os conceptos e procedementos traballados  na 

clase, a través de cuestións concretas, xerais e comentarios.  

 

C) Tarefas clase/casa. Avaliado cunha porcentaxe do 10%. Esta avaliación obtense a partir da 

observación directa na aula e dos rexistros feitos por parte do profesor. 

 

  Terase moi en conta a aqueles alumnos que acompañen con instrumentos propios nas tarefas 

de aula. E sobretodo a participación en festivais e concertos escolares. Podendo subir ata un punto 

máis a nota da avaliación. 

 

Cálculo da nota das avaliacións: 

A nota obterase de facer a suma dos tres apartados coas súas porcentaxes 

correspondentes (45% parte práctica, 45% parte teórica, 10% tarefas). Para a avaliación 

positiva débese obter unha media igual ou superior a 5 

Cálculo da nota final: 

A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase da media matemática obtida das tres 

avaliacións, podendo ser inferior dita nota á da terceira avaliación. O resultado desta media 

ten que dar como resultado mínimo un 5 para superar a materia. 
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Segundo a Orde do 27 de decembro de 2022, a sesión de avaliación final coincidirá coa 

sesión da terceira avaliación parcial.  

 

Procedemento para as recuperacións: 

A o longo do curso organizaranse actividades de recuperación para o alumnado que non 

superase algunha parte da materia e en todo caso, sempre antes da data establecida no 

centro para a sesión da 3ª avaliación parcial /avaliación final. Estas actividades de 

recuperación corresponderanse aos contidos teóricos e prácticos non superados e poderán 

ser de dous tipos:  

1. Actividades novas deseñadas para tal fin no caso de que o alumnado realizase todas as 

previas e non as superase. O deseño destas actividades responderá aos contidos non 

superados e á metodoloxía aplicada. 

2. Actividades repetidas das realizadas ao longo do curso con cualificación negativa ou non 

presentadas.  

- Criterios de cualificación das actividades de recuperación dos contidos teóricos e 

prácticos:  

O profesorado informará ao alumnado das actividades de recuperación que ten que 

realizar para acadar unha avaliación positiva na materia. As novas cualificacións obtidas 

nas actividades de recuperación utilizaranse para facer un novo cálculo das notas das 

avaliacións, e a correspondente á avaliación final, seguindo os criterios de cualificación 

establecidos na programación. 

 

 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente 

 

AVALIACIÓN DE CONCEPTOS 

 

- Progresión na adquisición de novos conceptos, sabendo definilos e aplicalos. 

- Comprender o que estudia. 
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- Poder poñer exemplos axeitados ós coñecementos asimilados. 

 

 

AVALIACIÓN DE PROCEDEMENTOS 

 

1.   Manexa adecuadamente a información. 

      -    Investigando e localizando os datos correctamente. 

      -    Tendo capacidade de análise e síntese. 

      -    Utilizando correctamente o vocabulario básico. 

      -    Memorizando a información básica. 

      -    Tendo sentido crítico e capacidade de xuicio. 

 

2.  Usa con corrección as técnicas instrumentais.   

      -    Destreza no manexo dos instrumentos musicais. 

      -    Exprésase ben por escrito e oralmente. 

      -    Ten sentido do ritmo. 

 

3.   Curiosidade e creatividade. 

      -    Improvisando novos ritmos, melodías, etc. 

      -    Investigando sobre os autores, obras, estilos, etc. 

 

4.   Coidado e presentación dos traballos. 

      -    O orden. 

      -    A limpeza. 

      -    Acabar os deberes. 

      -    Utilizar a bibliografía con corrección. 

 

 

AVALIACIÓN DE ACTITUDES E VALORES 

 

- Poñer interese no traballo. 

- Ser responsable. 

- Ter inxenio. 

- Ser constante. 
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- Cumplir as normas. 

- Ter respecto ós compañeiros. 

- Respectar as obras de arte. 

- Ser aberto ós diferentes estilos e formas musicais. 

- Ter capacidade crítica coas obras musicais. 

- Ter capacidade de autocrítica co seu traballo. 

 

 

 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 

e avaliación das materias pendentes 

 

Materia pendente: 

Non hai alumnado con materia pendente en 2º de ESO 

 

Actividades para alumnado repetidor (será aplicable no vindeiro curso) 

               Ao alumnado que repite curso faráselle un seguimento especial: estaremos atentos 

á súa evolución e desenvoltura nas actividades propostas en clase ou como tarefas para 

casa. Observaremos e avaliaremos o seu grao de implicación e de mellora respecto do curso 

anterior, alentándoos positivamente cada vez que participan e se esforzan nas tarefas e 

actividades de aula. Este alumnado, pode aproveitar a súa condición de repetidor/a para 

sacar o curso adiante, pero é fundamental a actitude alerta e motivadora do docente. Non 

se trata de dar un trato preferente, pois os obxectivos que debe acadar son os mesmos que  

para o resto do grupo, senón de estimular un cambio de actitude que conleva unha mellora 

nos resultados académicos e , sobre todo, na súa autoestima. Pode entregárselles, a 

maiores, algunha actividade diferente ás dos seus compañeiros/as a modo de reforzo, pero 

puntualmente, asegurándonos de que entendan, eles e o resto do grupo, que se trata dunha 

oportunidade  de mellora que o departamento de música lles brinda e non un privilexio nin 

un castigo. 
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10. Organización dos procedementos que permitan ao 

alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 

materias, no caso de bachalerato 

 

 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 

colectivas que se poidan adoptar 

 

No principio do curso, logo da presentación da asignatura, durante as primeiras sesións (2, 

3 ou 4) (o número dependerá das necesidades que aprecie o profesor), se dedicarán a 

repasar brevemente conceptos teóricos de primaria (linguaxe musical, lectura, etc.). Tamén 

se observará a capacidade, do alumno e do curso, en actividades prácticas grupais 

(interpretando pezas instrumentais de obras con instrumentos Orff, interpretando cancións 

en grupo ou realizando danzas).  

 Durante o proceso de repaso se realizarán probas orais e/ou escritas (dependendo 

da apreciación do profesor), sobre os contidos que os alumnos deberían coñecer, para 

poder apreciar posibles carencias do alumno en particular e do grupo en xeral. 

 Nas diferentes probas iniciais, se calificará a cada alumno en particular, pero tamén 

farase unha valoración do grupo en xeral, apreciando os problemas nalgunha das 

actividades grupais. 

 Esto permitirá tomar as decisións sobre aqueles conceptos que precisen ser 

reforzados e  que tipo de actividades futuras son máis convenientes para os alumnos. 

 Trataranse de distintas  probas:  

 - Para determinar o nivel de coñecementos, con probas de pregunta e resposta. 

 - O seu oído e nivel vocal mediante cancións. 

 - As destrezas instrumentais con pezas musicais tipo Orff. 

 - As súas habilidades psicomotrices coa realización de danzas. 

 - A capacidade auditiva mediante Audicións. 
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12. Medidas de atención á diversidade 

 

O departamento manterase en contacto coa Orientadora para facer seguimento do 

alumnado con dificultades. Esta materia é fundamentalmente práctica, polo que faremos 

seguimento e reforzo ao alumnado con dificultades practicando os contidos (movemento, 

percusión corporal, seguimento rítmico, práctica instrumental...) máis tempo con eles. 

Comprobaremos na aula que entenden os contidos e farase seguimento de que traen o 

material necesario. 

Ao alumnado con dislexia, por exemplo, darémoslles máis tempo para a realización de 

exercicios e probas (sobre un 25% máis). Xa se fixo en cursos pasados con bos 

resultados. 

Ao alumnado con TDAH tamén lle adaptaremos os exames, ampliando o tamaño da letra, 

subraiando as palabras clave, entregándolle por separado cada pregunta  do exame.. 

Calquera outra dificultade que se presente, será consultada sempre coa Orientadora, 

falarase co titor/a e para coordinar a conveniencia ou non de adoptar medidas comúns 

todo o equipo educativo. Se fose necesario faranse adaptacións curriculares. 

Neste curso hai un alumno con ACI. 

 

Procederemos do mesmo xeito no caso de alumnado de incorporación tardía ou 

inmigrante. Nestes casos, o traballo común do equipo con orientación e titoría é 

fundamental. Será estudiado e abordado cada caso en concreto. Así e todo, estas son as 

recomendacións do Departamento de Música para proceder co alumnado estranxeiro: 

 

MEDIDAS  DE ACTUACIÓN PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO 

PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO: 

 

 Darlle ao alumno/a unhas pautas de traballo e normas de convivencia e 

comportamento. 
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 Debemos darlle un bo modelo lingüístico e, polo tanto, non falar xesticulando ou 

subindo demasiado a voz; facer frases sinxelas, pronunciando con claridade, tentando 

non alterar as frases para facilitarlle a comprensión. 

 Colaborar na pronuncia; cambiar o “mal dito” polo correcto, de xeito que poida 

aprender por imitación, poñendo coidado en non cortar a comunicación. 

 É importante falar co novo alumno/a, facendo un esforzo por entendelo e que se faga 

entender, procurando que tamén se esforce, sen traducirlle todo. 

 Interpretar os silencios coma un proceso natural. 

 Aceptar os frecuentes cambios de estado de ánimo e de ritmo de traballo, motivados 

pola adaptación á nova vida escolar. 

 É posible que o alumno/a teña necesidade de sentirse comprendido e apoiado/a. 

Quere entender, traballar e participar dunha forma normalizada e non sempre é capaz. 

 Axudala/o a entender as tarefas escolares que ten que facer. 

 Orientala/o sobre: horarios, material de traballo,… 

 

 

13. Concreción dos elementos transversais que se 

traballarán no curso que corresponde 

 

A transversalidade aparece recollida, por cursos na táboa que aparece no punto 4 desta 

programación. 

            A materia de música contribúe a que o alumnado desenvolva unhas capacidades que 

lles permita: 

 

 Actuar con responsabilidade, coñecendo os seus dereitos e deberes na sociedade, 

actuando con tolerancia e fomentando a cooperación e a solidariedade. Por 

exemplo: respectar os turnos, traballos en grupo, normas da aula de música e do 

proceso de ensaio e concerto público... 

 Exercitar a lectura e o diálogo como instrumentos básicos para a consolidación 

dunha personalidade e talante democráticos. Por exemplo: lecturas propostas do 

Proxecto Lector, exposición e defensa oral de traballos de aula. 
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 Empregar con soltura os medios tecnolóxicos ao alcance do alumnado como 

ferramenta de aprendizaxe nun actual contexto no que o audiovisual e a tecnoloxía 

teñen unha forte presenza e evolucionan con moita rapidez, ao tempo que é preciso 

darlles un uso responsable. 

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condicións necesarias para a futura convivencia dentro e fóra do 

ámbito académico - laboral e como medio de desenvolvemento persoal. Por 

exemplo: facer as tarefas encomendadas ou preparar unha partitura individual 

dentro dunha agrupación instrumental ou vocal. 

 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. Por exemplo: entender científicamente as diferenzas sexuais naturais que 

interveñen no proceso da fonación ou na muda da voz durante a pubertade; coñecer 

a clasificación das voces humanas e as súas particularidades para non caír en 

estereotipos despectivos cós seus compañeiros/as. 

 Fortalecer as capacidades afectivas para mellorar unha relación cívica na 

sociedade, aprendendo a identificar e rexeitar  a violencia e os prexuízos de 

calquera tipo e resolver conflitos dun xeito pacífico. Por exemplo: o traballo en grupo 

(vocal, instrumental, danza, ritmo...) estimulan a comprensión, a cooperación entre o 

alumnado e melloran a autoestima. 

 Adquirir coñecementos científicos que redunden nun maior respecto polo medio 

ambiente e do propio corpo humano, axudando a adquirir hábitos e condutas 

saudables e respectuosas. Por exemplo: coñecer e tomar conciencia do proceso 

fisiolóxico da audición, das súas limitacións e do problema da contaminación 

acústica. 

 Coñecer, valorar e respectar aspectos da cultura, historia e arte da nosa e doutras 

culturas, base para un entendemento e convivencia pacíficos. Por exemplo: 

desfrutar da audición e interpretación de pezas musicais ou danzas procedentes de 

diferentes folclores. 

 Valorar a importancia de observar as normas comúns na comunidade escolar, 

elemento chave  para a interiorización e cumprimento fóra do entorno escolar, dos 

preceptos morais establecidos na nosa sociedade ou a normativa en materia de 

seguridade vial. Por exemplo: a linguaxe musical componse de estritas normas para 

a sincronización musical que tod@s debemos cumprir. Seguir as indicacións do 
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director musical é imprescindible para conducir unha peza musical na aula ou en 

concerto. Un erro ou neglixencia individual bota a perder unha interpretación 

colectiva. 

 Coñecer e respectar a sexualidade propia e allea, tomando conciencia da necesidade 

de erradicar condutas nocivas como a homofobia ou a violencia de xénero. Por 

exemplo: análise e posta en común de letras de cancións  que nos acheguen a estes 

temas. 

 

o Nomenclatura dos Contidos Transversais nas táboas: 

 CL : comprensión lectora 

 EOE: expresión oral e escrita 

 CA e TIC: comunicación audiovisual/TIC 

 EMP:  emprendemento 

 EC: educación cívica e constitucional 

 PV: prevención da violencia, en especial, da de xénero 

 EV: educación vial 

 

 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

programadas 

 

Ao longo do curso ademais das actividades da aula, buscarase a forma de acercar os 

alumnos a outro tipo de actividades relacionadas coa música fora do ámbito do centro. 

 Moitos alumnos afirman, que  as únicas ocasións que asistiron a concertos de 

música culta, debéronse aos concertos didácticos que foron cos seus profesores. Polo que 

é importante manter este tipo de saídas extraescolares.  

 A periodización deste tipo de actividades está suxeita a oferta dos organismos 

correspondentes. Buscarase sempre a maneira de que poidan acudir a eles o maior 

número posible de alumnos. 

 Saídas: 
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 - Concertos didácticos ao Auditorio de Galicia para asistir aos concertos da 

Orquestra Real Filharmonía de Galicia, da Banda Municipal de Santiago, concertos de 

música tradicional galega... Esta actividade con leva sempre a dificultade de que non sexa 

concedida ao noso centro (ten moita demanda), nese caso tentariamos ir a outro concerto 

dos que se  organizan noutros auditorios.  

 - Charlas conferencias relacionadas coa música. 

 - Realización dun concerto a final de curso ou antes de  Semana Santa onde os 

protagonistas son os nosos alumnos. 

 

 

15. Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación 

da programación didáctica en relación con resultados 

académicos e procesos de mellora 

 

Ao longo do curso é necesario a realización dun seguimento da programación didáctica, para 

poder adaptarse á realidade da aula. 

 - Ademáis, debe existir unha uniformidade, nos contidos, nas actividades, o ritmo de 

traballo, etc. na mesma asignatura nos diferentes cursos do mesmo nivel. 

 

Realizar o seguemento do cumplimento da programación permitirá:  

 - Establecer as medidas correctoras que a avaliación indica. 

 - Establecer mecanismos de coordinación para evitar discrepancias nos contidos 

impartidos e a súa avaliación, nos distintos cursos de música do mesmo nivel. 

 - Realizar os cambios necesarios como medio de mellorar a programación, co fin de 

beneficiar o ensino e a aprendizaxe dos alumnos. 

 

 O profesor fará o proceso de análise e seguimento da programación na aula, 

adaptándose as necesidades dos alumnos, dedicando máis esforzo naqueles aspectos que 

precisen os alumnos en cada curso en concreto. 

 Posteriormente o xefe do departamento comentarán estas modificacións na reunión 

do departamento, para poder adaptarse e coordinar as materias de música e conseguir a 
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necesaria normalización dos contidos impartidos e a súa evaluación. Estas modificacións 

quedarán reflexadas na acta da Reunión do Departamento de música.  

 A avaliación da Programación  realizarase ao final de cada trimestre do curso, 

observando o nivel de cumplimento da programación didáctica, debendo incluirse na 

Memoria Anual do Departamento de Música. 

 

 

        O Grove, 22 de febreiro de 2023 

 

        María José Rodríguez Goberna 


