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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unha parte considerable dos estándares da  materia de Linguaxe e práctica Musical están 

relacionados ca práctica e interpretación instrumental colectiva, polo que para adaptarnos a nova situación 

tivemos que prescindir por completo de ditos estándares. Isto é debido que nos podíamos asegurar chegar 

a todo o alumnado por cuestión de carácter técnico das familias. Os estándares seleccionados están 

relacionados co reforzo do linguaxe musical, a audición musical e o uso de programas de edición e 

produción dixital. 

Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ B2.4. Identificación auditiva das 
características morfolóxicas básicas das 
obras musicais, tanto as que teñen como 
fundamento a linguaxe da música culta 
como as que teñen como fundamento as 
linguaxes musicais contemporáneas, o 
jazz, a música tradicional, o rock, o 
flamenco e as músicas do mundo. 

▪ B2.5. Percepción, identificación auditiva e 
transcrición das escalas, funcións tonais-
acordes maiores e menores, acordes de 
sétima dominante e de sétima diminuída, 
cadencias e os modos e intervalos fóra do 
concepto tonal. 

▪ B2.6. Recoñecemento comprensivo das 
texturas musicais e dos timbres 
instrumentais nas obras escoitadas ou 
interpretadas. 

▪ B2.7. Recoñecemento auditivo e 
transcrición dos esquemas rítmicos, das 
melodías, dos intervalos e dos fragmentos 
melódicos resultantes da combinación dos 
devanditos elementos. 

▪ B2.8. Reprodución vocal memorizada dos 
esquemas rítmicos, das melodías, dos 
intervalos e dos fragmentos melódicos 
resultantes da combinación dos devanditos 
elementos. 

▪ B2.9. Identificación de erros ou as 
diferenzas entre un fragmento escrito e un 
fragmento escoitado. 

▪ B2.10. Transcrición de esquemas 
harmónicos das obras escoitadas. 

▪ LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, 
modais, cadenciais, formais, tímbricos etc., das obras 
escoitadas ou interpretadas.  

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á 
audición.  

▪ CCEC 

▪ LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura.  ▪ CCEC 

▪ LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das 
linguaxes propias da música culta, jazz, rock e flamenco, así 
como os máis importantes da linguaxe musical contemporánea.  

▪ CCEC 

▪ LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, 
utilizando a terminoloxía axeitada. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B3.1. Coñecemento das grafías das 
fórmulas rítmicas, simultaneidade de 

▪ LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos 
relacionados co ritmo e coa expresión musical. 

▪ CMCCT 
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Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

ritmos, signos que modifican a duración, 
síncope, anacruse, notas a contratempo, 
os grupos de valoración especial contidos 
en un e varios pulsos, etc. 

▪ B3.2. Coñecemento das grafías e dos 
termos relativos á expresión musical, á 
dinámica, ao tempo, á agóxica, á 
articulación musical e ao ataque dos sons. 

▪ . 

▪ CCEC 

▪ LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da 
linguaxe musical contemporánea. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Coñecemento das normas de 
escritura melódica. 

▪ B3.5. Coñecemento e comprensión dos 
ritmos característicos das danzas e das 
obras musicais. 

▪ B3.6. Coñecemento e comprensión de 
escalas, funcións tonais, intervalos, 
cadencias, acordes básicos e 
complementarios, tonalidade, modalidade e 
modulación. 

▪ B3.7. Coñecemento dos principais 
sistemas de cifraxe harmónica. 

▪ B3.8. Coñecemento da ornamentación 
musical. 

▪ B3.9. Comprensión do efecto que producen 
na música os sons da ornamentación e 
intensificación expresiva. 

▪ B3.10. Ámbito sonoro das claves e a súa 
relación entre si. 

▪ LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe 
musical, utilizando diferentes soportes. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais. ▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría 
musical. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B5.1. Fenómeno físico-harmónico; 
movemento ondulatorio; serie de Fourier. 

▪ B5.2. Características acústicas dos 
instrumentos: instrumentos transpositores 
e electrónicos; manipulación artificial do 
son. 

▪ B5.3. Fundamentos dos sistemas de 
afinación. Proporcións asociadas aos 
intervalos: consonancia e disonancia. Serie 
harmónica. Índices acústicos. Diapasón. 

▪ B5.4. Transmisión e amortecemento do 
son. 

▪ B5.5. Sinal analóxico e sinal dixital. 
Dixitalización do son analóxico. 

▪ B5.6. Síntese do son: mostraxe (samplers), 

▪ LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, 
secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais. 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

filtros de frecuencias e multipistas. 

▪ B5.7. Hardware musical: computadores, 
tarxetas de son e conexións. 

▪ B5.8. Tipos de software musical: editores 
de partituras, secuenciadores, programas 
xeradores de acompañamentos e mesas 
de mesturas. 

▪ B5.9. Práctica dos sistemas de gravación 
analóxica ou dixital, de procesamento de 
sons de comunicación MIDI en 
interpretacións ou creacións propias. 

▪ B5.10. Uso da música con soporte 
electrónico en producións escénicas ou 
audiovisuais. 

▪ B5.11. Realización de sonorizacións a 
través da improvisación, a composición ou 
a selección musical de textos ou de 
imaxes. 

▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos 
tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a 
interpretación, a creación, a edición, a gravación, a 
investigación e a aprendizaxe do feito musical. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 O subliñado en verde fai referencia ós estándares mínimos recollidos na programación de inicio de curso. 

2. Avaliación e cualificación 

Procedementos avaliación: Terase en conta a participación do alumnado nas clases 

virtuais, realizando preguntas sobre o tratado. Tamén faremos coloquios co libro de lectura El 

amor te hará inmortal de Ramón Gener.  

Instrumentos avaliación: A realización dos cuestionarios propostos que automaticamente 

aparécelles a nota así como a súa participación ben nas videoclases ou por medio de 

comentarios no email ou en Google Classroom. 
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Cualificación final : A nota da 3ª avaliación será obtida do seguinte xeito: 

 Será unha media da 1ª e 2ª avaliación. 

 O alumnado que realice as tarefas da 3ª avaliación verá mellorada a súa 

cualificación do seguinte xeito: 

- Se a media das tarefas está entre un 5-6, subirase 0,25. 

- Se a media das tarefas está entre un 7-8, subirase, 0,50. 

- Se a media das tarefas está entre un 7-8, subirase 1 pto. 

Proba extraordinaria de setembro: O alumnado que teña que ir a proba de setembro terá 

que facer un exame escrito dos estándares que non teña superado. Entregaráselle un Programa 

de Reforzo onde irán recollidos os estándares a superar con exercicios de exemplo. Ademais 

terán que facer unha proba de lectura musical e a interpretación coa frauta de dúas melodías 

(elixidas pola profesora) traballadas na clase. É preciso obter ó menos un 4 en cada proba para 

poder superar a materia. A nota de setembro obterase do seguinte xeito:  

 Exame escrito: 40% 

 Práctica instrumental: 40% 

 Solfexo: 20% 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación). 

Actividades: Estamos a traballar sobre todo con tarefas de repaso e reforzo da 2ª 

avaliación, pois os contidos de linguaxe musical son bastante complexos. 

Os contidos de ampliación están enfocados para traballar a audición musical, conceptos de 

harmonía e análise musical e o emprego de software musical para a edición de partituras e 

gravación e manipulación da voz. 

Metodoloxía: Empregarase como medio da actividade educativa o recurso Google 

Classroom. Ningún alumno/a amosou problemas de conectividade. O xeito de tratar a materia 

farase de 2 xeitos: clase expositiva e propor un tema para que investiguen de forma guiada. Todo 

o que ten que ver co software musical, a pesar de ter unha guía explicativa, é un traballo de 

carácter intutitivo. 
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Materiais e recursos: Todo o material está adaptado (tomado doutras páxinas web) e 

elaborado pola profesora que imparte a materia. Utilización do software musical gratuíto Audacity 

e Musescore. 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias. O alumnado enviaráselle un documento explicando 

a adaptación e a cualificación da 3ª avaliación por correo electrónico e nas clases virtuais. Ás 

familias faráselle chegar por medio de Abalar ou correo electrónico. 

Publicidade. Publicación na páxina web do centro.  

 

 


