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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unha parte considerable da materia de Música é práctica, polo que para adaptarnos a nova 

situación tivemos que prescindir por completo dos estándares relacionados ca práctica instrumental e a 

interpretación colectiva. Isto é debido que nos podíamos asegurar chegar a todo o alumnado por cuestión 

de carácter técnico das familias.  

Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B1.5. Utilización de técnicas, recursos e 

procedementos compositivos na 

improvisación, na elaboración de arranxos 

e na creación de pezas musicais. 

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

▪ CD 

▪ 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. 

▪ 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 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ 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 

▪ B2.3. Rigor na utilización dun 
vocabulario adecuado para describir a 
música. 

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para 
describir a música.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

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 

▪ MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola 
diversidade de propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas.  

▪ CSC 

▪ CCEC 
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Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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. 

▪ MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos 
medios de comunicación na difusión e na promoción da 
música. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que 
establece sinerxías entre a música e outras 
manifestacións artísticas.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ 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. 

▪ MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos 
para diferentes aplicacións musicais.  

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ MUB4.1.2. Comprende a transformación de valores, 
hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia 
dos avances tecnolóxicos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para 
a elaboración dun produto audiovisual. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ MUB4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos 
musicais axeitados para sonorizar secuencias de imaxes. 

▪ CAA 

▪ CD 
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Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B4.5. Análise das funcións da música 
en producións audiovisuais: 
publicidade, televisión, cine, 
videoxogos, etc. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información 
impresa ou dixital para resolver dúbidas e para avanzar 
na aprendizaxe autónoma. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena 
de distintos medios e pode utilizala e transmitila 
utilizando distintos soportes. 

▪ CAA 

▪ CL 

▪ CD 

 

O subliñado en verde fai referencia os contidos mínimos da 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.  A realización de traballos optativos e a 

participación na realización dun vídeo musical. 

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. 

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. 
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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: 50% 

• Práctica instrumental: 50% 

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

no seu caso, ampliación). 

Actividades: Os contidos teóricos da materia de 4º E.S.O., permiten seguir avanzando polo 

que fixemos un avance semellante ó que faríamos presénciamete. Os estándares están 

relacionados con contidos de música e medios de comunicación, o consumo da música moderna 

e o traballo con software musical. 

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. 

Materiais e recursos: Os materiais empregados serán elaborados pola profesora 

(cuestionarios, realización de material teórico...) ou ben obtidos de páxinas musicais de fácil 

acceso para o alumnado. 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.  
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