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1 Obxectivos para 2º da ESO 

1. Coñecer e recoñecer as calidades do son. A súa representación gráfica (lectura de notas 

en clave de sol). Comprender o ruído e a contaminación acústica.  

2. Descobrir a relación entre música e novas tecnoloxías: instrumentos electrónicos, 

música electrónica, edición de partituras, gravación e edición do son.  

3. Asimilar os conceptos de harmonía e tonalidade: escalas, melodía, acordes, interválica.  

4. Recoñecer auditivamente e en partitura os ritmos básicos e os usos dos compases.  

5. Recoñecer e clasificar as características e funcións da voz e dos instrumentos. 

Principais agrupacións vocais e instrumentais.  

6. Aprender a respirar e vocalizar comprendendo as partes do aparello fonador 

(respiración, emisores e resoadores) e identificando os tipos de emisión e rexistros vocais 

(de gorxa, falsete, impostado e gutural).  

7. Descobrir e identificar visual e auditivamente os instrumentos tradicionais do mundo 

e por comunidades autónomas, cun achegamento especial a organoloxía de Galicia.  

8. Desenvolver a creatividade e interpretación individual e colectiva de pezas sinxelas 

con instrumentos corporais e da aula (frauta, guitarra, percusión Orff).  

9. Coñecer e recoñecer as características da música na Antigüidade Clásica, Idade Media, 

Renacemento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo e Século XX.  

10. Diferenciar, descobrir e valorar a música en directo, a música gravada, sistemas de 

gravación e reprodución sonora.  

2 Contidos para 2º da ESO 

INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1. Clasificación da voz e dos instrumentos. Agrupacións máis salientables. 

2. Iniciación na técnica vocal, frauta, percusión-Orff e percusión corporal. 

3. Interpretación de pezas sinxelas por imitación, estudo, improvisación e adaptación 

individual e colectiva, vocal e instrumental.  

ESCOITA 

4. Distinción das calidades do son. 

5. Medios de gravación do son. A música e as artes escénicas. A informática aplicada á 

música. 

6. Clasificación da música: culta, popular, folclórica, urbana. 
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7. Diferenciación de ritmo, polso, compás, notas musicais, claves, escalas, intervalos, 

alteracións, tonalidade, harmonía, acordes 

CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

8. Diferenciación das principais etapas da historia da música: (Idade Media, 

Renacemento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, século XX) 

9. A música na contorna: contaminación acústica, piratería, medios de comunicación 

(radio, televisión, cine, Internet), publicidade, industria discográfica, concertos en directo, 

instrumentos tradicionais. 

MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

10. Creación de pequenas pezas vocais ou instrumentais utilizando as tecnoloxías ao 

alcance (tarxetas de son, programas informáticos, videoclips, karaokes, presentacións en 

powerpoint…). 

3 Criterios de avaliación para 2º da ESO 

1. Identificar e describir os parámetros do son, ruído e contaminación acústica e ler e 

escribir notas, figuras e silencios en clave de sol. 

  2. Valorar a importancia e a calidade dos sistemas de gravación e reprodución da 

música. 

3. Diferenciar a música clásica, tradicional e moderna, usando exemplos, audicións e 

terminoloxía adecuada. 

4. Recoñecer, escribir, analizar, explicar e interpretar ritmos, escalas, intervalos, tons, 

semitóns, melodías, formas musicais  e acordes. 

5. Definir, recoñecer, explicar e clasificar os tipos de voces masculinas e femininas e 

as familias dos instrumentos e as súas agrupacións máis salientables. 

6. Practicar os principais tipos de respiración e os exercicios de técnica vocal  básica, 

así como os de expresión corporal; utilizar os instrumentos de percusión; cantar de 

forma individual e/ou colectiva pezas sinxelas e interpretalas ca frauta. 

7. Interpretar cos instrumentos da aula e o canto pezas sinxelas amosando interese na 

práctica individual e colectiva e amosando interese por ampliar e diversificar os gustos 

persoais. 

8. Crear pequenas pezas musicais cos medios audiovisuais e multimedia da aula, 

recoñecendo recursos vocais e instrumentais convencionais e os xerados 

electronicamente e mantendo unha actitude aberta e receptiva a todo tipo de músicas. 
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9. Coñecer e definir as características das principais etapas da Hª da Música (estilos, 

obras e compositores) e explicar as funcións e formas musicais dos principais 

movementos, así como o nacemento da música pop. 

10. Discriminar, recoñecer e valorar a presenza da música na nosa contorna: os medios 

de comunicación, cultura enlatada, piratería, dereitos de autor, consumo, 

macroconcertos… 

4 Obxectivos para 3º da ESO 

1. Coñecer e recoñecer as características da evolución da música a través da historia: 

funcións da música relixiosa e ritual, repertorio dos teatros, recursos sonoros ao servicio 

do compositor (música cómica, de enxeño, para xogar e irónica), a danza histórica, 

clásica, contemporánea, tradicional, exótica, de salón e moderna. 

2. Desenvolver, diferenciar e identificar auditivamente as calidades do son, a lectura 

musical das diferentes notacións, a organización básica dos sons e os principios básicos 

da composición dunha obra musical. 

3. Descobrir as primeiras gravacións da historia e os sistemas de gravación e reprodución 

sonora dos séculos XIX, XX e XXI, comparando a evolución na calidade da gravación e  

reprodución sonora. 

4. Practicar o quecemento, entoación e articulación da voz, a expresión corporal no 

movemento e percusión, a instrumentación da aula (frauta, guitarra, piano, percusión-

Orff). 

5. Experimentar, sonorizar e recoñecer unha secuencia de imaxes, fotografías, audicións, 

vídeos, presentacións en powerpoint, desenvolvendo a creatividade individual e colectiva. 

6. Desenvolver as capacidades vocais e instrumentais propias coa interpretación dunha 

obra proposta, facendo uso da inventiva e dos recursos dispoñibles na aula. 

7. Coñecer e recoñecer as características e usos principais das voces e dos instrumentos 

especiais: castrado e contratenor, voces da dobraxe, voces profundas, guturais, voces con 

e sen micro,  instrumentos mecánicos, pedagóxicos e xoguetes musicais. 

8. Coñecer e recoñecer as características, instrumentos, voces e funcións da música nos 

diferentes momentos da historia (Prehistoria, Exipto, Antigüidade Clásica, Idade Media, 

Renacemento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Século XX) e a pluralidade de estilos 

no momento actual. 

9. Asimilar as partes do aparello fonador e aprender unha boa postura na interpretación 

instrumental. Coñecer a muda da voz e desenvolver hábitos para evitar enfermidades 

vocais e buscar unha postura lóxica e cómoda á hora de tocar os instrumentos da aula. 
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10. Experimentar cos recursos tecnolóxicos dispoñibles na procura de recoñecer 

características e funcións propias apropiadas para a aprendizaxe e gozo, rexeitando as 

posibilidades fraudulentas: piratería, descargas ilegais e abuso da contaminación acústica. 

5 Contidos para 3º da ESO 

INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1. Adquisición de habilidades técnicas e interpretativas (quecemento, entoación, 

articulación, imitación) vocais e instrumentais e dun repertorio musical para a súa 

interpretación individual e colectiva. 

2. Emprego das tecnoloxías de forma individual e colectiva para a presentación sonora de 

diferentes situacións (debuxos animados, bandas sonoras, imaxes postas en música) e 

mapas conceptuais das diferentes agrupacións-bandas: jazz, rock, populares, tunas, 

folclóricas en relación coas agrupacións clásicas: tríos, cuartetos, grupos de cámara, 

orquestras.  

ESCOITA 

3. Profundización na evolución da historia da música a través do teatro, da danza, do baile 

popular e de salón, da música ritual ou relixiosa, da música cómica, de enxeño, para xogar 

e irónica. 

4. Recoñecemento auditivo das calidades do son, dos elementos da linguaxe musical, 

compases, ritmo, contaminación acústica e diferentes tipos de notación musical, 

tonalidades, formas musicais, figuras especiais e principios da composición (repetición, 

variación, ampliación e redución). 

5. Desenvolvemento e diversificación do universo sonoro: primeiras gravacións, sistemas 

de gravación e reprodución do son. 

CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

6. Diferenciación  dos estilos musicais ao longo da historia da música e pluralidade de 

estilos na época contemporánea. 

7. Utilización de diferentes fontes de información para indagar sobre os problemas e 

enfermidades dos cantantes e instrumentistas, principais características dos instrumentos 

da tradición galega e da cultura urbana en comparación cos instrumentos considerados 

clásicos e doutras culturas. 

MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

8. Creación de pequenas pezas vocais ou instrumentais utilizando as tecnoloxías ao 

alcance (tarxetas de son, programas informáticos,  editores de partituras, videoclips, 
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karaokes, presentacións en powerpoint…) e representación audiovisual: a) dalgunha peza 

musical coñecida ou adaptada de xeito individual ou colectivo; b) representación dunha 

dramatización e c) coreografía imitativa ou inventada dunha peza musical de autoría 

coñecida ou creada polo alumnado. 

9. Coñecemento das voces e dos instrumentos característicos para cada un dos tipos de 

música: voces con micro e sen micro, dobraxe, técnicas da voz na gravación, 

experimentación instrumental, voces  e instrumentos especiais. 

10. Uso apropiado dos recursos tecnolóxicos para o coñecemento e gozo da música fronte 

a piratería e a contaminación acústica.   

6 Criterios de avaliación para 3º da ESO 
 

1. Coñecer, recoñecer, identificar, comparar e explicar as características da evolución 

musical a través da historia: as súas funcións, repertorio, recursos, movementos… 

2. Describir, discriminar, definir, escribir, identificar, recoñecer e usar as calidades do 

son, da lectura musical, da organización do son e dos principios básicos de 

composición. 

3. Recoñecer, diferenciar, comparar e identificar os sistemas de gravación e 

reprodución sonora desde as súas orixes ata a actualidade. 

4. Participar, colaborar, respectar e interpretar o quecemento, entoación e expresión 

corporal nas propostas de aula. 

5. Diferenciar, experimentar, sonorizar e empregar as tecnoloxías en diversas 

situacións (debuxos, imaxes fixas, videoclips, presentacións en powerpoint…). 

6. Interpretar a capella, instrumentalmente ou facendo uso das tecnoloxías pezas 

sinxelas. 

7. Definir, diferenciar, recoñecer e comparar os diferentes tipos de voces e os seus usos 

a través da historia da música. 

8. Diferenciar, recoñecer e valorar as principais características das voces e dos 

instrumentos nos diferentes momentos da historia da música. 

9. Recoñecer, describir e valorar as partes do aparello fonador e un bo uso do mesmo. 

10. Crear, practicar, experimentar, recoñecer e valorar as características e funcións dos 

recursos tecnolóxicos na música. 
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7 Obxectivos para 4º da ESO 

1. Descubrir e coñecer o peso da muller compositora e intérprete ao longo da historia e 

valorar criticamente a súa contribución á música na actualidade. 

2. Diferenciar e valorar a función do/a compositor/a e o/a intérprete (ídolos, divos/as, 

estrellas) e realizar versións comparadas usando as novas tecnoloxías ao seu alcance. 

3. Coñecer a música popular urbana e comparala coa música culta do Século XX, 

escoitando e interpretando as pezas básicas máis salientables. 

4. Definir, identificar, analizar auditivamente e practicar vocal e instrumentalmente as 

principais formas musicais. 

5. Descubrir as principais aplicacións das novas tecnoloxías e facer uso delas na aula. 

Realizar pequenas gravacións individual ou colectivamente mediante o uso destas 

ferramentas. 

6. Escoitar, interpretar e crear música para os diferentes medios de comunicación:  

programas de radio, televisión, publicidade, videoclips, BSO. 

7. Interpretar vocal, instrumental e coas novas tecnoloxías ao alcance,  pequenas pezas da 

música popular, urbana e culta e emitir unha crítica construtiva. 

8. Descubrir  a música nos medios de comunicación (radio, televisión e publicidade): 

características e funcións. 

9. Descubrir as ferramentas de edición musical ao longo da historia. 

10 Comprender os procesos de comercialización e difusión da música. 

8 Contidos para 4º da ESO 

INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1. Interpretación vocal e instrumental individual e colectiva de pezas sinxelas utilizando 

os instrumentos da aula e as novas tecnoloxías musicais: sintetizador, mesa de mesturas, 

MIDI, secuenciador e as ferramentas para a edición musical (da notación alfabética grea 

aos programas informáticos): planificación, ensaio, ideas e suxestións. 

2. Identificación das posibilidades da voz (rexistros, tipos de emisión, recursos vocais, 

oficios coa voz) e a profesión de luthier (os instrumentos por dentro- práctica instrumental 

na invención e adaptación de instrumentos por imitación ou elaboración propia). 
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ESCOITA 

3. Coñecemento das principais compositoras ao longo da historia, época á que 

pertenceron e obras destacadas. 

4. Identificación das figuras rítmicas na música clásica e popular;  tipos de escalas; 

principios de composición (repetición, variación, ampliación e redución); a monodia e a 

polifonía; características das principais formas musicais (binaria, ternaria, rondó, sonata 

e canción) e análise da melodía e harmonía. 

CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

5. A importancia do/a intérprete; profesións musicais e estudos de música; dereitos de 

autor e o concepto de autoría ao longo da historia. 

6. Un tipo de música para cada gusto; mestizaxe musical.  

MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

7. Diferenciación entre a música culta do século XX e a música popular: desde o jazz ata 

a música pop, a través de audicións, análise comparativa e interpretación ou adaptación 

individual ou colectiva a través dos programas informáticos musicais. 

8. Análise da música para a radio, cine e televisión (características, audicións e creación 

por imitación ou elaboración propia, individual ou colectiva, dun programa de radio, unha 

BSO ou unha publicidade). 

9. Comparación de gravacións musicais das distintas épocas da historia da música culta e 

popular: gravación analóxica e dixital. A invasión de Internet. 

10. Valoración crítica da comercialización e difusión da música como consecuencia do 

uso da tecnoloxía actual. 

9 Criterios de avaliación para 4º da ESO 

1. Saber explicar o papel da muller compositora e intérprete ao longo da historia e 

relacionalas na súa época e na actualidade. 
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2. Recoñecer, diferenciar e valorar a función do/a compositor/a e do/a intérprete; 

identificar o nome dos/das grandes compositores/as e intérpretes ao longo da historia da 

música e realizar versións comparadas usando as novas tecnoloxías. 

3. Explicar e recoñecer auditivamente as características e os estilos da música popular 

urbana e os principais movementos musicais do século XX da historia da música clásica 

(compositor/a, estilo, título…); identificar, describir e saber explicar a música folclórica, 

clásica e popular e a mestizaxe musical. 

4. Ler e saber analizar música en diferentes tipos de notación; recoñecer as escalas 

principais, figuras de duración especial, figuras rítmicas dentro da música clásica ou 

popular e identificar motivo, tema e os principios de composición. 

5. Desenvolver a creatividade vocal coas posibilidades da voz con micro e sen micro; 

identificar as principais aplicacións dos programas informáticos musicais e editar unha 

partitura empregando un software de edición de partituras (notepad, sibelius, tuxguitar, 

musescore…). 

6. Definir os principais oficios da voz; manter unha actitude de colaboración activa nas 

interpretacións, creacións e escoita. 

7. Definir e identificar os rexistros vocais e enumerar os recursos propios da voz; cantar 

e tocar individualmente ou en grupo, facendo uso das tecnoloxías, un repertorio sinxelo 

de pezas da música popular, urbana e culta. 

8. Explicar, diferenciar e recoñecer as características e funcións da música nos medios de 

comunicación e simular un programa de radio, instrumentación para un fragmento dunha 

película ou dun anuncio. 

9. Recoñecer e descobrir os tipos de edición musical ao longo da historia (desde Petrucci 

ata os software de edición de partituras). 

10. Coñecer as obras musicais que xeneran máis dereitos de autor; explicar cunha 

terminoloxía adecuada os conceptos de dereitos de autor, obra de dominio público e 

SGAE; diferenciar e definir as profesións relacionadas coa música e valorar a súa 

importancia. 
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10 Obxectivos para 1º de BACHARELATO 

1. Apreciar a importancia da melodía como eixo vertebrador do discurso musical. 

2. Tomar conciencia da importancia da análise para a interpretación. 

3. Recoñecer a función que desenvolven os diversos elementos rítmico-métricos na 

morfosintaxe musical. 

4. Coñecer os parámetros harmónicos, diversos termos de texturas musicais, e a evolución 

das formas musicais a través do estudo de obras de diferentes autores e épocas estilísticas. 

5. Valorar a importancia da análise harmónica, da textura no deseño compositivo e a 

análise estrutural para a comprensión global dunha obra e aplicar os resultados da mesma 

para acadar unha interpretación coherente co espírito da obra. 

6. Analizar obras de diferentes épocas e estilo comparando as diferenzas harmónicas e 

tipos de estruturas, a partir do recoñecemento e estudo das relacións que se establecen 

entre os parámetros morfosintácticos melódicos, rítmicos e harmónicos. 

7. Establecer relacións entre os parámetros melódicos, rítmicos e harmónicos que 

permitan comprender as súas aprotacións individuais e conxuntas á unidade e cohesión 

dunha obra. 

8. Establecer relacións entre a linguaxe musical e a linguaxe falada á través dos elementos 

morfosintácticos musicais. 

9. Recoñecer os diversos tipos de texturas así como as súas combinacións ou mesturas no 

contexto de obras de diferentes estilos e autores/as. 

10. Comprender os mecanismos compositivos que dan unidade e coherencia a unha obra 

musical. 

11 Contidos para 1º de BACHARELATO 

INICIACIÓN AOS ELEMENTOS ANALÍTICOS 

1. Parámetros analíticos da melodía: escalística, perfil melódico, estrutura… 

2. Aspectos interpretativos da melodía (dinámica, agóxica, tempo e carácter) e aspectos 

estético-estilísticos das melodías. 

3. Parámetros analíticos do ritmo e a métrica: compás e pulso rítmico. Incisos e motivos…  
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4. Estrutura rítmico-métrica: concatenación de incisos, isorritmos e isoperíodos, hemiolia, 

supracompases, combinacións rítmico-métricas (homorritmia e polirritmia, isometría, 

polimetría e ritmo libre). 

5. Parámetros analíticos harmónicos: acordes, cadencias, modulacións, progresións, notas 

de adorno, ritmo harmónico. 

6. Aspectos interpretativos da harmonía: ritmo harmónico e interpretación. Harmonía e 

direccionalidade. 

A FORMA MUSICAL 

7. Consideracións estético-estilísticas das texturas: melódica, rítmico-metrica, harmónica 

e tímbrica. 

8. Organización fraseolóxica da música: procesos tonais e cadenciais; tipos de frases e 

aspectos interpretativos. 

AS FORMAS HISTÓRICAS 

9. Estruturas formais (binarias, ternarias, suite, minué, rondó, tema con variacións, formas 

con baixo ostinato, sonata, imitación, obertura, preludio, poema sinfónico e formas 

libres). 

10. Elementos estruturais e as súas funcións (exposición temática, desenvolvemento, 

introducción, coda, ponte, nexo ou soldadura, recapitulación ou reexposición) cos seus 

aspectos estético-estilísticos. 

 

 

12 Criterios de avaliación para 1º de BACHARELATO 
 

1. Recoñecer a melodía de obras de diferentes estilos e épocas e destacando a súa estrutura 

principal e a tonalidade base. 

2. Comprender a partir da análise e audición os aspectos estético-estilísticos das melodías. 

3. Recoñecer os diversos tipos de ritmos e métricas da morfosintaxe musical. 

4. Recoñecer os principios harmónicos na análise de obras de diferentes épocas e estilos 

e relacionar os parámetros harmónicos que aparezan nas audicións e na análise de 

partituras. 

5. Distinguir tipos de acordes, cadencias, modulacións nas obras obxecto de análise. 

6. Diferenciar a través da análise as diferenzas harmónicas, morfosintácticas melódicas e 

rítmicas de obras de diferentes épocas e estilos. 
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7. Distinguir e relacionar os parámetros melódicos, rítmicos e harmónicos dentro dun 

todo compositivo. 

8. Diferenciar e relacionar a linguaxe musical na súa organización compositiva con outros 

tipos de linguaxes. 

9. Ser capaz de diferenciar estruturas formais a través da audición e análise de partituras 

de obras de diferentes épocas e estilos. 

10. Comprender as funcións dos elementos estruturais dunha composición e entender a 

unidade e coherencia dos mesmos dentro dunha obra musical. 

 

13 Procedementos da avaliación da aprendizaxe 

 

Nas seguintes táboas recollemos os procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

ESCENARIO PRESENCIAL 

 
Procedementos de Avaliación Instrumentos de Avaliación 

OBSERVACIÓN 

Do interés pola asignatura 

Da aportación e uso do material escolar 

Do esforzo individual 

Do hábito de traballo 

Do progreso e mellora 

Da contribución á mellora da convivencia 

Da participación en actividades musicais, dentro e fóra da aula 

Da utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet,  

software musical… 

 

 

 

Listas de control 

Fichas de recollida de información 

Caderno do profesor 

Diario de clase 

Informes 

Escalas de valoración 

REVISIÓN DE TAREFAS DO ALUMNADO A TRAVÉS DA 

AULA VIRTUAL 

Análise do caderno de clase 

Análise de traballos escritos e pequenas investigacións 

Análise do proceso de elaboración de traballos audiovisuais e 

resultado final 

 

 

Fichas de recollida de información 

Caderno do profesor 

Diario de clase 

Escalas de valoración 

DIÁLOGOS E ENTREVISTAS Guions máis ou menos estruturados 

PROBAS ESPECÍFICAS 

Probas teóricas e cuestionarios subidos á aula virtual 

Interpretación de obras musicais (tanto vocais como 

instrumentais) 

Exposición de traballos 

 

 

Exames tradicionais orais e as súas variantes 

virtuais (cuestionarios, test...)   
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ESCENARIO SEMIPRESENCIAL 
 

Procedementos de Avaliación Instrumentos de Avaliación 

OBSERVACIÓN 

Do interés pola asignatura 

Da aportación e uso do material escolar 

Do esforzo individual 

Do hábito de traballo 

Do progreso e mellora 

Da utilización de dispositivos electrónicos, recursos de 

Internet,  software musical… 

 

Listas de control 

Fichas de recollida de información 

Caderno do profesor 

Diario de clase 

Informes 

Escalas de valoración 

REVISIÓN DE TAREFAS DO ALUMNADO A TRAVÉS 

DA AULA VIRTUAL 

Análise do caderno de clase 

Análise de traballos escritos e pequenas investigacións 

Análise do proceso de elaboración de traballos 

audiovisuais e resultado final 

 

Fichas de recollida de información 

Caderno do profesor 

Diario de clase 

Escalas de valoración 

DIÁLOGOS E ENTREVISTAS 

A través da mensaxería da aula virtual, videoconferencia, 

abalar móbil 

Guions máis ou menos estruturados  

PROBAS ESPECÍFICAS 

Probas teóricas e cuestionarios subidos á aula virtual 

Interpretación de obras musicais (tanto vocais como 

instrumentais) 

Exposición de traballos 

 

 

Exames tradicionais orais e as súas 

variantes virtuais (cuestionarios, test...)   

 

 

ESCENARIO NON PRESENCIAL 

Procedementos de Avaliación Instrumentos de Avaliación 

OBSERVACIÓN 

Do interés pola asignatura 

Da aportación e uso do material escolar 

Do esforzo individual 

Do hábito de traballo 

Do progreso e mellora 

Da utilización de dispositivos electrónicos, recursos de 

Internet,  software musical… 

 

Listas de control 

Fichas de recollida de información 

Caderno do profesor 

Diario de clase 

Informes 

Escalas de valoración 

REVISIÓN DE TAREFAS DO ALUMNADO A TRAVÉS 

DA AULA VIRTUAL 

Análise do caderno de clase 

Análise de traballos escritos e pequenas investigacións 

Análise do proceso de elaboración de traballos 

audiovisuais e resultado final 

 

Fichas de recollida de información 

Caderno do profesor 

Diario de clase 

Escalas de valoración 

DIÁLOGOS E ENTREVISTAS 

A través da mensaxería da aula virtual, videoconferencia, 

abalar móbil 

 

Guions máis ou menos estruturados 

PROBAS ESPECÍFICAS 

Probas teóricas e cuestionarios subidos á aula virtual 

Elaboración de traballos subidos á aula virtual en formato 

PDF e todo tipo de arquivo (imaxe, audio, vídeo) 

 

 

Exames virtuais a través da aula virtual 
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14 Criterios de cualificación 

Os criterios de cualificación para o alumnado da ESO e BACHARELATO levaranse a 

cabo tendo en conta os criterios de avaliación en relación coas competencias clave, así 

como os instrumentos e procedementos de avaliación empregados no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. 

A cualificación realizarase considerando os coñecementos do/a alumno/a, o método de 

traballo (investigación, actividades de interpretación e creación vocal e instrumental, 

movemento e danza, exercicios realizados tanto no seu caderno como no caderno de 

actividades –audicións, esquemas, musicogramas, etc.-). 

Por outra parte, terá especial relevancia na cualificación do alumnado a súa atitude hacia 

a asignatura: o respecto polas normas da aula, o xeito de traballar co resto dos/as 

compañeiros/as en equipo e individualmente, o respecto polo silencio nas actividades de 

audición e interpretación, a participación activa nas clases… 

En terceiro lugar, tamén teremos en conta a adicación á lectura das obras encomendadas, 

a súa participación nas actividades do centro nas Actividades Complementarias e 

Extraescolares e no uso das TIC con programas/editores de partituras e sons. 

Finalmente, tamén teremos en consideración o plan lingüístico do centro á hora de 

presentar os seus traballos, as probas escritas e o seu discurso oral, tanto positivamente 

como negativamente, segundo o caso. 

Os contidos teóricos da materia virán reflectidos en probas escritas e orais (caderno de 

clase, exercicios de autoavaliación, preguntas na clase…): En cada un dos tres momentos 

de avaliación realizaremos unha proba escrita das unidades programadas, unha proba 

avaliativa (oral ou escrita) dunha película musical e corrección do caderno de actividades. 

 

As prácticas instrumentais tamén serán valoradas: a súa expresión instrumental (frauta, 

instrumental Orff, guitarra, percusión…), a súa expresión vocal (interpretación de 

fragmentos de diversas obras vocais) e a súa contribución ao movemento e á danza 

(diferentes coreografías), uso das TIC e a súa contribución na elaboración de instrumentos 

e soportes musicais en colaboración co departamento de Tecnoloxía, tanto de xeito 

individual como colectivo.  
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A súa atitude, en principio será recompensada, pero cando non respecte todas as normas 

de convivencia estipuladas no Regulamento de Réxime Interno, ademais de ser 

amoestado coa falta correspondente (leve, grave, moi grave), tamén se valorará 

negativamente cando persistan: 

Faltas de asistencia non xustificadas e retrasos; non entregar nin realizar deberes ou o que 

se encomende, dentro do prazo establecido; non levar o material de traballo á aula; non 

respectar nin ter cuidado do material da aula; non gardar silencio, falar berrando, non 

respectar aos /ás compañeiros/as ou ao profesor; non respectar a quenda de palabra e 

actuación; non participar con atitude positiva na clase; negarse a realizar as actividades 

propostas dentro da aula polo profesor; comer dentro da aula; asistir co móbil á aula.  

O feito de que o alumnado participe en actividades fóra da aula, Actividades 

Complementarias e Extraescolares, tamén serán recompensadas. 

Se todo o presentado o traducimos a unha valoración numérica, quedaría así: 

 

Cualificaremos en cada Avaliación 

  

Valoración 

Numérica 

Unha proba resumo do traballado no trimestre a través da aula virtual nos 

tres supostos: presencial, semipresencial e non presencial 

+ 2 

Actividades quincenais subidas á aula virtual  + 5 

No suposto presencial: 

Actividades instrumentais individuais e grupais  

 

 

 

 

+ 1 

No suposto Semipresencial e non presencial: 

Interpretación vocal, instrumental ou exposición dun traballo de investigación 

a través da aula virtual (subida de gravacións en vídeo, por exemplo) 

Nos tres supostos (presencial, semipresencial e non presencial: 

Contribución ao Foro do curso Eu tamén sei de Música na Aula virtual de  

efemérides, curiosidades, interpretacións... 

Boa ortografía, caligrafía e presentación… +1 

Atitude respectuosa e participativa +1 

Mala ortografía, caligrafía e presentación… - 1 

Atitude negativa -1 

*Participación musical nas Actividades Complementarias e Extraescolares +2 
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Porcentaxes das avaliacións: 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

30% 30% 40% 

 

15 Programa de reforzo para a recuperación da materia 

pendente 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación  

 

 

Seguimento quincenal do estudo e 

práctica instrumental no Suposto 

Presencial ou elaboración dun 

traballo de investigación musical 

nos Supostos Semipresencial e 

non Presencial 

Seguimento quincenal do estudo e 

práctica instrumental no Suposto 

Presencial ou elaboración dun 

traballo de investigación musical 

nos Supostos Semipresencial e 

non Presencial 

 

Seguimento quincenal do estudo e 

práctica instrumental no Suposto 

Presencial ou elaboración dun 

traballo de investigación musical 

nos Supostos Semipresencial e 

non Presencial 

 

Valoración 

numérica 

Realización dunha proba escrita con dez 

cuestións teóricas que versarán sobre os 

contidos mínimos do trimestre na aula 

virtual  
 

Realización dunha proba escrita con dez 

cuestións teóricas que versarán sobre os 

contidos mínimos do trimestre na aula 

virtual 

Realización dunha proba escrita con dez 

cuestións teóricas que versarán sobre os 

contidos mínimos do trimestre na aula 

virtual 

 

+ 5 

Interpretación á frauta –ou instrumental 

Orff, ou canto- dunha peza practicada no 

trimestre no suposto presencial ou gravala 

en vídeo e subila á aula virtual nos 

supostos Semipresencial e Non Presencial 

Interpretación á frauta –ou instrumental 

Orff, ou canto- dunha peza practicada no 

trimestre no suposto presencial ou gravala 

en vídeo e subila á aula virtual nos 

supostos Semipresencial e Non Presencial 

Interpretación á frauta –ou instrumental 

Orff, ou canto- dunha peza practicada no 

trimestre no suposto presencial ou gravala 

en vídeo e subila á aula virtual nos 

supostos Semipresencial e Non Presencial 

 

+ 5 

Realización dun traballo de investigación 

musical proposto polo profesor e subilo á 

aula virtual 

Realización dun traballo de investigación 

musical proposto polo profesor e subilo á 

aula virtual 

Realización dun traballo de investigación 

musical proposto polo profesor e subilo á 

aula virtual 

 

+ 10 

 

 

• A cualificación positiva será aquela que estea a partir do + 5 

• Non haberá proba de recuperación ata o final de curso, onde todo o alumnado que non acadou 

un resultado positivo, realizará unha proba escrita, na que responderá ao trimestre avaliado 

negativamente 

• O resto do alumnado pode realizar tamén esta proba final, aínda que  teña superada a materia. 

Serviralle para mellorar a súa puntuación final. 

• Os tres momentos de avaliación teñen unha porcentaxe diferente. A media das tres será a nota 

acada por cada alumno/a 

• De non acadar un resultado positivo, disporá da proba extraordinaria de setembro; proba que 

será parecida á proba final de xuño e terá tamén que facer unha interpretación 

vocal/instrumental dunha peza escollida de tres propostas polo departamento 

• No suposto en que un alumno ou unha alumna estea por rematar a ESO ou o 

BACHARELATO e lle quede pendente a materia de Música ou Análise Musical, este 

Departamento poderá avalialo/a positivamente, sempre que teña unha media de +3  


