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                           I. CONTEXTUALIZACIÓN

O centro ubícase na área escolar de Compostela. O alumnado procede principalmente
do barrio  de Pontepedriña,  pero tamén veñen alumnos de Cacheiras,  Os Tilos e de
ámbitos  rurais  como  Boqueixón,  Vedra,  etc.  É  bastante  importante  a  presencia  de
alumnos inmigrantes, maiormente de latinoamérica ainda que tamén hai chineses, etc. 

  Espazos:  Aula  de  música  (antiga  aula  de  tecnoloxía  por  lo  que  precisou  dun
acondicionamento acústico) e aula de informática ámbalas dúas segundo posibilidades
horarias. 

   Agrupamentos:  Desdobre en 2º e 3º ESO inglés bilingüe. 

Os materiais didácticos cos que contamos son os seguintes: piano Clavinova e teclado
Rolland, dúas guitarras, equipo de música e televisión,  atrís,  pizarra pautada, tarima,
flautas de diversas tesituras, instrumental Orff,  discos, ordenador, canón e batería.
En base a este contexto establécense os seguintes obxectivos xerais:

a Asumir deberes e exercer dereitos no respecto aos demáis
b Desenvolver os hábitos de traballo individual e en equipo
c Respecto ás diferenzas de sexos, raciais, sociais e relixiosas
d Fortalecemento da personalidade e da autoestima
e Destreza e sentido crítico no uso das tecnoloxías
f Fomento da autoconfianza e da iniciativa e creatividade
g Correcta expresión nas linguas cooficiais e respecto entre ambas culturas
h Correcta pronunciación das linguas extranxeiras

i
Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  da  cultura  galega,  española  e  das
minorías presentes na aula

j Respecto e aceptación do propio corpo e do alleo
l Apreciar as manifestacións artísticas e en concreto as musicais
m Valorar a importancia do uso da lingua sen impoñelo

DATOS DO DEPARTAMENTO

Materia Curso Grupos Profesor/a
MÚSICA obradoiro 1 ESO 1 Cristina Quintáns
MÚSICA 2 ESO 2 Cristina Quintáns
MÚSICA bilingüe inglés 2 ESO 1 Victor Blanco
MÚSICA bilingüe. inglés 3 ESO 1 Victor Blanco
LINGUAXE  MUSICAL 1 BAC 1 Cristina Quintáns
LINGUAXE  MUSICAL 1 BAC 1 Cristina Quintáns
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      I. OBRADOIRO 1º ESO

1. Bloques de contidos:

Os contidos e os procedementos concíbense por unha parte como unha continuación dos
estudos musicais de primaria e por outra como propedéuticos dos seguintes cursos de
ESO, en todo caso dada a idade do alumnado deberase procurar un enfoque práctico e
lúdico que fomente o interese por esta materia no futuro.

1º. Interpretación  e  creación integra  a  expresión  instrumental,  vocal  e  corporal  coa
improvisación e a composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música
dunha forma activa;

2º. Escoita pretende crear  a  primeira  actitude fundamental  cara  a  esta  arte  e  dotar  o
alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión
do feito musical;

3º. Contextos musicais e culturais relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer
o  valor  do  patrimonio  musical  español  e  galego,  e  ensina  a  identificar  o  estilo  e  as
características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico.
4º Música e tecnoloxías pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción
entre música e novas tecnoloxías.

2. Secuenciación bloques  de contidos:

1ª avaliación:  Breve introdución teórico-  práctica ao  solfexo:  aspectos básicos lectura
musical: compases, notas, estruturas melódicas básicas *práctica instrumental ca frauta
(aprendizaxe  das notas,  embocadura,  técnica  de respiración),  e  instrumentos  de placa
percusión en combinación con movementos do corpo. Interpretación de pezas axeitadas
para a clase con arranxos feitos polo profesor de temas propios ou sacados do folclore
actual  galego  ,  das  cantigas  de  Santa  María,  cancións  e  danzas  do  renacemento  e
modernas  (esta  actividade  é  continua  polo  que  se  mantén  na  2ª  e  na  3ª  avaliación).
Expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo movemento con actividades de ritmo-
percusión.

2ª avaliación: *  Práctica instrumental, unidade didáctica de  acústica  de respiración e
expresión corporal e práctica de coreografías sinxelas.

3ª avaliación:  Unidade didáctica de  Organoloxía:  Clasificación de voces e familias de
instrumentos clásicos e tradicionais *Práctica instrumental, coreografía.  Técnica vogal
básica e iniciación á composición-edición musical de estruturas simples (binarias, ternarias)
practicadas  ao  longo  do  curso,  con  programas  de  edición  de  libre  descarga  como  o
“Musescore.”
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3. Estándares de aprendizaxe:

Remítome neste apartado ás follas para o diario oficial da consellería e de educación e
ordenación universitaria referentes á materia optativa de obradoiro de música en primeiro
de ESO.

4. Selección e secuenciación estándares aprendizaxe:

1ª Avaliación: Saber o nome das notas no pentagrama e na frauta; ter unha técnica básica
de respiración abdominal e correcta embocadura. Seguir os compases e ritmos básicos e
ter unha actitude de escoita e participación axeitada. Acadar xa unha mínima disciplina de
ensaio (gardar silencio cando explicamos as leccións de frauta, participar nos exercicios de
práctica instrumental e de  movemento-ritmo-percusión ca debida atención e respecto polo
profesor e as compañeiras).

2ª Avaliación: Os mesmos que os da 1ª avaliación pero sumándolle a isto os contidos de
respiración e expresión corporal;  tentar de seguir as coreografías sinxelas que fagamos na
clase e acadar o nivel necesario  en práctica instrumental para poder tocar as pezas que
demos na clase nesta avaliación seguindo o ritmo e cunha mínima calidade de son como
explicamos na clase.

3. Avaliación: Os mesmos que nas avaliacións anteriores pero sumándolle os contidos de
organoloxía; tentar de seguir tamén as coreografías que fagamos na clase e acadar o nivel
necesario  en práctica instrumental para poder tocar as pezas que demos na clase nesta
avaliación seguindo o ritmo e cunha mínima calidade de son como explicamos na clase.

5. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación

-Práctica instrumental: observación diaria na clase; tomarase nota no caderno do profesor
e farase como mínimo unha proba práctica individual en cada avaliación. A alumna tocará
dúas pezas elixidas por ela entre as vistas na clase na avaliación correspondente. Esta
proba  contará  o  85  % da  nota  en  cada  avaliación.  Dado  que  a  práctica  instrumenta
abrangue diversos  estándares de aprendizaxe e supón un proceso, se lle aplica o criterio
da avaliación continua, polo que si unha alumna ten a 1º e a 2ª avaliacións suspensas
neste apartado pero aproba a 3ª aproba todas as avaliacións neste apartado. 

-Unidades didácticas de solfexo, respiración e organoloxía farase unha proba escrita que
contará o 5 % da nota na avaliación correspondente.

-As actitudes supoñen o 10 % da nota en cada avaliación (participación , traer o material,
facer  as  actividades  gardando  respecto  pola  profesora  e  polas  compañeiras,  actitude
receptiva e de escoita) se tomará nota no caderno do profesor e se é preciso no parte de
incidencias.

Por defecto tódalas alumnas levan un 10 neste apartado pero cada negativo recollido no
caderno  do profesor por mor de non seguir algún dos supostos deste apartado, será un
punto  menos neste  apartado.  A existencia  dun parte  de  conduta  supón un cero  neste
apartado que conta o 10 %, sempre limitándose á  avaliación correspondente.
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• A nota final será a media da nota das 3 avaliacións. Si un alumno ten suspensa
unha  parte  que  corresponda  a  avaliación  continua  como  por  exemplo  práctica
instrumental,  pode  aprobar  a  materia  si  aproba  esa  parte  continua  na  última
avaliación. Si ten suspenso unha parte non correspondente á avaliación continua,
como por exemplo acústica ou organoloxía, se a media das 3 avaliacións non da 5,
deberá ir a proba de Setembro examinándose só da parte que ten suspensa).
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                    II. 2º ESO

1. Bloques de contidos:

Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre
si, que comparten múltiples elementos: 

1º. Interpretación  e  creación integra  a  expresión  instrumental,  vocal  e  corporal  coa
improvisación e a composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música
dunha forma activa;

2º. Escoita pretende crear  a  primeira  actitude fundamental  cara  a  esta  arte  e  dotar  o
alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión
do feito musical;

3º. Contextos musicais e culturais relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer
o  valor  do  patrimonio  musical  español  e  galego,  e  ensina  a  identificar  o  estilo  e  as
características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico.
4º Música e tecnoloxías pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción
entre música e novas tecnoloxías.

2. Secuenciación bloques  de contidos:

1ª avaliación:  Breve introdución teórico-  práctica ao  solfexo:  aspectos básicos lectura
musical: compases, notas, estruturas melódicas básicas *práctica instrumental ca frauta
(aprendizaxe das notas, embocadura, técnica de respiración), con interpretación de pezas
axeitadas para a clase con arranxos feitos polo profesor de temas propios ou sacados do
folclore actual galego , das cantigas de Santa María, cancións e danzas do renacemento e
modernas  (esta  actividade  é  continua  polo  que  se  mantén  na  2ª  e  na  3ª  avaliación).
Expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo movemento con actividades de ritmo-
percusión.

2ª avaliación: * Práctica instrumental, unidade didáctica de acústica (son, elementos do
son,  fenómenos  acústicos,  aplicación  a  instrumentos  musicais,  uso  do  son  e  as  súas
cualidades nos animais). Expresión corporal e práctica de coreografías sinxelas.

3ª avaliación:  Unidade didáctica de  Organoloxía:  Clasificación de voces e familias de
instrumentos clásicos e tradicionais *Práctica instrumental, coreografía.  Técnica vogal
básica e iniciación á composición-edición musical de estruturas simples (binarias, ternarias)
practicadas  ao  longo  do  curso,  con  programas  de  edición  de  libre  descarga  como  o
“Musescore.”
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3. Estándares aprendizaxe:

Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

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

· 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.

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

▪ CCE
C

▪ CCL

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

▪ CMC
CT

▪ CCE
C

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

▪ CMC
CT

▪ CCE
C
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

comprensión  e
a
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.).

1. 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.).

▪ CCE
C

▪ n

▪ g

▪ B1.8.
Exploración
das
posibilidades
de  diversas
fontes  sonoras
e  práctica  de
habilidades
técnicas para a
interpretación.

▪ B1.9.
Experimentació
n  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.

1. B1.3. Improvisar e
interpretar
estruturas
musicais
elementais
construídas  sobre
os  modos  e  as
escalas  máis
sinxelas  e  os
ritmos  máis
comúns.

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

▪ CAA

▪ CCE
C

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

1.
CA

2.
C

1. a

2. b

3. d

- B
1
.
1
0
.
P
r
á
ct

· B1.4.  Amosar
interese  polo
desenvolveme
nto  das
capacidades  e
as  habilidades
técnicas  como
medio  para as
actividades  de
interpretación,

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

-
C

-
C

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

·
CCEC
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

ic
a
d
a
s
p
a
u
t
a
s
b
á
si
c
a
s
d
a
in
t
e
r
p
r
e
t
a
ci
ó
n
:
si
le
n
ci
o
,
a
t
e
n
ci
ó
n
a
o
/
á
di
r
e
ct
o
r/
a
e
a
o
s/
á
s

aceptando  e
cumprindo  as
normas  que
rexen  a
interpretación
en  grupo  e
achegando
ideas musicais
que contribúan
ao
perfeccioname
nto  da  tarefa
común.

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


C

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

·
C

· 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

▪ CCE
C
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

d
e
m
ai
s
in
t
é
r
p
r
e
t
e
s,
a
u
di
ci
ó
n
in
t
e
ri
o
r,
m
e
m
o
ri
a
e
a
d
e
c
u
a
ci
ó
n
a
o
c
o
n
x
u
n
t
o
.

- B
1
.1
1
.
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

A
c
e
p
t
a
ci
ó
n
e
c
u
m
p
ri
m
e
n
t
o
d
a
s
n
o
r
m
a
s
q
u
e
r
e
x
e
n
a
in
t
e
r
p
r
e
t
a
ci
ó
n
e
n
g
r
u
p
o
e
a
a
c
h
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

e
g
a
d
a
s
id
e
a
s
m
u
si
c
ai
s
q
u
e
c
o
n
tr
ib
ú
a
n
a
o
p
e
rf
e
c
ci
o
n
a
m
e
n
t
o
d
a
t
a
r
e
f
a
c
o
m
ú
n
.

- B
1
.
1
2
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

.
A
c
e
p
t
a
ci
ó
n
e
p
r
e
di
s
p
o
si
ci
ó
n
p
a
r
a
m
el
lo
r
a
r
a
s
c
a
p
a
ci
d
a
d
e
s
t
é
c
ni
c
a
s
e
in
t
e
r
p
r
e
t
a
ti
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

v
a
s
p
r
o
pi
a
s,
e
r
e
s
p
e
ct
o
a
n
t
e
o
u
tr
a
s
f
o
r
m
a
s
d
e
e
x
p
r
e
si
ó
n
.

▪ a

▪ n

· B1.13.
Improv
isación
,
elabor
ación
de
arranx
os  e
compo
sición
como
recurs
os
para  a
creaci
ón
musica

▪ 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

▪ CCE
C

▪ 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. 

▪ CSIE
E
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

l  en
todas
as
súas
vertent
es;
elabor
ación
de
arranx
os  de
canció
ns  e
pezas
instru
mentai
s,  con
acomp
añame
ntos
sinxelo
s  e
selecci
ón  de
distinto
s  tipos
de
organi
zación
musica
l.

· B1.14.
Comp
osición
individ
ual  ou
en
grupo
de
canció
ns  e
pezas
instru
mentai
s  para
distinta
s
agrupa
cións,
a partir
da
combi
nación
de
eleme
ntos  e
recurs
os
presen
tados
no
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

contex
to  das
activid
ades
que se
realiza
n  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
representación
s  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. 

▪ CCE
C

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

▪ CCE
C

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

▪ CSC

▪ 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

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

▪ CSIE
E

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,

▪ 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.

▪ CCE
C

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

▪ CCE
C

18 



Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

e  das
agrupacións
vocais  e
instrumentais.

▪ 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.

▪ CCE
C

▪ 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

▪ h

▪ n

▪ B2.6.  Audición,
análise
elemental  e
apreciación
crítica de obras
vocais  e
instrumentais
de  distintos
estilos,
xéneros,
tendencias  e
culturas
musicais,
incluíndo  as
interpretacións
e composicións
realizadas  na
aula.
Investigación
de músicas  de
distintas
características
para ampliar as
propias
preferencias
musicais.

▪ B2.4.  Identificar  e  describir,
mediante  o  uso  de  distintas
linguaxes  (gráfica,  corporal  ou
verbal), elementos e formas de
organización  e  estruturación
musical (ritmo, melodía, textura,
timbre,  repetición,  imitación,
variación)  dunha  obra  musical
interpretada  en  vivo  ou
gravada.

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

▪ CCL

▪ CCE
C

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

▪ CCE
C

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

▪ CCL

▪ 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

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

▪ CSIE
E

▪ CD
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ m

▪ n

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

▪ CCE
C

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

▪ CCE
C

▪ 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.

▪ CCE
C

▪ 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/a
s,  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

▪ CCE
C

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

▪ CCE
C

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

▪ CCE
C

▪ 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. 

▪ CCE
C

▪ CSIE
E

▪ h

▪ e

▪ B3.6. Recollida
de información,
valoración  e

▪ B3.4. Valorar a asimilación e o
emprego  dalgúns  conceptos
musicais  básicos  necesarios  á

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

▪ CCL
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

exposición  do
feito  musical  e
as  súas
opinións.

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

▪ 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

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

▪ CAA

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
musicais.

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

▪ B4.4.
Coñecemento
e emprego das
tecnoloxías  da

▪ 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

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

▪ CD

▪ CSIE
E
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Música. 2º de ESO

Obxectivos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias
clave

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

4. Selección e secuenciación estándares aprendizaxe:

1ª Avaliación: Saber o nome das notas no pentagrama e na frauta; ter unha técnica básica
de respiración abdominal e correcta embocadura. Seguir os compases e ritmos básicos e
ter unha actitude de escoita e participación axeitada. Acadar xa unha mínima disciplina de
ensaio (gardar silencio cando explicamos as leccións de frauta, participar nos exercicios de
práctica instrumental e de  movemento-ritmo-percusión ca debida atención e respecto polo
profesor e as compañeiras).

2ª Avaliación: Os mesmos que os da 1ª avaliación pero sumándolle a isto os contidos de
acústica;  tentar de seguir as coreografías sinxelas que fagamos na clase e acadar o nivel
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necesario  en práctica instrumental para poder tocar as pezas que demos na clase nesta
avaliación seguindo o ritmo e cunha mínima calidade de son como explicamos na clase.

3. Avaliación: Os mesmos que nas avaliacións anteriores pero sumándolle os contidos de
organoloxía; tentar de seguir tamén as coreografías que fagamos na clase e acadar o nivel
necesario  en práctica instrumental para poder tocar as pezas que demos na clase nesta
avaliación seguindo o ritmo e cunha mínima calidade de son como explicamos na clase.

5. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación

-Práctica instrumental: observación diaria na clase; tomarase nota no caderno do profesor
e farase como mínimo unha proba práctica individual en cada avaliación. A alumna tocará
dúas pezas elixidas por ela entre as vistas na clase na avaliación correspondente. Esta
proba  contará  o  85  % da  nota  en  cada  avaliación.  Dado  que  a  práctica  instrumenta
abrangue diversos  estándares de aprendizaxe e supón un proceso, se lle aplica o criterio
da avaliación continua, polo que si unha alumna ten a 1º e a 2ª avaliacións suspensas
neste apartado pero aproba a 3ª aproba todas as avaliacións neste apartado. 

-Unidades didácticas de solfexo,  acústica e organoloxía farase unha  proba escrita que
contará o 5 % da nota na avaliación correspondente.

-A  proba  escrita  da  sección  bilingüe  estará  redactada  en  inglés;  a  os  alumnos  que
contesten ás preguntas en inglés subiráselles un punto na nota global.

-As actitudes supoñen o 10 % da nota en cada avaliación (participación , traer o material,
facer  as  actividades  gardando  respecto  pola  profesora  e  polas  compañeiras,  actitude
receptiva e de escoita) se tomará nota no caderno do profesor e se é preciso no parte de
incidencias.

Por defecto tódalas alumnas levan un 10 neste apartado pero cada negativo recollido no
caderno  do profesor por mor de non seguir algún dos supostos deste apartado, será un
punto  menos neste  apartado.  A existencia  dun parte  de  conduta  supón un cero  neste
apartado que conta o 10 %, sempre limitándose á  avaliación correspondente.

• A nota final será a media da nota das 3 avaliacións. Si un alumno ten suspensa
unha  parte  que  corresponda  a  avaliación  continua  como  por  exemplo  práctica
instrumental,  pode  aprobar  a  materia  si  aproba  esa  parte  continua  na  última
avaliación. Si ten suspenso unha parte non correspondente á avaliación continua,
como por exemplo acústica ou organoloxía, se a media das 3 avaliacións non da 5,
deberá ir a proba de Setembro examinándose só da parte que ten suspensa).

                         III. 3º ESO

1. Bloques de contidos:

Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre
si, que comparten múltiples elementos: 
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1º. Interpretación  e  creación integra  a  expresión  instrumental,  vogal e  corporal  coa
improvisación e a composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música
dunha forma activa;

2º. Escoita pretende crear  a  primeira  actitude fundamental  cara  a  esta  arte  e  dotar  o
alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión
do feito musical;

3º. Contextos musicais e culturais relaciona a música coa cultura e a historia, da a coñecer
o  valor  do  patrimonio  musical  español  e  galego,  e  ensina  a  identificar  o  estilo  e  as
características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico.
4º Música e tecnoloxías pretende abranguer o coñecemento e a práctica da interacción
entre música e novas tecnoloxías. 

2. Secuenciación dos bloques de contidos:

1ª Avaliación:

- *Expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo movemento con actividades de ritmo-
percusión e práctica de coreografías sinxelas.

- *Composición de pezas sinxelas co programa de descarga libre Musescore. Estudo das
escalas  e  acordes.  Facer  diferentes  acompañamentos á  melodías  proporcionadas polo
profesor e seguindo as regras harmónicas practicadas na clase.

- * Práctica de técnica vogal (respiración, resoadores, articulación) e aplicación ao canto:
Cancións populares e antigas con acompañamento e arranxos feitos polo profesor.

• Observación: Na sección bilingüe o repertorio vogal, así como os apuntes relativos
´historia da música redactados polo profesor, serán en inglés.

-  *  Práctica  instrumental  ca  frauta  (aprendizaxe  das  notas,  embocadura,  técnica  de
respiración), con interpretación de pezas axeitadas para a clase con arranxos feitos polo
profesor de temas propios ou sacados do folclore actual galego , das cantigas de Santa
María, cancións e danzas do renacemento e modernas (esta actividade é continua polo
que se mantén na 2ª e na 3ª avaliación).

-  Antigüidade clásica: Grecia, Roma e outras culturas. a) contexto histórico, b) xéneros e
formas musicais;  c) organoloxía, d) corpus conservado.

 -Idade Media: Monodias litúrxicas. a) contexto histórico xeral,  b)  O gregoriano: orixe y
evolución, definición y características, formas, estilos y execución. Tropos e secuencias. c)
outros  cantos:  Bizantino  e  Visigótico-mozárabe.  Monodias  profanas.  A)  Os  trobadores:
autores, formas (chanson, lais, formas con refrán), temas, características. B) minnesanger.
C) segreis e goliardos. D) Organoloxía.

Os trobadores na Península: As Cantigas de Santa María e as de Martín Codax.

A Polifonía medieval,  séculos IX-XIV. *Oríxes. A) Ars Antiqua (escolas de S. Marcial, San
Yago  de  Compostela-Codex  Calixtinus,  e  Notre  Dame);  formas  Ars  Antiqua:  Organum,
Conductus, Motete, Hoquetus e outras profanas. B) e Ars Antiqua (Francia e Italia). C)
Música instrumental gótica e organoloxía.

-O Renacemento. Concepto e contexto. A) Polifonía relixiosa: estilos e formas no contexto
das  reformas  protestantes  e  anglicana  e  da  contrarreforma (Motete,  misa  e  coral).  B)
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Polifonía profana: principais autores y formas ( panxoliñas, romance, chanson, madrigal e
formas solistas). C) Música instrumental: formas musicais (formas improvisadas, glosas de
música vogal, variacións e danzas, como por exemplo, a pavana-gallarda) e organoloxía.
D) Renacemento en España: os cancioneiros da época dos Reis Católicos, Carlos V e
Felipe II; música instrumental e as capelas musicais.

2ª Avaliación:

-*Expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo movemento con actividades de ritmo-
percusión e práctica de coreografías sinxelas.

- *Composición de pezas sinxelas co programa de descarga libre Musescore. Estudo das
escalas  e  acordes.  Facer  diferentes  acompañamentos á  melodías  proporcionadas polo
profesor e seguindo as regras harmónicas practicadas na clase.

- * Práctica de técnica vogal (respiración, resoadores, articulación) e aplicación ao canto:
Cancións populares e antigas con acompañamento e arranxos feitos polo profesor.

-  *  Práctica  instrumental  ca  frauta  (aprendizaxe  das  notas,  embocadura,  técnica  de
respiración), con interpretación de pezas axeitadas para a clase con arranxos feitos polo
profesor de temas propios ou sacados do folclore actual galego , das cantigas de Santa
María, cancións e danzas do renacemento e modernas.

• Observación: Na sección bilingüe o repertorio vogal, así como os apuntes relativos
´historia da música redactados polo profesor, serán en inglés.

-O Barroco. A) Concepto e contexto. B) Caracteres xerais. C) Música vogal, profana (ópera
e as cameratas, escolas nacionais: ópera veneciana e napolitana, opera-balada inglesa,
opera ballet en Francia y zarzuela en España) e relixiosa( misa, vésperas, villancico, coral,
cantata,  oratorio  y  paixón).  D)  Música  instrumental:  variacións,  formas  improvisadas,
sonata chiesa/cámera, concerto grosso/solista, suite e fuga. E) Organoloxía.

-O  Neoclasicismo.  A)  Concepto,  contexto  e  correntes  estéticas.  B)  Xéneros  e  formas
musicais: Ópera seria/cómica, música de cámara e sinfónica (sonata, cuartetos, concerto e
sinfonía. C) Autores pre-clásicos (Rousseau, Pergolesi, E. Bach, Stamitz, etc) e clásicos
(Hadyn, Mozart e Beethoven).

3ª Avaliación:

-*Expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo movemento con actividades de ritmo-
percusión e práctica de coreografías sinxelas.

- *Composición de pezas sinxelas co programa de descarga libre Musescore. Estudo das
escalas  e  acordes.  Facer  diferentes  acompañamentos á  melodías  proporcionadas polo
profesor e seguindo as regras harmónicas practicadas na clase.

* Práctica de técnica vogal (respiración, resoadores, articulación) e aplicación ao canto:
Cancións populares e antigas con acompañamento e arranxos feitos polo profesor.

-  *  Práctica  instrumental  ca  frauta  (aprendizaxe  das  notas,  embocadura,  técnica  de
respiración), con interpretación de pezas axeitadas para a clase con arranxos feitos polo
profesor de temas propios ou sacados do folclore actual galego , das cantigas de Santa
María, cancións e danzas do renacemento e modernas.
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• Observación: Na sección bilingüe o repertorio vogal, así como os apuntes relativos
´historia da música redactados polo profesor, serán en inglés.

-O Romanticismo e  o   Nacionalismo A)  Contexto  e  estética.  B)  Principais  autores.  C)
Formas musicais ( sonatas, concertos, música de cámara, sinfonías, óperas, música sacra
e  poema sinfónico. D) O  piano.

-Séculos  XX-  XXI  A)  Concepto  e   contexto.  B)   Correntes  principais:  nacionalismos,
neoclasicismos,  vangardas:  futurismo,  música  concreta,  electrónica  e  electro-  acústica,
serialismo). Bandas sonoras, música e cine.

3. Estándares aprendizaxe

Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ n ▪ B1.1.  Repaso  dos
elementos  da
representación gráfica da
música.

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

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

- n

- b

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

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

▪ n

▪ b

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

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

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

▪ m

▪ c

▪ d

2. B1.4.
Experiment
ación  e
práctica das
técnicas  do
movemento
e da danza,
expresión
dos
contidos
musicais  a
través  do
corpo  e  do
movemento
,  e  a
interpretaci
ón  dun
repertorio
variado  de
danzas. 

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

2. B1.4.  Amosar  interese  polo
desenvolvemento das capacidades e
as habilidades técnicas como medio
para  as  actividades  de
interpretación,  aceptando  e
cumprindo  as  normas  que  rexen  a
interpretación  en  grupo,  e
achegando  ideas  musicais  que
contribúan  ao  perfeccionamento  da
tarefa común.

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

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

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

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

▪ MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de
emocións á hora de mellorar os seus resultados na exposición
ante un público. 
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Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

a
resonancia
e  a
entoación.

4. B1.6.
Aceptación
e
cumpriment
o  das
normas que
rexen  a
interpretaci
ón en grupo
e a  achega
das  ideas
musicais
que
contribúan
ao
perfecciona
mento  da
tarefa
común.

5. B1.7.
Aceptación
e
predisposici
ón  para
mellorar  as
capacidade
s técnicas e
interpretativ
as  propias,
e  respecto
ante  outras
formas  de
expresión.

6. B1.8.
Sonorizació
n  de
representac
ións
dramáticas,
actividades
de
expresión
corporal,  e
danza  e
imaxes
fixas  e  en
movemento
na
realización
de
producións
audiovisuai
s.

7. B1.9.
Fomento da
sensibilidad
e  estética
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Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

desenvolvid
a  a  través
da
comprensió
n  e
interiorizaci
ón  da
música.

· a

· n

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

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

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

▪ 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. 

· a

· c

· d

· g

· ñ

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

▪ B1.12.  Práctica  das
pautas  básicas  da
interpretación:  silencio,
atención ao/á director/a e
a  outros/as  intérpretes,
audición interior, memoria
e  adecuación  ao
conxunto.

▪ B1.6.  Participar  activamente  e  con  iniciativa
persoal  nas  actividades  de  interpretación,
asumindo diferentes papeis,  intentando concertar
a súa acción coa do resto do conxunto, achegando
ideas  musicais  e contribuíndo  ao
perfeccionamento da tarefa en común.

▪ MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais,
instrumentais  e danzas de diferentes xéneros,  estilos,  épocas
históricas  e  culturas,  aprendidas  por  imitación  e  a  través  da
lectura  de  partituras  con  diversas  formas  de  notación,
adecuadas ao nivel. 

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

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

▪ MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio,
atención  ao/á  director/a  e  a  outros/as  intérpretes,  audición
interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo.

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

▪ n

▪ b

▪ e

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

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

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

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

Bloque 2. Escoita

▪ m

▪ n

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

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

▪ MUB2.1.3.  Explora  e  descubre  as  posibilidades  da  voz  e  os
instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da música. 
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Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ b

▪ n

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

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

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

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

▪ b

▪ n

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

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

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

▪ l

▪ n

▪ g

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

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

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

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

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

▪ h

▪ e

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

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

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

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

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

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

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ n

▪ f

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

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

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

▪ MUB3.1.2.  Recoñece  e  interpreta  manifestacións  da  danza
identificando  e  explicando  con  linguaxe  técnica  adecuada  a
época histórica á que pertencen.
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Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

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

▪ l

▪ n

▪ ñ

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

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

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

▪ MUB3.2.1.  Amosa  interese  por  coñecer  música  de  diferentes
épocas  e  culturas  como  fonte  de  enriquecemento  cultural  e
satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación
e exposición 

▪ b

▪ f

▪ ñ

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

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

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

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

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

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

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

▪ h

▪ n

▪ g

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

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

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

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

▪ g

▪ n

▪ e

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

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

▪ MUB3.6.1.  Utiliza diversas fontes de información para indagar
sobre as novas tendencias,  representantes,  grupos de música
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

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

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ e

▪ n

▪ B4.1.  Utilización  de
dispositivos  electrónicos,

▪ B4.1.  Utilizar  con  autonomía  os  recursos
tecnolóxicos  dispoñibles,  demostrando  un

▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as
tecnoloxías  e  utilízaas  como  ferramentas  para  a  actividade
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Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

recursos  de  internet  e
software  musical  de
distintas  características
para  o  adestramento
auditivo,  a  escoita,  a
interpretación  e  a
creación musical.

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

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

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

coñecemento  básico  das  técnicas  e  dos
procedementos necesarios para gravar, reproducir,
crear,  interpretar  música  e  realizar  sinxelas
producións audiovisuais. 

musical.

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

▪ e

▪ b

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

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

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

31 



4. Selección e secuenciación estándares aprendizaxe:

1ª Avaliación:

• Acadar os exercicios básicos de expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo
movemento con actividades de ritmo-percusión e práctica de coreografías sinxelas.

• Ter  feitos  como  mínimo  de  5  pezas  sinxelas  co  programa  de  descarga  libre
Musescore.  Estudo das escalas  e  acordes.  Facer  diferentes  acompañamentos á
melodías  proporcionadas  polo  profesor  e  seguindo  as  regras  harmónicas
practicadas na clase.

• Facer  os  exercicios  de  práctica  de  técnica  vogal  (respiración,  resoadores,
articulación)  e  aplicación  ao  canto:  Cancións  populares  e  antigas  con
acompañamento e arranxos feitos polo profesor.

• Ser capaz de interpretar 2 exercicios de práctica instrumental ca frauta elixidos polo
alumno de entre o repertorio visto na clase nesa avaliación, segundo os criterios e
pautas explicadas polo profesor (aprendizaxe das notas, embocadura, técnica de
respiración), con interpretación de pezas axeitadas para a clase con arranxos feitos
polo profesor de temas propios ou sacados do folclore actual galego , das cantigas
de Santa María, cancións e danzas do renacemento e modernas (esta actividade é
continua polo que se mantén na 2ª e na 3ª avaliación).

• Poder  interpretar  obras  seleccionadas  e  adaptadas  polo  profesor,  así  como
recoñecer en  audicións os estilos, coñecer os conceptos básicos en canto a estilo,
formas  musicais,  organoloxía,  teoría  musical,  e  obras  mais  significativas
correspondentes as etapas históricas seguintes:

-  Antigüidade clásica: Grecia, Roma e outras culturas. a) contexto histórico, b) xéneros e
formas musicais;  c) organoloxía, d) corpus conservado.

 -Idade Media: Monodias litúrxicas. a) contexto histórico xeral,  b)  O gregoriano: orixe y
evolución, definición y características, formas, estilos y execución. Tropos e secuencias. c)
outros  cantos:  Bizantino  e  Visigótico-mozárabe.  Monodias  profanas.  A)  Os  trobadores:
autores, formas (chanson, lais, formas con refrán), temas, características. B) minnesanger.
C) segreis e goliardos. D) Organoloxía.

Os trobadores na Península: As Cantigas de Santa María e as de Martín Codax.

A Polifonía medieval,  séculos IX-XIV. *Oríxes. A) Ars Antiqua (escolas de S. Marcial, San
Yago  de  Compostela-Codex  Calixtinus,  e  Notre  Dame);  formas  Ars  Antiqua:  Organum,
Conductus, Motete, Hoquetus e outras profanas. B) e Ars Antiqua (Francia e Italia). C)
Música instrumental gótica e organoloxía.

-O Renacemento. Concepto e contexto. A) Polifonía relixiosa: estilos e formas no contexto
das  reformas  protestantes  e  anglicana  e  da  contrarreforma (Motete,  misa  e  coral).  B)
Polifonía profana: principais autores y formas ( panxoliñas, romance, chanson, madrigal e
formas solistas). C) Música instrumental: formas musicais (formas improvisadas, glosas de
música vogal, variacións e danzas, como por exemplo, a pavana-gallarda) e organoloxía.
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D) Renacemento en España: os cancioneiros da época dos Reis Católicos, Carlos V e
Felipe II; música instrumental e as capelas musicais.

2ª Avaliación:

• Acadar os exercicios básicos de expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo
movemento con actividades de ritmo-percusión e práctica de coreografías sinxelas.

• Ter  feitos  como  mínimo  de  5  pezas  sinxelas  co  programa  de  descarga  libre
Musescore.  Estudo das escalas  e  acordes.  Facer  diferentes  acompañamentos á
melodías  proporcionadas  polo  profesor  e  seguindo  as  regras  harmónicas
practicadas na clase.

• Facer  os  exercicios  de  práctica  de  técnica  vogal  (respiración,  resoadores,
articulación)  e  aplicación  ao  canto:  Cancións  populares  e  antigas  con
acompañamento e arranxos feitos polo profesor.

• Poder  interpretar  obras  seleccionadas  e  adaptadas  polo  profesor,  así  como
recoñecer en  audicións os estilos, coñecer os conceptos básicos en canto a estilo,
formas  musicais,  organoloxía,  teoría  musical,  e  obras  mais  significativas
correspondentes as etapas históricas seguintes:

-O Barroco. A) Concepto e contexto. B) Caracteres xerais. C) Música vogal, profana (ópera
e as cameratas, escolas nacionais: ópera veneciana e napolitana, opera-balada inglesa,
opera ballet en Francia y zarzuela en España) e relixiosa( misa, vésperas, villancico, coral,
cantata,  oratorio  y  paixón).  D)  Música  instrumental:  variacións,  formas  improvisadas,
sonata chiesa/cámera, concerto grosso/solista, suite e fuga. E) Organoloxía.

-O  Neoclasicismo.  A)  Concepto,  contexto  e  correntes  estéticas.  B)  Xéneros  e  formas
musicais: Ópera seria/cómica, música de cámara e sinfónica (sonata, cuartetos, concerto e
sinfonía. C) Autores pre-clásicos (Rousseau, Pergolesi, E. Bach, Stamitz, etc) e clásicos
(Hadyn, Mozart e Beethoven).

3ª Avaliación

• Acadar os exercicios básicos de expresión corporal e aprendizaxe dos ritmos polo
movemento con actividades de ritmo-percusión e práctica de coreografías sinxelas.

• Ter  feitos  como  mínimo  de  5  pezas  sinxelas  co  programa  de  descarga  libre
Musescore.  Estudo das escalas  e  acordes.  Facer  diferentes  acompañamentos á
melodías  proporcionadas  polo  profesor  e  seguindo  as  regras  harmónicas
practicadas na clase.

• Facer  os  exercicios  de  práctica  de  técnica  vogal  (respiración,  resoadores,
articulación)  e  aplicación  ao  canto:  Cancións  populares  e  antigas  con
acompañamento e arranxos feitos polo profesor.

• Poder  interpretar  obras  seleccionadas  e  adaptadas  polo  profesor,  así  como
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recoñecer en  audicións os estilos, coñecer os conceptos básicos en canto a estilo,
formas  musicais,  organoloxía,  teoría  musical,  e  obras  mais  significativas
correspondentes as etapas históricas seguintes:

-O Romanticismo e  o   Nacionalismo A)  Contexto  e  estética.  B)  Principais  autores.  C)
Formas musicais ( sonatas, concertos, música de cámara, sinfonías, óperas, música sacra
e  poema sinfónico. D) O  piano.

-Séculos  XX-  XXI  A)  Concepto  e   contexto.  B)   Correntes  principais:  nacionalismos,
neoclasicismos,  vangardas:  futurismo,  música  concreta,  electrónica  e  electro-  acústica,
serialismo). Bandas sonoras, música e cine.

5. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.

-Práctica instrumental-vogal:  observación diaria na clase; tomarase nota no caderno do
profesor   e  farase  como mínimo unha  proba  práctica individual  en  cada  avaliación.  A
alumna tocará-cantará dúas pezas elixidas por ela entre as vistas na clase na avaliación
correspondente.  Esta  proba contará  o  30 % da  nota  en  cada avaliación.  Dado que  a
práctica  instrumental-vogal  abrangue diversos  estándares de aprendizaxe e  supón un
proceso, se lle aplica o criterio da avaliación continua, polo que si unha alumna ten a 1º e a
2ª avaliacións suspensas neste apartado pero aproba a 3ª aproba todas as avaliacións
neste apartado. 

-Unidades didácticas de cada unha das etapas históricas  detalladas no apartado catro.
farase unha  proba escrita+ audición que contarán en total o  30 % da nota na avaliación
correspondente. 

A proba escrita da sección bilingüe estará redactada en inglés; a os alumnos que contesten
ás preguntas en inglés subiráselles un punto na nota global.

-Ter feito as 5 pezas co programa “musescore”  no prazo correspondente (mínimo 5 días
naturais antes de cada avaliación) segundo os criterios vistos na clase en canto escalas ,
forma musical, número de compases. Este apartado conta o 30 %.

-As actitudes supoñen o 10 % da nota en cada avaliación (participación , traer o material,
facer  as  actividades  gardando  respecto  pola  profesora  e  polas  compañeiras,  actitude
receptiva e de escoita) se tomará nota no caderno do profesor e se é preciso no parte de
incidencias. 

Por defecto tódalas alumnas levan un 10 neste apartado pero cada negativo recollido no
caderno  do profesor por mor de non seguir algún dos supostos deste apartado, será un
punto  menos neste  apartado.  A existencia  dun parte  de  conduta  supón un cero  neste
apartado que conta o 10 %, sempre limitándose á  avaliación correspondente.

• A nota final será a media da nota das 3 avaliacións. Si un alumno ten suspensa
unha  parte  que  corresponda  a  avaliación  continua  como  por  exemplo  práctica
instrumental,  pode  aprobar  a  materia  si  aproba  esa  parte  continua  na  última
avaliación. Si ten suspenso unha parte non correspondente á avaliación continua,
como por exemplo acústica ou organoloxía, se a media das 3 avaliacións non da 5,
deberá ir a proba de Setembro examinándose só da parte que ten suspensa).
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                                   IV. 4º ESO

1. Bloques de contidos 

a) Conceptuais

1. Música, imáxe e tecnoloxía:
A electrónica e a informática aplicadas á difusión e creación musical. Instrumentos
electrónicos.  Introducción  á  informática  musical:  aplicacións  básicas  na  creación,
educación e edición musical.

A música e o cine.  Funcionalidade e significación.  Os compositores e os distintos
xéneros cinematográficos. Evolución da música cinematográfica: do cine mudo ó cine
actual. Tipos de función da música e de montaxe.

A música nos medios de comunicación: radio e televisión, prensa,etc. A música e a
publicidade, o marketing.

2. Música popular urbana :
Definición e concepto: diferencias entre a música popular urbana, a música folklórica
e a música chamada culta. A orixe da música popular urbana: o salón, o teatro e as
variedades. O jazz: orixe, evolución e difusión. A canción como medio de expresión da
música popular urbana: tipoloxía. A música popular da mocidade: aspectos estéticos e
sociolóxicos. Movementos da música popular urbana actual.

3. A música española :
A  música  no  Medievo:  As  cantigas  e  o  canto  relixioso.  Os  polifonistas  do
Renacimento. A música profana: vilancetes, cancións e romances. O Barroco: teatro
musical, música relixiosa e civil. Música e sociedade na España dos séculos XIX - XX.

:4. Música tradicional:

As  tradicións  musicais  en  España:  influencias  e  diversidade.  O  canto  na  música
popular española: funcionalidade. O baile, a danza e a súa música. Os instrumentos
tradicionais.

5. Músicas do mundo: 
Folklore,  etnomusicoloxía  e  antropoloxía  da  música.  A  investigación  da  música
noutras culturas.

b) Procedementais. 

Céntranse sobre todo na audición, visualización de videos análise de obras e textos e a
interpretación vogal/instrumental  en relación ós contidos  e  xéneros anteriormente
expostos. Adáptanse así cada bloque de contidos e velaiquí tres exemplos: No bloque
de  musicas  do  mundo,  tras  unha  explicación  teórica,  o  seu  sería  practicar  por
exemplo con percusión ritmos doutras culturas ou prácticas ritmo-motrices con estes
ritmos, incluso bailes ou danzas. No bloque da música e o cine, tras unha explicación
de conceptos, se aplicarían a exemplos prácticos(películas); aquí os alumnos farían
un traballo  obrigatorio  por  parellas (ou 3 si  resultan impares)  que consiste  nunha
explicación teórica ao resto da clase sobre unha película/videoclip/documental,etc,
aplicando os conceptos técnica musical, montaxe vistos na clase ou incluso rodando
un pequeno corto o un skecht, etc. No bloque da publicidade e o audiovisual en xeral,
analizar anuncios de prensa, televisión, internet, radio, etc sobre grupos musicales, el
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jingle, consultar nestos medios a programación de distintos estilos musicais na túa
cidade  ou  comunidade. Obter  información  sobre  o  negocio  da  música  comercial,
papel que desempeñan as discográficas, función dos medios de difusión e marketing.
Estudar o panorama musical no noso país, buscando a relación existente cós plans
de estudio, presenza de músicos estranxeiros etc.

2. Secuenciación bloques de contidos

1º AVALIACIÓN

1. Música, imáxe e tecnoloxía:
A electrónica e a informática aplicadas á difusión e creación musical. Instrumentos
electrónicos.  Introducción  á  informática  musical:  aplicacións  básicas  na  creación,
educación e edición musical.

A música e o cine.  Funcionalidade e significación.  Os compositores e os distintos
xéneros cinematográficos. Evolución da música cinematográfica: do cine mudo ó cine
actual. Tipos de función da música e de montaxe.

A música nos medios de comunicación: radio e televisión, prensa,etc. A música e a
publicidade, o marketing.

2º AVALIACIÓN

2. Música popular urbana :
Definición e concepto: diferencias entre a música popular urbana, a música folklórica
e a música chamada culta. A orixe da música popular urbana: o salón, o teatro e as
variedades. O jazz: orixe, evolución e difusión. A canción como medio de expresión da
música popular urbana: tipoloxía. A música popular da mocidade: aspectos estéticos e
sociolóxicos. Movementos da música popular urbana actual.

3. A música española :
A música no Medievo: As cantigas e o canto relixioso. Os polifonistas do Renacimento. A
música profana: vilancetes, cancións e romances. O Barroco: teatro musical, música
relixiosa e civil. Música e sociedade na España dos séculos XIX – XX.

3º AVALIACIÓN

:4. Música tradicional:

As  tradicións  musicais  en  España:  influencias  e  diversidade.  O  canto  na  música
popular española: funcionalidade. O baile, a danza e a súa música. Os instrumentos
tradicionais.

5. Músicas do mundo: Folklore, etnomusicoloxía e antropoloxía da música. A investigación
da música noutras culturas.
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3. Estándares de apendizaxe
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ a

▪ b

▪ c

▪ m

▪ n

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

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

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

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

- MUB1.1.2.  Le  partituras  como
apoio á interpretación.

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

▪ a

▪ b

▪ c

▪ g

▪ l

▪ n

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

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

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

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

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ B1.5.
Utilización  de
técnicas,
recursos  e
procedementos
compositivos
na
improvisación,
na  elaboración

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

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

4. MUB1.3.2.  Utiliza  con
autonomía  recursos
informáticos  ao  servizo  da
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

de  arranxos  e
na  creación  de
pezas
musicais.

creación musical.

5. a

6. c

7. e

8. g

9. l

10. n

- B
1.
6.
Á
m
bi
to
s
pr
of
e
si
o
n
ai
s
d
a
m
ú
si
c
a.
Id
e
nt
ifi
c
a
ci
ó
n
e
d
e
s
cr
ici
ó
n
d
a
s
fa
c
et
a
s
e
a
s
e
s
p
e
ci
al
id
a

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

- MUB1.4.1.  Coñece  e  analiza  o
proceso  seguido  en  diversas
producións  musicais  (discos,
programas  de  radio  e  televisión,
cine,  etc.)  e  o  papel  xogado  en
cada  fase  do  proceso  polos/as
profesionais que interveñen.
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

d
e
s
n
o
tr
a
b
al
lo
d
o
s/
d
a
s
m
ú
si
c
o
s/
a
s.

- B
1.
7.
In
te
re
s
e
p
or
c
o
ñ
e
c
er
a
s
p
o
si
bi
li
d
a
d
e
s
q
u
e
of
re
c
e
a
m
ú
si
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

c
a
n
o
s
á
m
bi
to
s
p
er
s
o
al
e
pr
of
e
si
o
n
al
.

Bloque 2. Escoita

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

▪ I

▪ n

·
B

· B2.1.
Analizar
e
describir
as
principai
s
caracter
ísticas
de
pezas
musicai
s
apoiánd
ose  na
audición
e  no
uso  de
docume
ntos
como
partitura
s, textos
ou
musicog
ramas. 

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

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

▪ a

▪ c

▪ e

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ 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

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

▪ MUB2.2.1.  Analiza  críticas  musicais  e
utiliza  un  vocabulario  axeitado  para  a
elaboración  de  críticas  orais  e  escritas
sobre a música escoitada.
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

de críticas orais
e escritas sobre
a  música
escoitada.

etc.

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

▪ o

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

▪ B2.3.  Utilizar  a  terminoloxía
axeitada na análise  de obras  e
situacións musicais.

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

▪ a

▪ h

▪ i

▪ I

▪ l

▪ B2.4.
Utilización  de
diversas  fontes
de  información
para  obter
referencias
sobre  músicas
de  diferentes
épocas  e
culturas,
incluídas  as
actuais, e sobre
a  oferta  de
concertos  e
outras
manifestacións
musicais,  tanto
en  vivo  como
divulgadas  a
través  dos
medios  de
comunicación.

▪ B2.4.  Recoñecer  auditivamente,
clasificar,  situar  no  tempo e  no
espazo, e determinar a época ou
a  cultura  e  o  estilo  das  obras
musicais escoitadas previamente
na  aula,  amosando  apertura  e
respecto polas novas propostas
musicais  e  interesándose  por
ampliar as súas preferencias.

▪ MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos
distintivos de obras musicais, e descríbeo
utilizando unha terminoloxía axeitada.

▪ MUB2.4.2.  Sitúa  a  obra  musical  nas
coordenadas de espazo e tempo.

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

▪ a

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ B2.5.  Edición,
comercializació
n e difusión da
música.  Novas
modalidades de
distribución  da
música  e  as
súas
consecuencias
para  os/as
profesionais  da
música  e  a
industria
musical.

▪ B2.5. Distinguir  as funcións que
cumpre  a  música  na  nosa
sociedade, atendendo a diversas
variables:  intención  de  uso,
estrutura  formal  e  medio  de
difusión utilizado.

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

▪ a

▪ h

▪ l

▪ n

▪ B2.6.  A música
nos  medios  de
comunicación.
Factores  que
inflúen  nas
preferencias  e
nas  modas
musicais.

▪ B2.7.  Interese,
respecto  e
curiosidade

▪ B2.6.  Explicar  algunhas  das
funcións  que  cumpre  a  música
na  vida  das  persoas  e  na
sociedade.

▪ MUB2.6.1.  Coñece e  explica  o  papel  da
música en situacións e contextos diversos:
actos da vida cotiá, espectáculos, medios
de comunicación, etc.
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

pola
diversidade  de
propostas
musicais,  así
como  polos
gustos
musicais
doutras
persoas.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ a

▪ b

▪ c

▪ e

▪ f

▪ h

▪ l

▪ n

▪ ñ

▪ B3.1.
Recoñecement
o e localización
nas
coordenadas
espazo-
temporais  das
manifestacións
musicais  máis
significativas do
patrimonio
musical
español  e
galego.

▪ B3.1.  Apreciar  a  importancia
patrimonial  da  música  española
e galega, e comprender o valor
de  conservala  e  transmitila
colaborando  na  recollida,  na
gravación  e  na  transcrición  de
pezas. 

▪ MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o
patrimonio musical español e galego.

▪ MUB3.1.2.  Coñece  as  testemuñas  máis
importantes do patrimonio musical español
e  galego,  e  sitúaos  no  seu  contexto
histórico e social. 

▪ a

▪ b

▪ e

▪ l

▪ n

▪ B3.2.
Pluralidade  de
estilos  na
música  actual:
características
culturais,
artísticas  e
formais.

▪ B3.3.
Manifestacións
musicais
doutras
culturas. 

▪ B3.2.  Coñecer  a  existencia
doutras manifestacións musicais
e  consideralas  como  fonte  de
enriquecemento cultural.

▪ MUB3.2.1.  Analiza  a  través  da  audición
músicas de distintos lugares do mundo e
identifica  as  súas  características
fundamentais.

▪ MUB3.2.2.  Recoñece  e  explica  as
características  básicas  da  música
española e da música popular urbana.

▪ a

▪ b

▪ e

▪ h

▪ g

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B3.4.  A música
ao  servizo
doutras
linguaxes:
corporal,
teatral,
cinematográfica
, radiofónica ou
publicitaria.

▪ B3.5.  Análise
da  música
empregada  en
diferentes  tipos
de
espectáculos  e
producións
audiovisuais.

▪ B3.3.  Realizar  exercicios  que
reflictan  a  relación  da  música
con  outras  manifestacións
artísticas. 

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

▪ a

▪ b

▪ B3.6.
Utilización  de
diversas  fontes

▪ B3.4.  Coñecer  e  analizar  as
características  dos  principais
grupos  e  tendencias da  música

▪ MUB4.4.1. Realiza traballos e exposicións
ao resto  do  grupo  sobre  a  evolución  da
música popular.
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ c

▪ e

▪ h

▪ i

▪ l

▪ n

de  información
para  indagar
sobre  música
popular urbana.

▪ B3.7. O son e a
música  nos
medios
audiovisuais  e
nas tecnoloxías
da  información
e  da
comunicación.
Valoración  dos
recursos
tecnolóxicos
como
instrumentos
para  o
coñecemento
da  música  e  a
satisfacción
con ela.

▪ B3.8.
Sensibilización
e  actitude
crítica  ante  o
consumo
indiscriminado
de  música  e  a
contaminación
sonora.

popular urbana actual. ▪ MUB4.4.2.  Utiliza  os recursos das novas
tecnoloxías  para  expor  os  contidos  de
maneira clara.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ B4.1. Papel das
tecnoloxías  na
música.
Reflexión sobre
a  repercusión
que  na  música
tivo  a
posibilidade  de
gravar  o  son  e
a aparición dos
computadores.

▪ B4.2.
Transformación
de  valores,
hábitos,
consumo  e
gusto  musical
como
consecuencia
dos  avances
tecnolóxicos
das  últimas
décadas.

▪ B4.1.  Valorar  o  papel  das
tecnoloxías  na  formación
musical.

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

▪ MUB4.1.2.  Comprende  a  transformación
de  valores,  hábitos,  consumo  e  gusto
musical como consecuencia dos avances
tecnolóxicos.
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ B4.3.
Utilización  de
dispositivos
electrónicos,
recursos  de
internet  e
software
musical  de
distintas
características
para  o
adestramento
auditivo  e  a
escoita,  a
interpretación e
a  creación
musical.

▪ B4.2.  Aplicar  as  técnicas  de
gravación  analóxica  e  dixital
para  rexistrar  as  creacións
propias,  as  interpretacións
realizadas no contexto da aula e
outras mensaxes musicais.

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

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ B4.4.
Aplicación  de
técnicas  de
gravación
analóxica  e
dixital  para
rexistrar  as
creacións
propias,  as
interpretacións
realizadas  no
contexto  da
aula  e  outras
mensaxes
musicais.

▪ B4.3.  Sonorizar unha secuencia
de  imaxes  fixas  ou  en
movemento utilizando diferentes
recursos informáticos.

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

▪ MUB4.3.2.  Sonoriza  imaxes  fixas  e  en
movemento  mediante  a  selección  de
músicas  preexistentes  ou  a  creación  de
bandas sonoras orixinais.

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ l

▪ n

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

▪ B4.4.  Caracterizar  a  función  da
música  nos  medios  de
comunicación  (radio,  televisión,
cine, etc.) e as súas aplicacións
na  publicidade,  nos  videoxogos
e  noutras  aplicacións
tecnolóxicas. 

▪ MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes
de  información  e  os  procedementos
apropiados  para  indagar  e  elaborar
traballos  relacionados  coa  función  da
música nos medios de comunicación.

▪ a

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ n

▪ 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

▪ B4.5.  Coñecer  as  posibilidades
das  tecnoloxías  aplicadas  á
música  e  utilizalas  con
autonomía. 

▪ MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as
posibilidades  que  ofrecen  as  novas
tecnoloxías  como  ferramentas  para  a
actividade musical.

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

▪ MUB4.5.3.  Utiliza  a  información  de  xeito
crítico, obtena de distintos medios e pode
utilizala  e  transmitila  utilizando  distintos
soportes.
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Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

e  da
comunicación
como  recursos
para  a
creación,  a
interpretación,
o  rexistro  e  a
difusión  de
producións
sonoras  e
audiovisuais.

4. Selección- secuenciación estándares aperndizaxe

1º AVAl:

-Consolidar os mínimos de cursos anteriores en canto a medida, entoación.

-  Compoñer melodías e acompañamentos co programa libre “  musescore”  segundo as
pautas do profesor.

-poñer banda sonora a videos de propia creación ou alleos con programas de edición de
libre descarga.

2ºAVAL:

-  distinguir  os  estilos,  formas  musicais  e  procedementos  compositivos  das  épocas  e
estéticas estudaddas na 2º avaliación.

3º AVAL:

-  distinguir  os  estilos,  formas  musicais  e  procedementos  compositivos  das  épocas  e
estéticas estudaddas na 3º avaliación.

5. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.

-Práctica instrumental: observación diaria na clase; tomarase nota no caderno do profesor
e farase como mínimo unha proba práctica individual en cada avaliación. A alumna tocará
dúas pezas elixidas por ela entre as vistas na clase na avaliación correspondente. Esta
proba  contará  o  40  % da  nota  en  cada  avaliación.  Dado  que  a  práctica  instrumenta
abrangue diversos  estándares de aprendizaxe e supón un proceso, se lle aplica o criterio
da avaliación continua, polo que si unha alumna ten a 1º e a 2ª avaliacións suspensas
neste apartado pero aproba a 3ª aproba todas as avaliacións neste apartado. 

-Das unidades correspondentes a cada avaliación farase unha proba escrita o un traballo
que contará o 50 % da nota na avaliación correspondente.

-As actitudes supoñen o 10 % da nota en cada avaliación (participación , traer o material,
facer  as  actividades  gardando  respecto  pola  profesora  e  polas  compañeiras,  actitude
receptiva e de escoita) se tomará nota no caderno do profesor e se é preciso no parte de
incidencias.
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Por defecto tódalas alumnas levan un 10 neste apartado pero cada negativo recollido no
caderno  do profesor por mor de non seguir algún dos supostos deste apartado, será un
punto  menos neste  apartado.  A existencia  dun parte  de  conduta  supón un cero  neste
apartado que conta o 10 %, sempre limitándose á  avaliación correspondente.

• A nota final será a media da nota das 3 avaliacións. Si un alumno ten suspensa
unha  parte  que  corresponda  a  avaliación  continua  como  por  exemplo  práctica
instrumental,  pode  aprobar  a  materia  si  aproba  esa  parte  continua  na  última
avaliación. Si ten suspenso unha parte non correspondente á avaliación continua,
como por exemplo acústica ou organoloxía, se a media das 3 avaliacións non da 5,
deberá ir a proba de Setembro examinándose só da parte que ten suspensa).

                  IV. BACHARELATO

1.  Secuenciación  bloques  de  contidos:  Destrezas  musicais,  audición  comprensiva,
teoría musical, creación e interpretación e tecnoloxías aplicadas ao son

1ª avaliación:

A voz falada e cantada: aparello fonador, recoñecemento de voces, respiración e entoación
e  lectura  de  intervalos,  Elementos  da  linguaxe  musical:  compases,medida,  dinámica,
Informática musical: edición de partituras

Interpretación  e  creación:  repetición.  Percusión  corporal,  música  con  calquera  cousa,
frauta, percusión Orff, voz.

2ª avaliación:

A voz  falada  e  cantada:  respiración  e  entoación  e  lectura  de  acordes  Elementos  da
linguaxe musical: melodía, escalas, formas simples Informática musical: composición

Interpretación e creación: repetición, variación e improvisación. Percusión corporal, música
con calquera cousa, frauta, percusión Orff, voz.

3ª avaliación:

A voz  falada  e  cantada:  respiración  e  entoación  e  lectura  de  melodías  Elementos  da
linguaxe  musical:  textura,  xéneros,  carácter,  voces  e  instrumentos  Informática  musical:
gravación (garage band, logic pro…) Interpretación e creación: Percusión corporal, música
con calquera cousa, frauta, percusión Orff, voz.
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
•
Polas  características  da  materia,  as  competencias  clave  traballadas  son:  Competencia
aprender a aprender, conciencia e expresións culturais e Competencia dixital.

Os estándares de aprendizaxe serán iguais para todos os niveis, adaptándoos á idade e
coñecementos dos grupos e os contidos de cada curso:

CAA/CEC Visionado de vídeos didácticos, fragmentos de películas, videos musicais en
Youtube

CAA/CEC/CD Realización  de  traballos  en  grupo  de  improvisación  ou  en  relación  coa
creatividade e a busca de información en internet

CAA/CEC Lectura e análise de partituras sinxelas

CAA/CEC Interpretación con instrumentos Orff e frauta  de partituras sinxelas

CAA/CEC Interpretación de cancións sinxelas a unha ou dos voces

CAA/CEC Realización  de  danzas  sinxelas  de  diversas  culturas,  exercicios  de
relaxacións, estiramentos, ritmos corporais…

CAA/CEC Análise de cancións coñecidas que lle resulte motivadoras aos alumnos, así
como de pezas clásicas

CAA/CEC Escoita activa de audicións

CAA/CEC/CD Composición de pezas musicais sinxelas, utilizando un programa informático
ou outros dispositivos ao seu alcance…

CAA/CEC Composición de acompañamentos sinxelos para melodías dadas

CAA/CEC/CD Realización  dun  traballo  audiovisual  sobre  algún  tema  do  currículum,
utilizando os medios de gravación ao seu alcance

CAA/CEC Asistencia  aos  Concertos  Didácticos  no  Auditorio  e  noutros  lugares  e
realización dun comentario posterior

3. Metodoloxía para os estándares de aprendizaxe 

Aspectos xerais:

- Partir da competencia inicial do alumnado.

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe.

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas:

o Combinar traballo individual e cooperativo.
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o Aprendizaxe  por  proxectos  a  partires  das  inquedanzas  e  intereses  do

alumnado.

- Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas.

- Papel facilitador do profesor/a.

Estratexias metodolóxicas:

Visionado de vídeos didácticos, fragmentos de películas, videos musicais en
Youtube

Realización  de  traballos  en  grupo  de  improvisación  ou  en  relación  coa
creatividade e a busca de información en internet

Lectura e análise de partituras sinxelas

Interpretación con instrumentos Orff e frauta  de partituras sinxelas
Interpretación de cancións sinxelas a unha ou dos voces
Realización de danzas sinxelas de diversas culturas, exercicios de relaxacións,
estiramentos, ritmos corporais…

Análise de cancións coñecidas que lle resulte motivadoras aos alumnos, así
como de pezas clásicas
Escoita activa de audicións

Composición de pezas musicais sinxelas, utilizando un programa informático ou
outros dispositivos ao seu alcance…
Composición de acompañamentos sinxelos para melodías dadas

Realización dun traballo audiovisual sobre algún tema do currículum, utilizando
os medios de gravación ao seu alcance

Asistencia  aos  Concertos  Didácticos  no  Auditorio  e  noutros  lugares  e
realización dun comentario posterior
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4. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.

-Práctica instrumental-vogal (so na1ª e 2ª avaliación) observación diaria na clase; tomarase
nota no caderno do profesor  e farase como mínimo unha proba práctica individual en cada
avaliación. A alumna tocará-cantará dúas pezas elixidas por ela entre as vistas na clase na
avaliación correspondente. Esta proba contará o 50 % da nota en cada avaliación. Dado
que a práctica instrumental-vogal abrangue diversos  estándares de aprendizaxe e supón
un proceso, se lle aplica o criterio da avaliación continua, polo que si unha alumna ten a 1º
e a 2ª avaliacións suspensas neste apartado pero aproba a 3ª aproba todas as avaliacións
neste apartado. 

-Ter  feito  as  10  pezas  co  programa  “musescore”   por  cada  avaliación  no  prazo
correspondente  (mínimo unha  semana  antes  de  cada  avaliación)  segundo  os  criterios
vistos na clase en canto escalas , forma musical, número de compases. Este apartado
conta o 50 %.

- (só na 3ª avaliación) ter presentado e explicado  como mínimo unha semana antes da
avaliación a unidade de “música e cine”. 80 %  e a práctica instrumental sería o 20 % da
nota.

• A nota final será a media da nota das 3 avaliacións. Si un alumno ten suspensa
unha  parte  que  corresponda  a  avaliación  continua  como  por  exemplo  práctica
instrumental,  pode  aprobar  a  materia  si  aproba  esa  parte  continua  na  última
avaliación. Si ten suspenso unha parte non correspondente á avaliación continua,
como por exemplo acústica ou organoloxía, se a media das 3 avaliacións non da 5,
deberá ir a proba de Setembro examinándose só da parte que ten suspensa).
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                        V. ADENDA AVALIACIÓN

     Avaliación continua
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En cada avaliación haberá polo menos un exame práctico e as veces escrito. 

Os  exames  escritos  conterán  resolución  ou  exposición  de  conceptos  teóricos,  críticas  musicais,
elaboración de musicogramas e partituras, traducción plástica, literaria ou poética de audicións ou
análises de audicións.

Os exames prácticos poden ser individuais (frauta, canto), aínda que se realicen en grupos de ate 4,
ou  colectivos  (todos  os  relacionados  coa  creatividade  musical).  Os  primeiros  valóranse
individualmente, mentres que os segundos levan unha nota global por equipo

Os traballos escritos puntuan sobre 10 e no caso de exames estándar, e constarán de 5 preguntas na
ESO e entre 5 e 10 en Bacharelato. En Música bilingüe puntuarán sobre 11 e o punto extraordinario
dáselle  ao  alumnado que fai  o  esforzo  de contestar  en  inglés  con independencia  da corrección
gramatical ou do contido.

Nos traballos individuais prácticos os estándares de aprendizaxe son: a lectura de partituras sen
colocar o nome das notas, o sentido do ritmo e afinación e o respecto á estrutura da partitura e
signos de repetición. Na S.E. tamén a pronunciación

Nos traballos en grupo son estándares de aprendizaxe: a adecuación ás consignas do exercicio, a
orixinalidade, a compenetración do grupo e a presencia escénica á hora de expoñer.

Aspectos que se van valorar dentro da observación do traballo na aula:
traer material (caderno de clase, frauta  e bolígrafo)
asistencia e puntualidade
non perder autorización para as saídas didácticas ou mostras de desinterese cara á materia
coidado do material de clase
respecto aos compañeiros e as súas manifestacións artísticas

instrumentos para a recollida desta información: ó través do caderno de clase da profesora/profesor.

Cualificación de cada unha das avaliacións: todos os traballos de clase sexan escritos, prácticos,
individuais ou colectivos fan media entre sí. As valoracións do traballo cotián poderá representar o
10% da nota. 

As notas inferiores a 5 considéranse suspensas excepto na avaliación final, na que se aprobará con
4,5. No boletín redondearase cara arriba a partires do 0,6.

Mecanismo/s para recuperar unha proba non superada: as probas prácticas individuais apróbanse
automáticamente en canto se supere a da seguinte avaliación e os exames escritos entregándoos
fóra de prazo. Na práctica de frauta a avaliación é continua, polo que aprobar a 3º supón aprobar a 1º
automaticamente, polo que o alumno so ten recuperar, se fora o caso, as partes teóricas que tivera
pendentes.

Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada: exame final

     Avaliación final
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Alumnado que deberá realizar a avaliación final: alumnado que non superou as probas escritas de
cada avaliación ou que non acadou o aprobado na última avaliación a parte práctica.

Descrición do tipo de proba: unha proba escrita de coñecementos e outra práctica de frauta na que o
alumno propoñerá tres partituras do seu nivel das que foron vistas na clase.

Estándares que se van avaliar: só os pendentes

Como se calcula a cualificación final: 
· Alumnado que non precisa realizar a avaliación final: media aritmética das notas da avaliación
· Alumnado  cunha  avaliación  ou  parte  aprobada  na  avaliación  final:  media  aritmética  das

avaliacións aprobadas e da final
· Alumnado que realiza a avaliación final con máis dunha avaliación suspensa levará media de

5 en caso de superala. 

Avaliación extraordinaria

Descrición do tipo de proba: unha proba escrita de coñecementos e outra práctica de frauta na que o
alumno propoñerá tres partituras do seu nivel.
Na ESO a proba escrita constará de 5 preguntas de 2 puntos cada unha, que en 3º ESO inclúe
audicións. Todas valen 2 puntos. 

Como se calcula a cualificación: Ambos exames fan media entre si. Redondéase á alza a partires de
0,6

Recuperación e avaliación de pendentes 
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Mecanismos  para  o  seguimento:  o  alumnado  con  Música  pendente  poñerase  en  contacto  co  Dpto.  Éste
aportará información, partituras e modelos de exames e, no seu caso realizará seguimento durante períodos de
lecer e na hora de Xefatura de Departamento.

Como se avalía: Haberá unha quenda única ao xeito da avaliación final.

Descrición do tipo de proba: unha proba escrita de coñecementos e outra práctica de frauta na que o alumno
propoñerá tres partituras do seu nivel.

· Na ESO a proba  escrita  constará  de  5  preguntas  de  2  puntos  cada  unha,  que  en  3º  ESO inclúe
audicións. Todas valen 2 puntos. 

· En Bacharelato poderán ser de ate 10, e primará a análise de audición e outros exercicios prácticos
sobre as preguntas puramente teóricas

Ambos exames fan media entre si. 

VI. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

• Indicadores de logro do proceso de ensino

Escala
1 2 3

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.    
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.    
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do
alumnado.    
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.    
5.  Contouse  co  apoio  e  coa  implicación  das  familias  no  traballo  do
alumnado.    
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6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.    
7.  Adoptáronse  as  medidas  curriculares  adecuadas  para  atender  ao
alumnado con NEAE.    
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao
alumnado con NEAE.    
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.    
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.    
12.  Valorouse  adecuadamente  o  traballo  colaborativo  do  alumnado
dentro do grupo.    

• Indicadores de logro da práctica docente

Escala
1 2 3

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.    
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.    
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.    
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado
con NEAE.    
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.    
6. Combínase o traballo individual e en equipo.    
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.    
8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. (só en 4ºESO)    
9. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.    
10.  Ofrécense  ao  alumnado  de  forma  rápida  os  resultados  das  probas  /
traballos, etc.    
11.  Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos
derivados da corrección das probas, traballos, etc.    
12.  Dáselle  ao  alumnado a  posibilidade de visualizar  e  comentar  os  seus
acertos e erros.    
13.  As  medidas  de  apoio,  reforzo,  etc.  están  claramente  vinculadas  aos
estándares.    
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VII. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

Periodicidade:

· Trimestralmente  nas  actas  de  departamento  indicaranse,  en  relación  cos
logros académicos dos distintos grupos o desenvolvemento da programación
e  as  dificultades  para  impartir  a  materia  prevista  en  caso  de  desfase
secuencial. 

· Na memoria final reflectirase que contidos é preciso engadir ou eliminar

Medidas que se adoptarán como resultado da revisión:

· Alixerar  os contidos de tipo  memorístico en favor  da  comprensión  e a
práctica musical
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Indicadores

Os criterios a ter en conta para o revisión das programacións dependen dos seguintes
parámetros:

• Impartición do 80% da materia.

• Superación dos contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado

VIII. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Medidas ordinarias e extraordinarias:

Dado o perfil do noso alumnado a diversidade vén sendo parte do traballo ordinario da
aula. Por outra banda na materia de música por entenderse polo lexislador como unha
materia de pouco peso que non merece desdobres, reforzos nin apoios, aproveitase para
integrar  ao  alumnado  no  grupo  de  referencia.  Entendo  polo  tanto  que  dentro  da  súa
diferenza, a diversidade do alumno debe tender a diluírse e homoxeneizarse.

Como medida extraordinaria, cando o caso o requira, o departamento traballará de xeito
individualizado co alumnado con retraso, descoñecemento ou discapacidade durante os
períodos de lecer, como vén facendo desde que está neste centro.  No caso de alumnado
extranxeiro e minorías étnicas, estas son algunhas das actuacións que se poden levar a cabo:

 Presentación dos alumnos e da profesora:  nome, procedencia,  irmáns,  afeizóns,
gustos  musicais,  estudios  musicais…  Obxectivo:  localizar  alumnado  de  outros
países ou culturas
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 Realización  en  grupos  dun  cuestionario  en  grupo  e  posterior  posta  en  común.
Obxectivo:  afondar no coñecemento do nivel cultural e musical do alumnado que
temos diante

 Realización de diversas actividades en grupo co obxecto de facilitar a integración do
alumnado estranxeiro ou de outras culturas

 Aplicación se é preciso de actividades de reforzo
 Utilizar exemplos musicais de diversas culturas
 Pedir  aos  alumnos  que  traian  exemplos  musicais  propios  e  que  expliquen  as

características das músicas do seu país ou etnia.

IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

ESO Asistencia  a  concertos  didácticos  no  ofertados  gratuitamente.  O  alumnado
aportará  unha  axuda  para  cubrir  os  gastos  de  transporte.  Participacións  nos
festivais do centro.

BACHARELAT
O

Idem

 REFERENCIAS NORMATIVAS 

- Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación  (LOE),  modificada
parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da
calidade educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo
básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de
xaneiro de 2015).

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria,
a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29).

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
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(DOG do 29).  No caso das programacións didácticas de Educación Primaria,
Decreto  105/2014,  do  4  de  setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9).

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de
libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas
de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e
a súa oferta (DOG do 21).

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  no  curso
académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG do 29).
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