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Introdución e contextualización 

 

A presente programación é diseñada e redactada polo Departamento de Música do IES Ribeira do Louro, sendo xefe de 

Departamento e único profesor do mesmo David Barros Alfaro.  

 

A asignación horaria do Departamento para este curso 2016–2017 é a seguinte: 

1ºESO  “Oratoria”  22 alumnos/as (1 horas/sem) 

2ºESO   “Oratoria” 14 alumnos/as (1 horas/sem) 

2ºESO.  “Música” *2ºESO A: 22 alumnos/as (2 horas/sem) 

                                *2ºESO B: 22 alumnos/as (2 horas/sem) 

                                *2ºESO C e D :  23 alumnos/as. (2 horas/sem) 

3ºESO. 2 cursos.  *3ºESO Bilingüe: 23 alumnos/as dos grupos A e B. (2horas/sem) 

                                *3ºESO non bilingüe: 23 alumnos/as dos grupos A e B (2horas/sem) 

Os grupos A e B realizan un desdobre coa materia de Plástica. 

4ºESO. 1 curso. Sendo unha asigantura optativa, ten alumnado dos grupos A e B. Son 20 alumnos/as (3 horas/sem) 

1ºBacharelato. 1 curso. Optativa nos Bacharelatos de Ciencias Socias e Tecnolóxico. (3horas/sem) Son 26 alumnos/as. 

 

O total de alumnado asignado ao departamento é de 181. 

 

Unha vez organizado o horario e tras unha semana de avaliación inicial, inícianse os trámites habituais para o diseño da 

presente programación: 

● Lectura dos decretos e ordes lexislativas: DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónomade Galicia. Orde do 18 de Abril de 2007, 

pola que se regulan as Seccións Bilingües. 

● Seguimento dos criterios do Proxecto educativo e Curricular do Centro e da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

● Interpretacion dos resultados da avaliación inicial. Mediante probas orais e escritas e nos primeiros días de clase. 

● Repaso do inventario dos recursos e materiais educativos á disposición do Departamento de Música. 

● Consulta da memoria anual do pasado curso 2015/2016. 

● Colaboración e asesoramento co Departamento de Inglés no apartado de Seccións Bilingües. 

 

Os elementos do currículo na E.S.O. organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre si, que comparten múltiples 

elementos: "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; "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; "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; e finalmente, "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o 

coñecemento e a práctica da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia 

debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha vinculación 

entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro da aula. 

 

A materia de Linguaxe e Práctica Musical en Bacharelato, concíbese como unha continuación da formación musical 

recibida polo alumnado na etapa educativa anterior, que lle permite ampliar, desenvolver e aplicar, con autonomía e en 

contextos diversos, os coñecementos e as capacidades que contribúen á adquisición dunha cultura musical sólida.  
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A expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do coñecemento musical en torno aos que se organiza esta 

materia; está estruturada en cinco bloques ("Destrezas musicais", "A audición comprensiva", "A teoría musical", "A 

creación e a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas ao son"), que se deben presentar nas actividades de ensino e 

aprendizaxe relacionados entre si, xa que estes ámbitos se complementan e interactúan; refórzanse e desenvólvense 

mutuamente. A comprensión dos elementos morfolóxicos e sintácticos da linguaxe musical contribúe a perfeccionar a 

capacidade de expresarse a través da interpretación e a creación do feito musical concreto, completándose así o 

proceso de adquisición dunha linguaxe. A súa aprendizaxe como instrumento de comunicación debe basearse, tamén, 

na audición comprensiva, na memoria musical, na práctica vocal, instrumental e rítmica, e na lectoescritura musical 

como recurso útil para fixar os conceptos lingüísticos.  

 

A materia de Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o interese do alumnado por participar de 

forma activa, informada e lúdica como oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida educativa como na súa vida 

privada. O ensino da materia debe partir dos coñecementos previos, dos gustos e dos costumes musicais do alumnado, 

e abordarse desde a práctica musical activa e participativa, vinculada á reflexión sobre o realizado. Estes principios, 

orientados ao desenvolvemento das capacidades perceptivas e expresivas e á comprensión do feito musical, servirán de 

base para consolidar aprendizaxes que transcendan o contexto en que se produciron.  

 

A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a toma de 

decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico. 

Tal e como demostran numerosos estudos publicados, a práctica musical mellora a memoria, a concentración, a 

atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a 

capacidade para traballar en grupo. A música favorece a adquisición das competencias clave, procura un ensino integral 

e axuda na maduración do alumnado, ademais de favorecer o espírito de motivación e superación persoal.  

 

As disciplinas musicais non só desenvolven a creatividade, a sensibilidade artística e o criterio estético; tamén axudan o 

alumnadoa adquirir os coñecementos e habilidades para construír a súa personalidade, a traballar en equipo, 

desenvolver o pensamento crítico e a converterse en cidadáns e cidadás que actúen de xeito responsable e autónomo.  

En definitiva, a actividade musical, nas súas diversas facetas, favorece as capacidades sociais e expresivas dos alumnos e 

das alumnas. 

 

En canto á materia de Oratoria, pódese afirmar que ésta estivo pouco presente como disciplina e materia de estudo na 

vida académica. Coa inclusión en 1º e 2º ESO da mateira, preténdese equilibrar tal situación.Nunca coma hoxe houbo 

tantas situacións e tantos contextos en que calquera persoa poida ou deba actuar como oradora, e nunca coma hoxe as 

mensaxes persuasivas chegaron con tanta insistencia a unha audiencia masiva.  

 

Empregar a palabra perante o público é unha habilidade cada vez máis necesaria. A participación democrática activa, o 
desenvolvemento persoal, a consecución dunha carreira académica exitosa e o exercicio de calquera profesión pasan 
hoxe en día polo satisfactorio desempeño en situacións variadísimas nas que a oratoria resulta extraordinariamente útil: 
debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de proxectos de fin de carreira, mesas redondas, 
breves discursos de inauguración, relatorios, discursos comerciais, comunicacións coa clientela e con outros membros 
da mesma organización ou empresa, presentacións de ideas ante asociacións e institucións, etc. Todas estas situacións 
ampliaron o seu alcance grazas a internet e aos medios de comunicación: a oratoria xa non está limitada a determinadas 
responsabilidades ou profesións, senón que calquera persoa pode comunicarse oralmente ante unha audiencia global só 
cunha conexión á rede.  
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Contribución de Música ao desenvolvemento das competencias clave 

 

 

A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe un elemento con gran 
valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento integral, intervén na súa formación emocional e 
intelectual, a través do coñecemento do feito musical como manifestación cultural e histórica, e contribúe ao 
afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e crítica no alumnado. 

 

A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a toma de 
decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico, 
que contribúen ao desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical mellora a memoria, a concentración, a 
atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a 
capacidade para traballar en grupo. A música potencia o desenvolvemento de capacidades como a comunicación oral e 
escrita, o pensamento matemático ou o coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á adquisición das 
competencias, ademais de procurar un ensino integral e axudar na maduración do alumnado novo. 

 

Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e expresións culturais, o alumnado 
aprenderá actitudes de cooperación e traballo en equipo ao formar parte de diversas agrupacións nas que cadaquén 
asumirá diferentes papeis para poder interpretar música en conxunto. Por outra parte, é interesante fomentar actitudes 
emprendedoras que acheguen o alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e non musical.  

 

Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun grupo, fomentando o intercambio 
de ideas, o respecto entre iguais, a integración, a creatividade, o coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento 
da intelixencia emocional. 

 

 

Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística:  CCL 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía:  CMCT 

Competencia dixital: CD 

Competencia para Aprender a aprender: CPAA 

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor: SIE 

Conciencia e expresións culturais: CEC 

Competencias sociais e cívicas: CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/digital.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/aprende.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/i.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/cultura.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/social-civica.html
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Relacionamos a continuación as competencias clave cos obxectivos da mateira de música no ensino secundario. 

 
 

1. Expresar as propias ideas e sentimentos mediante o uso da voz, os instrumentos, apreciando estes elementos 
como formas de comunicación individual e colectiva. (CCL,CSC)  
 

2. Gozar da audición do contorno sonoro e das obras musicais propostas polo profesor co fin de enriquecer as súas 
posibilidades de percepción, como fonte de enriquecemento cultural e de pracer persoal (CEC,CPAA)  

 

3. Analizar as obras musicais recoñecendo as intencións e funcións que teñen, co fin de aprecialas e relacionalas 
cos seus propios gustos e valoracións (CCL,CD,CSC)  

 

4. Interpretar correctamente con instrumentos e coa voz partituras sinxelas en clave de sol, tanto monódicas como 
polifónicas (CCL, CMCT, CSC)  

 

5. Crear música propia utilizando os medios tecnolóxicos ao seu alcance (CCL, CD, SIE)  

 

6. Utilizar de forma autónoma e creativa diversas fontes de información para o coñecemento e goce da música 
(SIE, CEC,CSC)  

 

7. Participar con interese e respecto, en actividades musicais dentro do recinto escolar (CEC,CSC)  

 

8. Elaborar xuízos persoais sobre os diferentes usos sociais da música (CCL, CEC, CSC)  

 

9. Valorar a importancia do silencio para a existencia da música e como elemento harmónico na relación cun 
mesmo e cos demais (CMCT, CEC)  
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Metodoloxía 

 

Vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía que posibilite que o alumnado sexa protagonista da 

súa propia aprendizaxe, traballando de xeito colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e 

relevante para o alumnado, para a comunidade educativa e para o contorno social. 

 

A práctica musical, ao ser concibida como unha práctica humana, non debe ser considerada como unha obra autónoma 

(separada do seu contexto socio-histórico) para ser soamente apreciada ou contemplada polos seus trazos formais, ou 

pola súa capacidade de comunicar ou expresar sentimentos, senón como algo que as persoas fan e ao que lle outorgan 

valores, funcións e significados específicos. A apreciación musical non consiste só na comprensión. A comprensión non 

consiste na análise formal da obra, senón en vivir e gozar da experiencia estética que se xera no encontro coa obra. A 

apreciación non é algo que ti sabes, senón algo que ti fas musical. 

 

Como  vehículo principal de expresión musical empregarase a voz. O profesorado de este departamento organizarán 

actividades didácticas que leven á práctica do canto colectivo. Atenderase con especial cautela ao proceso de muda de 

voz, que principalmente afectaaos rapazes. A expresión vocal nestas idades afecta de forma directa á súa identidade 

persoal, polo tanto é importante que se trate con especial coidado a imaxen que de sí mesmos fagan coas actividades 

vocais. 

 

O obxectivo destas actividades vocais é descubrir as posibilidades expresivas da nosa voz, descubrir que se trata dun 

instrumento musical único que todos levamos dentro. Como calquera outro instrumento, hai que descubrir como 

funciona, para que serve, que se pode facer con el, e despois, aprendemos a usalo cada vez mellor, dun modo máis 

efectivo, igual que fariamos cunha ferramenta. Todos podemos aprender a usarunha ferramenta para traballo manual, 

manipulativo; todos podemos aprender a usar un instrumento para un traballo musical, expresivo… e a voz é o 

instrumento que todos levamos dentro. 

Trátase de asegurar un camiño didáctico que preveña a frustración, evite o prexuízo do “eu non sei cantar”e provea ao 

alumno dunha serie de experiencias positivas en torno ao uso musical da súa voz. Desde o máis próximo a el (voz falada) 

cara ao máis afastado (voz cantada). Ao final desta fase do proceso, hai que poder dicir ao alumno: “vedes cantas cousas 

fixestes coa vosa voz:Notas agudas, graves, longas, curtas, que soben e baixan ou viceversa, fortes, suaves, etc. Ninguén 

me pode dicir que non poida cantar, todos demostrastes que podedes usar musicalmente a vosa voz e aprender a 

técnica para facelo”. 

 

Os estudantes de música débese involucrar en proxectos ambiciosos de execución musical, con característicasde reto, 

na aula , cuxa organización asemellen a das prácticas musicais da vida real. 

A metodoloxía do proceso de ensino-aprendizaxe está baseada na acción e a práctica musical, onde a reflexión xoga un 

papel fundamental. Céntrase fundamentalmente nos procesos de expresión e percepción musicais, e non tanto no 

resultado final. A busca da información e a creación do coñecemento preténdese que corra a cargo do alumno a través 

da acción e a reflexión. O docente acompaña o proceso, cunha actitude aberta e flexible e facilitando o acceso a diversas 

fontes de coñecemento. 

 

As liñas metodolóxicas que deben orientar a intervención educativa pódense sintetizar e concretar da seguinte forma:  

 

a) Partirase do nivel de desenvolvemento do alumno/a, para construír a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan 

e melloren o seu rendemento.  
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b) A metodoloxía adaptarase ás características de cada alumno e alumna, atendendo á súa diversidade, favorecerá a 

capacidade dos alumnos para aprender por si mesmos e para traballar en equipo, e atenderá aos diferentes ritmos de 

aprendizaxe.  

c) A organización docente deberá atender ás necesidades, aptitudes e intereses que demanden os alumnos segundo 

váianse detectando no proceso de ensino-aprendizaxe.  

d) A agrupación de alumnos na aula poderá ser variable e flexible, en función das actividades que se vaian a realizar na 

aula, sen desprezar por iso o traballo persoal e individualizado. 

e) Darase prioridade á comprensión da contidos fronte á aprendizaxe puramente mecánica ou memorístico.  

f) Propiciaranse as oportunidades para que os alumnos poidan pór en práctica os novos coñecementos, de modo que 

poidan comprobar a utilidade do que aprenderon, e saiban aplicalo noutros contextos á súa vida cotiá.  

g)A actividade educativa procurará dar unha formación personalizada, fomentará a participacióndos alumnos, asegurará 

unha efectiva igualdade entre o alumnado, e promoverá a relación coa contorna.  

h) Fomentarase, de acordo coas competencias básicas, a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 

conclusións con respecto ao que se aprendeu; desta forma, os alumnos analizarán o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos.  

i) Sempre que sexa posible, débese establecer unha relación entre a música que se está a facer na escola e la música que 

se está a ecoitar ou se vai a escoitar nese periodo concreto do ano dentro da sociedade galega. 

O expresado anteriormente traducirase na aula desenvolvendo das unidades de acordo co seguinte esquema de 

traballo:  

-Introdución á unidade de traballo a fin de motivar aos alumnos/as. Exposición por parte do profesor dos contidos que 

se van traballar, co fin de proporcionar unha visión global da unidade que axude aos alumnos a familiarizarse co tema a 

tratar. 

 

 -Análise dos coñecementos previos dos alumnos/as.A través das actividades iniciais e do esquema xeral de cada 

unidade, o profesor realizará unha avaliación preliminar dos coñecementos de partida dos alumnos. Desta forma o 

alumnado entrará en contacto co tema e o profesor identificará os coñecementos previos que posúe o grupo de 

alumnos, co que poderá introducir as modificacións necesarias para atender as diferenzas e, sobre todo, para previlas. 

 

-Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade. O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade 

didáctica, mantendo o interese e fomentando a participación do alumnado. Cando o estime oportuno, e en función dos 

intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos, poderá organizar o tratamento de determinados 

contidos de forma agrupada, ou reestruturalos, de maneira que lles facilite a realización de aprendizaxes significativas.  

 

-Traballo individual dos alumnos/as desenvolvendo as actividades propostas. Os alumnos realizarán distintos tipos de 

actividades, para asimilar e reforzar o apreso. Estas actividades sucédense no desenvolvemento dos contidos, 

afianzando os conceptos principais e a generalización dos mesmos. Todo iso realizado baixo a supervisión persoal do 

profesor, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as axudas necesarias.  

 

-Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo. Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos 

grupos para desenvolver un traballo cooperativo que lles servirá tamén paramellorar a iniciativa e a investigación. A 

continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as dificultades, os erros atopados,mediante unha discusión de 

clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. Con este tipo de actividades estaremos 

a fomentar competencias básicas propias da etapa.  
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-Variedade de instrumentos didácticos. A presenza de distintos formatos (libro do alumno e CD; textos e música; cadros, 

gráficas, esquemas, etc.) no proceso de ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades e as competencias 

básicas dos alumnos, así como a enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe.  

 

-Desenvolvemento da expresión musical. Presentación de diferentes directrices que se empregan no estudo da Música, 

para queos alumnos desenvolvan a expresión instrumental, vocal e corporal con axuda de exemplos musicais e 

diferentes niveis de dificultade. Traballaranse as normas básicas da interpretación en grupo, as habilidades técnicas 

necesarias, os elementos fundamentais da composición e o recoñecemento dos exemplos máis significativos do 

repertorio.  

 

-Resumo e síntese dos contidos da unidade. Ao finalizar cada lección tentarase vincular os contidos estudados na 

unidade (mediante un cadro resumen) cos conceptos principais e a relación entre eles; desta forma, sintetizaranse as 

principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos comprenderon.  

 

Consideracións sobre as actividades de audición 

 

A audición é sen dúbida un dos mellores medios para afianzar a sensibilidade e a percepción musical do alumnado. O 

seu obxectivo final será orientar aos alumnos e alumnas cara a unha audición comprensiva que lles permita identificar os 

elementos integrantes dodiscurso musical e valorar e entender as distintas manifestaciónsmusicais como un fenómeno 

imbricado na historia e a sociedade. Pero tamén debemos aproveitar as actividades de audición no seu aspecto 

puramente sensible e de mero goce. Escoitar música polo pracer de facelo, e entendela para gozala mellor.  

 

Por tanto, en todas as actividades de audición, convén incidir nos dous aspectos: a sensibilidade musical e a audición 

comprensiva das obras.  

 

Antes de analizar os elementos técnicos dunha audición, sería oportuno traballar e fomentar a sensibilidade musical dos 

alumnos e alumnas con cuestións relativas á emoción ou o ánimo provocado pola música.  

 

Pódense expor preguntas tan abertas como: que che pareceu esta música?, que sensación ou ánimo prodúceche?, como 

a definirías?, etc.  

 

Probablemente atopémonos con respostas relativamente pobres, sen dúbida por falta de riqueza e precisión na 

linguaxe. Neste caso, para evitar posibles ambigüidades ou frustracións (non se ...?, bo ...?, non está mal ...?, etc.) pode 

ser moi útil facilitar aos alumnos unha pequena lista de adxectivos, organizada en grupos afíns e contrarios, que poida 

contemplar as distintas respostas anímicas ou emocionais á música. 

 

O uso deste cadro de adxectivos, ou doutros similares tal vez máis sintetizados, para que os alumnos poidan manifestar 

as súas respostas emocionais á música, facilitará ao profesor unha información individual de extraordinario valor e 

enriquecerá o conxunto da clase con percepcións incriblemente matizadas e sutís.  

 

En canto á audición comprensiva das obras, será necesaria a adquisición e o manexo dun vocabulario básico que permita 

a descrición de fenómenos sonoros e a comprensión da linguaxe musical no seu conxunto.  

 

Os contidos básicos relativos á linguaxe musical son, ademais, a base de todos os demais aprendizaxes e como tal, 

exponse nos dous libros adoptados para o desenvolvemento da materia. No primeiro, como bloque de traballo 
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fundamental que deberá ir asimilándose e enriquecéndose de forma paulatina. No segundo, como punto de partida 

para un achegamento máis profundo á música na cultura e a sociedade. 

 

De todos os xeitos, coñecendo a enorme heteroxeneidade de coñecementos, aptitudes e actitudes que presentan os 

alumnos na maior parte dos grupos, debemos expor a análise da audición partindo sempre do repaso, máis ou menos 

exhaustivo, aos elementos básicos da linguaxe musical.  

 

Consideracións sobre as actividades de interpretación.  

 

Evidentemente, a interpretación musical supón para o alumnado unha experiencia persoal e colectiva enormemente 

enriquecedora e de gran atractivo.  

 

Con todo, tamén somos conscientes da dificultade e o extraordinario “gasto de enerxía” que entraña a coordinación 

deste tipo de actividades e os múltiples inconvenientes que poden xurdir na práctica diaria: o excesivo número de 

alumnos por grupo e os seus diversos niveis de coñecementos e intereses, o escaso horario da materia que rompe a 

continuidade necesaria no traballo, a dotación non sempre suficiente das aulas de música, etc.  

 

Atendendo, por tanto, á realidade das clases, as actividades de interpretación poden abordarse partindo da imitación ou 

da lectura en función dos coñecementos dos alumnos, o tempo dispoñible e o tipo de dinámica que se pretenda crear na 

aula.  

 

A interpretación por imitación será o procedemento máis dinámico e eficaz, tanto nas actividades de expresión 

instrumental como nas de expresión vocal e corporal. Ademais, mediante este procedemento, o coidadoso modelo do 

profesor poderá evitar os excesos de instrucións ou normas para a interpretación, convidando e ensinando aos alumnos 

co seu exemplo, máis que coas súas palabras, para propiciar unha práctica adecuada. 

 

Todas as actividades de interpretación veranse favorecidas coa práctica previa dalgunhas cuestións básicas como a 

relaxación,a concentración, o traballo do pulso e o xesto (por exemplo, interpretando primeiro con instrumentos 

“imaxinarios” e entoando á vez), traballo do ritmo con exercicios de percusión corporal se se cre conveniente, etc. Estas 

prácticas poden realizarse como unhaforma de “quecemento” previo á actividade específica de interpretación e 

contribúen a crear no alumnado os hábitos e a disciplina de grupo imprescindible para a concertación musical.  

 

En calquera caso, a interpretación musical, ademais do necesario contacto e goce musical que supón, debe contribuír 

tamén ao desenvolvemento e asimilación de conceptos que permitan unha experiencia realmente consciente da música. 

En consecuencia, antes ou despois da interpretación, e sempre da forma máis metódica posible, é conveniente incidir na 

análise da peza musical.  

 

Unha análise relativa aos elementos máis internos da linguaxe reflectidos na partitura, axudará a unha interpretación 

máis eficaz. Unha análise xeral centrado na forma, o fraseo, a expresión, o contido, o estilo, o compositor, etc., axudará 

a situar cada exemplo musical no seu contexto e a realizar unha interpretación máis sensible e íntegra da obra.  

 

É moi frecuente que a práctica da interpretación, sobre todo en grupos numerosos, suscite certos conflitos derivados da 

distribución de funcións noconxunto e do extraordinario sentido crítico que se esperta en case todos os alumnos, sobre 

todo ante os erros ou defectos alleos.  
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A observación individual do profesor é fundamental para suavizar ou corrixir estas dinámicas xogando coa 

organizaciónda clase, a repartición de responsabilidades e dificultades conforme ás diversas capacidades dos alumnos e 

o apoio ou reforzo nos “puntos” máis críticos (ben sexan intérpretes individuais, voces ou pasaxes determinadas).  

 

Consideracións sobre as actividades decreación  

 

O bloque de creación está intimamente ligado á interpretación e abarca unha infinidade de posibles propostas de 

traballo con diversas actividades modelo.  

 

Unha boa parte das actividades de creación require da asimilación e o manexo dos elementos básicos da linguaxe 

musical para poder afrontar a improvisación, a elaboración de arranxos ou a composición de pequenas obras.  

 

De todos estes recursos, tal vez sexa a elaboración de acompañamentos armónicos sinxelos a tarefa que máis 

dificultades poida provocar nos alumnos, xa que non depende exclusivamente da súa creatividade ou da súa capacidade 

para manexar ou conxugar diversos elementos, senón que implica un certo coñecemento das funcións básicas dos 

acordes.  

 

Consideracións sobre a elección do repertorio 

 

A elección do repertorio musical é sen dúbida unha das tarefas máis importantes e difíciles para o profesor. A estratexia 

habitual de tentar conectar cos alumnos desde a súa experiencia musical, partindo do seu mundo sonoro cotián é, sen 

dúbida,un procedemento extraordinariamente válido pola súa inmediatez, pero tamén adoita ser extraordinariamente 

efímero. Cantos alumnos recordan agora a canción de moda do ano pasado que estiveron a escoitar ata a saciedade.  

 

Sen desprezar este tipo de repertorio que adoita ser, ademais, moi alcanzable para a práctica musical na aula e no que 

se poden atopar exemplos de estimable calidade, o obxectivo de orientar aos alumnos cara á ampliación e 

diversificación dos seus gustos persoais e cara á capacidade de saber gozar e valorar a riqueza doutras músicas, debe ser 

unha tarefa prioritaria.  

Por outra banda, é importante introduccir o repertorio popular galego, que moitas veces é alleo ao alumnado. De forma 
activa cómpre interpretar de forma colectiva tanto os ritmos ostinatos do folclore, como muiñeira, jota ou rumba, que 
servirán de acompañamento ás melodías tradicionais.  
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Materiais e recursos didácticos 

 

En canto ó material didáctico do aula, cóntase cos libros e DVDs adquiridos os pasados cursos cos fondos da Sección 

Bilingüe. Éstos unha vez inventariados na Biblioteca do centro, están a disposición tanto do Departamento de Música 

como de Inglés, nas súas respectivas aulas. O material que debe ter o alumnado á súa disposición constará dunha 

carpeta e dunha libreta na que organize os apuntamentos da clase. 

 

Para un bo mantemento óptimo dos recursos do aula, habilitaranse espazos axeitados para o almacenamento e 

conservación dos instrumentos, libros e material audiovisual. Estando éste inventariado e clasificado pola biblioteca do 

centro. Se no caso de desperfectos polo uso indevido do mesmo, esixirase a reposición inmediata dos mesmos ó 

alumnado responsable. Se debido a un uso normal do material, éste se deteriora,estableceranse actuacións puntuais 

para a súa reparación. 

 

A aula de Música conta de dúas habitacións: unha máis grande onde se desenvolverán a maioría das clases e unha máis 

pequena que pode ser utilizada para ensaiar en pequenos grupos.  

 

Na aula principal o alumnado ten principalmente 2 formas de sentarse dependendo da actividade a desenrolar: 

 

a) En círculo. Todo o alumnado participa en roda da actividade musical. 

b) En tres filas. Formadas segundo a tesitura da súa voz, ao xeito dun coro. 

 

Os recursos e materiais que se utilizarán para o desenvolvemento dos diferentes contidos son os seguintes: 

 

-Ordenador persoal con conexión a internet.  

-Proxector. 

-Encerado pautado. 

-Discografía básica que permita traballar as diferentes actividades de audición con obras representativas das diferentes 

épocas, estilos, culturas e autores. 

-Conxunto instrumental Orff ( xilófonos, metalófonos, carrillóns e pequena percusión ) 

-Frautas doce soprano. 

-Vídeos didácticos en formato DVD e AVI. 

-Presentacións realizadas en pasados cursos e descargas de recursos educativos en Internet. 

-Páxina web do Departamento. 

-Textos fotocopiados dos temas a estudiar.  

-Partituras adaptadas ao nivel do alumnado 

-Libros de texto de diferentes editoriais. 

-Novo material instrumental adquirido polo Departamento nos cursos 2009/10 -2010/11: 

 6 teclados, 2 baixos eléctricos, 1 guitarra eléctrica, 1 batería, tarxeta de son, autofalantes e 2 micrófonos. 

-Adquiriuse os programas “Mixcraft” para a edición de son e video, e “GuitarPro” para ensaio instrumental. 

-Como programa editor de partituras empregaremos “Musescore” posto que é libre e de fácil acceso aos estudantes. 

 

O uso das novas tecnoloxías será un apoio importante, utilizando a páxinas web que o Departamento porá a disposición 

do alumnado na aula de informática e utilizando o espazo web do centro: 

 

http://centros.edu.xunta.es/iesribeiradolouro/ 
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Proxecto lector 

O Departamento de Música ten seleccionado textos onde a presenza da música sexa importante para un posterior 
reflexión conxunta. Estos textos poden ser lidos na “Hora de ler” programada pola biblioteca do centro para aqueles 
alumnos que esquezan o seu libro.  

No repertorio seleccionado polo profesor de música para cantar en clase, búscanse conexións entre a literatura e a 
música. Asímesmo, fomentarase a creación de textos ou poemas por parte do alumnado con inspiración en algunha 
música determinada. 

As audicións de obras escénicas, musicais, ópera ou zarzuela, serán acompañadas pola lectura pausada do libreto. 

 

Outras actividades para o fomento da lectura serán:  

1º Lectura en voz alta por parte do alumnado:  
 
Utilizarase fragmentos de libros, artigos de prensa e revistas e material didáctico impreso en xeral. Algúns son os 

seguintes:  

- “Un saxo na néboa” de Manuel Rivas, conto que pertence á obra “Que me queres amor?” 

-“Versos, canciones y trocitos de carne” Trioloxía de César Gellida 

-“El maravilloso mundo de la música”  

- “A historia do século XX a través do rock”  

2º Lectura dramatizada con banda sonora:  
“Pedro e o Lobo” “Romeo e Xulieta”  “A mota de pó” 
 
3º Exercicios de lecto-escritura a partires dunha audición: 
 
- A música inspira unha redacción curta que logo se lerá en voz alta.  
- A música inspira diferentes títulos que se compararán co orixinal.  
- Unha mesma narración cambiará de ambiente e circunstancias ao tempo que se salta dunha audición a outra.  
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Actividades complementarias e extraescolares 

 

As actividades extraescolares e complementarias son moi importantes dentro desta programación, posto que 

reprensentan unha reforzo positivo dos obxectivos deste Departamento. 

 

A asistencia a concertos didácticos así como a organización e actuacións en directo, reprensentan unha contribución 

fundamental ó desenvolvemento das competencias principais desta asignatura. 

 

Sen embargo, a asistencia á estas actividades está suxeita á organización das mesmas, tendo que ás veces organizar 

saídas conpouco tempo de antelación.  

 

As actividades no centro levanranse a cabo no salón de actos, e o alumnado se fará responsable en certa medida da súa 

organización e bo funcionamento. 

 

No mes de abril celebrarase a VI Encontro de alumnado de música de Galicia. Ensaiaranse duas pezas musicais para 

asistir a este evento e a súa posterior convivencia co resto de alumnado galego. 

 

Realizaranse actividades de información coa Escola Musicipal de Música de O Porriño, e tratarase de organizar un 

concerto no auditorio do centro durante o terceiro trimestre. 

 

Faranse actuacións no centro de maiores próximo ao centro. O pasado curso fixérase unha actuación con diferente 

alumnado de ESO que fora un éxito.  Os responsables deste centro de día están especialmente interesados no fomento 

de actividades interxeracionais.  

O Departamento de música colaborará na organización e desenvolvemento das actividades festivas do centro: Magosto, 

Nadal, Entroido, Día da Paz, Día contra a violencia de xénero. 

Como actividade complementaria, formarase un coro de alumnos/as co propósito de actuar nas celebracións do centro. 
O horario de ensaio será de unha hora semanal os martes antes do comenzo das clases da tarde.  

 

Na plantilla seguinte presentamos as actividades programadas para o curso 2016/2017: 
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Contidos transversais 

 

 
A) Educación cívica e moral:  

 
Os contidos da área que esixen un traballo musical en grupo (interpretar pezas coa voz, instrumentos e as danzas) 
tenden a favorecer as capacidades de relación interpersonal que tanto demandan os adolescentes e que é tan 
importante para o seu equilibrio psíquico; asemade, mediante os traballos grupais, foméntase o respecto cara as 
manifestación musicais dos compañeiros o que favorece o sentimento de autoestima do alumno. Por outro lado, a 
asistencia os concertos didácticos, obriga aos alumnos a adoptar as normas de conduta propias dun concerto clásico, 
con toda a aprendizaxe de disciplina que a asistencia a un espectáculo de esas características leva consigo (sentarse 
adecuadamente, non falar, non molestar ó veciño, aplaudir no momento oportuno).  
 

B) A igualdade entre os sexos:  

 
Certa música que escoitan os alumnos está cargada de connotacións sexistas, onde a muller é vista como obxecto.  
Débese reflexionar sobre os mensaxes que as letras e os videos musicais provocan buscando sempre unha calidade 
artística.  
Asímesmo, á hora da elección dos instrumentos musicais; os rapaces adoitan escoller instrumentos que producen moito 
estrondo (pandeiros, timbais, caixa...), e as rapazas, instrumentos con son máis suave e discreto (triángulos, crótalos, 
carrillóns ...). Trátase de intentar arranxar estas tendencias.  
Asemade, o departamento participará nas actividades de celebración do día da “non violencia contra as mulleres” e da 
“muller traballadora”. Podemos facer outras que consideremos importantes para a formación do alumnado.  
 

C) Educación ambiental: 

 
Lévase a cabo mediante a insistencia na clase da importancia do silencio. A música é a arte de romper o silencio. O 
silencio é imprescindible para a existencia da música. Si e preciso faranse exercicios axeitados de SILENCIO para lograr o 
obxectivo proposto. Logo, a educación musical realiza a súa aportación ao medio ambiente dende a necesidade de 
identificar os problemas de ruído, da contaminación sonora e do uso indiscriminado da música.  
 
Como exemplo pódese presentar a intervención realizada polo colectivo escoitar.org no centro da vila para denunciar a 
contaminación acústica. Este video foi presentado no festival Coiro de Pita no ano 2009. 
 
Unha actividade moi boa para coincienciar da contaminación acústica é a creación dun mapa sonoro do instituto, onde o 
alumnado fai gravacións puntuais en diferentes entornos do centro. Esta paisaxe sonora servirá para reflexionar sobre o 
exceso de ruído da nosa comunidade educativa. 
 

D) Educación e consumo:  

 

Reflexiónase sobre este tema nas unidades referidas á creación e difusión da música, a música gravada, a música na 
radio, televisión e cine, e na música na publicidade. 
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Medidas de atención á diversidade 

 

As características peculiares da área de música permiten certa flexibilidade no proceso de ensino-aprendizaxe para 

aplicar os distintos niveis de contidos. O tipo de traballo e actividades musicais, xa en si mesmas, permiten a repartición 

por niveis, segundo asaptitudes e o grao de coñecemento de cada alumno/a. O profesor partindo da avaliación inicial 

axudará a construír as aprendizaxes de xeito individualizado, motivando ao alumno no seu traballo e sen que senta en 

ningún momento discriminado. 

 

Nos cursos de 2ºESO hai varios alumnos de etnia xitana. Este alumnado ten especial dificultade na adaptación co resto 

dos compañeiros nas actividades colectivas. Así mesmo presentan moitas faltas de asistencia e problemas de coidado do 

material didáctico. O profesorado terá en conta a importancia de poñer en valor a música da súa cultura para que se 

sintan integrados co resto do grupo.  

 

En 3ºESO creouse un grupo de diversificación curricular que se integra co alumnado de 3ºA e B no grupo non bilingüe. 

Unha vez realizada a avaliación inicial non se detectan especiais carencias respecto ao resto do alumnado, son alumnos 

con unha autoestima baixa e poucos motivados devidos aos seus problemas de aprendizaxe anteriores. Cómpre por 

parte do profesor de música programar actividades na que se sintan incluídos xa que son quen de seguir as tarefas 

prácticas ao igual que o resto do alumnado. 

 
No presente curso hai 2 alumnos que presentantrastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), e ainda que o 
seu comportamento é completamente distindo na clase, cómpre unha atención individualizada dos mesmos facéndo 
fincapé á adaptación ao colectivo na interpretación vocal e instrumental. 
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Avaliación inicial 

 

A avaliación inicial realízase nas dúas primeiras semanas de curso consistindo nas seguintes probas:  

a) Interpretación vocal de repertorio ensaiado o pasado curso.  

b) Entrevista co alumnado de 2ºESO sobre os seus estudos de Primaria.  

c) Proba por escrito sobre linguaxe musical: lectura de notas, ritmos, dictados, e comprensión de compases. 

d) No caso de alumnado procedente doutros centros: entrevista persoal para coñecer os seus estudos musicais  

previos. 

Cabe salientar que nos cursos onde a materia de música é optativa (4º ESO e 1º Bacharelato), son varios os alumnos que 

non tiveron Música no pasado curso. Con todo, a motivación para facer música en grupo é boa, ainda que adolezan de 

certos hábitos e rutinas indispensables para a interpretación colectiva.  

Por conseguinte, é imprescindible facer saber ao conxunto do alumnado das conclusións da avaliación inicial resaltando 

a importancia que a paciencia, silencio e respeto ten para esta asignatura.  

Utilizaranse as conclusións da avaliación inicial para rectificar a planificación dos contidos desta programación que 

quedarán polo tanto suxeitos as experiencias musicais previas do alumnado, así como das súas inquedanzas e 

motivacións. 
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2ºESO 

Obxectivos  

 
1. Expresar as propias ideas e sentimentos mediante o uso da voz, os instrumentos que sexan utilizados na aula.  

 

2. Gozar da audición do contorno sonoro e das obras musicais propostas polo profesor co fin de enriquecer as súas 

posibilidades de percepción, como fonte de enriquecemento cultural e de pracer persoal.  

 

3. Analizar alguha obras musical de forma sinxela recoñecendo as intencións e funcións que teñen, co fin de aprecialas 

e relacionalas cos seus propios gustos e valoracións.  

 

4. Utilizar de forma autónoma e creativa diversas fontes de información para o coñecemento e goce da música.  

 

5. Participar con interese e respecto, en actividades musicais dentro do recinto escolar e nas saídas con fin musical.  

 

6. Elaborar xuízos persoais sobre os diferentes usos sociais da música.  

 

7. Valorar a importancia do silencio para a existencia da música e como elemento harmónico na relación cun mesmo e 

cos demais compañeiros/as. Aprender a participar en conversacións respetando a quenda.  

 

8. Aprender a escribir a linguaxe da música. Memorizar certos signos para o desenvolvemento da escritura nos 

pentagramas.  

 

9. Saber tocar coa frauta partituras sinxelas, sin poñer debaixo o nome das notas.  
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

 

UNIDADE 1 
 

TÍTULO:   “Os parámetros do son. Elementos básicos  
da música”   

Temporalización: 1º trimestre 
 
15 setembro – 29 outubro 2015 CURSO: 2ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Percibir os parámetros do son: Altura, intensidade, duración e timbre. 
2. Apreciar o valor do silencio como elemento clave ao fenómeno musical. 
3. Ser quen de reproducir ritmos sinxelos por imitación e crear os seus propios. 
4. Participar activamente na interpretación vocal e de percusión corporal de forma respetando ás reglas e retos 

propostos. 
5. Descubrir o potencial da súa voz como elemento comunicativo, expresivo e emocional. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 
 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 
 

 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. 

 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,resonancia e a 
entoación. 

 B1.6. Fomento da sensibilidade estética, 
desenvolvida a través da comprensión e a 
interiorización da música. 

 

 

 

 B1.1. Recoñecer os parámetros 
do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando 
unhalinguaxe técnica apropiada e 
aplicándoos a través da lectura ou 
a audición e a interpretación de 
pequenas obras ou fragmentos 
musicais. 

 

 

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

 

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

 

 MUB1.1.3.. Identifica e transcribe ditados de 
patróns rítmicos e melódicos con 
formulaciónssinxelas en estruturas binarias, 
ternarias e cuaternarias.CMCCT, CCEC 
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UNIDADE 2 
 

TÍTULO:“Representación gráfica do son” Temporalización:1º trimestre 
 
3 novembro – 18 decembro 2015 CURSO: 2ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Diferenciar os signos musicais máis importantes relacionados coa altura, intensidade e a duración do son. 
2. Distinguir os timbres máis destacados dos instrumentos da orquestra e das voces humanas. 
3. Coñecer os instrumentos do folclore de Galicia da música popular urbana. 
4. Relacionar a música con outras disciplinas escénicas. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 
 

 B1.7. Grafías e outras formas de 
notación musical, convencionais e 
propias, empregadas como expresión 
musical. 

 B1.2. Distinguir e utilizar os elementos 
da representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
clave de sol e de fa en cuarta; duración 
das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.). 

 MUB1.2.1. Distingue e emprega os 
elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
clave de sol; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 
CCEC 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 B2.1. Utilización dos recursos 
necesarios para a comprensión da música 
escoitada. 

 B2.2. Identificación dos elementos da 
música e das súas características na 
audición e na análise de obras musicais. 

B2.3. Clasificación e discriminación 
auditiva dos tipos de voces e 
instrumentos, e das agrupacións vocais e 
instrumentais. 

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

 MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos da orquestra, así como a 
súa forma e os diferentes tipos de 
voces.CCEC 

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

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

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

 B3.2. Análise da música empregada en 
diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

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

 MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta 
distintas manifestacións da danza.CSC , 
CCEC 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Música. Curso 2016 -2017 

UNIDADE 3 
 

TÍTULO:“A creación e improvisación musical” Temporalización:2º trimestre 
 
7 xaneiro – 5 febreiro 2015 CURSO: 2ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Interpretar estructuras musicais sinxelas e improvisar cos elementos musicais establecidos. 
2. Creación de partituras e musicogramas como apoio á interpretación e audición. 
3. Utilizar as novas tecnoloxías como apoio ao estudo da música. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

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

 B1.9. Experimentación e práctica 
das técnicas do movemento e da danza, 
expresión dos contidos musicais a través 
do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de 
danzas 

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

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

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

 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 B2.4. Elementos que interveñen na 
construción dunha obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, timbre, 
textura, forma, tempo, dinámica, etc. 

 B2.2. Seguir distintos tipos de 
partituras no contexto das actividades 
musicais da aula como apoio ás tarefas 
de audición. 

 MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á 
audición. CCEC 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 B3.3. Pluralidade de estilos na música 
actual: características culturais, 
artísticas e formais. 

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

 MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer 
os xéneros musicais e as súas funcións 
expresivas, gozando deles como oínte con 
capacidade selectiva.CCEC 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 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. 

 B4.1. 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 
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UNIDADE 4 
 

TÍTULO:“A producción musical propia” Temporalización:2º trimestre 
 
11 febreiro– 18 marzo 2016 

CURSO: 2ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Desenvolver unha actitude axeitada na producción da voz de forma colectiva. 
2. Coñecer e valorar o patrimonio musical español e galego. 
3. Gravar as produccións musicais propias como ferramenta de autoavaliación e crítica. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.10. Práctica das pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e aos/ás demais intérpretes, 
audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto. 

 B1.11. Aceptación e cumprimento das 
normas que rexen a interpretación en 
grupo e a achega das ideas musicais 
que contribúan ao perfeccionamento 
da tarefa común. 

 B1.12. Aceptación e predisposición 
para mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión. 

 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 
as normas do coidado da voz, o corpo e 
os instrumentos.CAA, CCEC 

 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.CAA, 
CCEC 

 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. 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 B3.4. Emprego e coñecemento dos 
recursos necesarios para a 
conservación e a difusión das creacións 
musicais propias e alleas. 

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

 B3.3. Apreciar a importancia do 
patrimonio cultural musical español e 
galego, e comprender o valor de 
conservalo e transmitilo. 

 MUB3.3.1. Valora e respecta a 
importancia do patrimonio musical 
español e galego. CCEC, CSIEE 

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

 MUB3.3.3. Coñece e describe os 
instrumentos tradicionais españois e 
galegos.CCEC, CSIEE 

 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. 
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Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 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. 

 

 B4.1. 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. 

 MUB4.1.2. Participa na produción 
musical demostrando o uso adecuado 
dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías.CD, CSIEE 
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UNIDADE 5 
 

TÍTULO:“A análise musical na aula” Temporalización: :3º trimestre 
 
29 marzo– 29 abril 2016 CURSO: 2ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Distinguir diferentes elementos musicais a través do análise de obras interpretadas e gravadas.  
2. Utilizar un vocabulario axeitado para expresar críticas e comentarios musicais.  
3. Empregar os medios axeitados para a gravación e posterior edición das produccións musicais da aula.  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.13. Improvisación, 
elaboración de arranxos e 
composición como recursos 
para a creación musical en 
todas as súas vertentes; 
elaboración de arranxos de 
cancións e pezas 
instrumentais, con 
acompañamentos sinxelos e 
selección de distintos tipos 
de organización musical. 

 B1.14. Composición 
individual ou en grupo de 
cancións e pezas 
instrumentais para 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 
respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

 MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións 
partindo de pautas previamente establecidas. 
CAA, CCEC 

 

 MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e 
mellora das súas posibilidades, e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. CSIEE 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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, CCEC 

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

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

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 B3.6. Recollida de 
información, valoración e 
exposición do feito musical 
e as súas opinións. 

 B3.4. Valorar a asimilación e o emprego 
dalgúns conceptos musicais básicos 
necesarios á hora de emitir xuízos de 
valor ou "falar de música". 

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

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



Departamento de Música. Curso 2016 -2017 

e claridade. 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

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

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

 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, CSIEE 

 MUB4.1.2. Participa na produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
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UNIDADE 6 
 

TÍTULO: “A interpretación colectiva” Temporalización::3º trimestre 
 
2 maio– 23 xuño2016 CURSO: 2ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Participar nas actuacións escolares desenvolvendo un rol asignado na aula. 
2. Interpretación vocal e instrumental de un repertorio do patrimonio español e galego.  
3. Realizar traballos de investigación sobre estilos de música actual valorando a súa creatividade e innovación. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.15. Práctica de pezas musicais 
aprendidas a través da memorización e 
da lectura de partituras. 

 B1.16. Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de producións 
audiovisuais. 

 B1.6. Participar activamente e con 
iniciativa persoal nas actividades de 
interpretación, asumindo diferentes 
papeis, intentando concertar a súa 
acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais econtribuíndo 
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.  

 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 profesorado e dos 
compañeiros e as compañeiras. CCEC 

 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. CSIEE 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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 
contribuciónda 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.CSIEE, CD 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 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 

 MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de 
información de xeito guiado para indagar 
sobre novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e realiza 
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creativos e innovadores. unha revisión crítica desas producións. 
CD 

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

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 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. 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

Para a superación da materia de música en 2ºESO deberanse cumprir os seguintes puntos: 

 

- Ter actualizado o material de clase: libreta cos exercicios realizados, apuntes e fotocopias entregadas. 
 

- Acadar un 5 na nota global das probas prácticas de interpretación vocal e instrumental. 
 

 
- Ter o 50% da nota en exames escritos. 

 

- Presentar a tempo os traballos, individuais o por escrito, requeridos e cunha presentación óptima. 
 

- Amosar un comportamento axeitado nas clases e mantendo a concentración e disposición para realizar os 
diferentes retos musicais propostos.  
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
En cada unidade do curso empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
 
1. Observación sistemática. Durante as clases o profesor observará en todo momento a atención que o alumnado pon 
ás diferentes actividades. Se a falta de atención é reiterada e non se atenden ás indicacións do profesor, éste anotará no 
sua ficha de clase esta incidencia. No caso dunha reiteración desta falta, se cubrirá un parte de incidencia 
individualizado. 
Ferramenta utilizada: Rexistro mensual na ficha do grupo coa seguinte valoración: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
2. Actividades práctica musical. Aquí cómpre unha diferenciada apróximación posto que a motivación e coñecementos 
do alumnado é moi variable. O obxectivo é a pontenciación da comunicación artística, animándo e invitando ó pracer 
que ésta nos aporta.  
Ferramenta utilizada: Rexistro ó final da actividade coa seguinte valoración:  1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
3. Revisión dos cadernos de clase. O alumnado debe ter actualizada os seus apuntamentos de clase de forma 
organizada, cronolóxicamente. Así como diferentes exercicios de clase como audicións e dictados musicais. 
Resumos. Despois de lecturas e estudio sobre algún tema, se lle poderá pedir ó alumnado á realización dun breve 
resumo no seu caderno. 
Ó remate de cada trimestre o profesorado revisará esta libreta así como as fotocopias entregadas. 
 
4. Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos. Se algunha circunstancia puntual fose de interese para a 
evolución do alumnado, realizarase nas fichas de clase.  
 
5. Actividades de reforzo. O alumnado realizará exercicios puntuais sobre os temas tratados e os organizará con 
claridade no caderno de clase ou en follas separadas. Éste será revisado ben ó final da unidade o ben ó final do 
trimestre, coa súa nota específica na ficha de clase. 
 
6.Traballos monográficos. Memorias de investigación. Pedirase ó alumnado a realización dun traballo extraescolar 

sobre algún dos temas traballados en clase. Isto representa unha pequena investigación e posterior redacción.  
Entregaranse nun prazo acordado e valoraránse na ficha de clase: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
7. Exposicións orais dos alumnos. De forma organizada deben participar en postas en común, críticas musicais e debates 
con rigor e con uso axeitado do vocabulario musical. Ademáis, se lles pedirá que preparen unha exposición oral en grupo 
(con un maximo de 3 alumnos). Poderán apoiarse con material multimedia. Valorarase dous aspectos principalmente:  
1. A investigación e dominio sobre o tema exposto 
2. A claridade na exposición oral,organizada e efectiva. 
 
8. Realización de probas por escrito. Ao remate de cada unidade se fixará con suficiente antelación unha proba escrita 
para avaliar o dominio dos contidos traballados. Notas do 1 ao 10. 
 

 

Procedementos de cualificación 
 

Os notas acadadas cos instrumentos de avaliación anótanse na ficha do alumno/a. A calificación global será o resultado 
da seguinte fórmula. Os instrumentos de avaliación estarán agrupados en tres bloques: 

 
 
 



Departamento de Música. Curso 2016 -2017 

 
 

Bloque I Bloque II Bloque III 

Práctica vocal e instrumental Traballos individuais ou en grupo Exámenes por escrito 

Observación sistemática Traballos monográficos Revisión dos cadernos de clase 

Actividades de práctica musical Exposicións orais dos alumnos Actividades de reforzo 

Rexistro anecdótico personal Observación da súa colaboración Realización de probas por escrito 

 

Ao final do trimestre súmanse as notas globais dos bloques I e II e divídense entre 3. A nota acadada correspondería con: 
1 = 1-4,  2 = 5,  3 = 6,  4 = 7-8,  5 = 9 -10 

 
Coa nota resultante (do 1 ao 10) calcúlase a porcentaxe das ferramentas de avaliación na nota final.  
 

CURSO Práctica vocal e instrumental Traballos (individuais ou en grupo) Examen 

2ºESO 50% da nota final 25% da nota final 25% da nota final 

 

Criterios sobre a avaliación e promoción do alumnado 

 
 
Os métodos convencionais de avaliación son inapropiados na educación musical porque dependen demasiado do 
razoamento lingüístico.Debido a que a habilidade musical se diferencia considerablemente dos tipos de coñecemento 
verbal que se ensinan nos escenarios académicos, non existe xustificación para o uso de probas de música 
estandarizadas. Non obstante, si caben algunhas probas e tarefas escritas sobre os compoñentes do coñecemento 
verbal da habilidade musical (por exemplo, teoría e historia da música). 
 
A avaliación pódese entender como un proceso continuo de recollida de información e de análise,que nos permite 
coñecer que aprendizaxe está a conseguirse, que variables inflúen en devandita aprendizaxe e cales son os obstáculos e 
dificultades que afectan negativamente á aprendizaxe. Por tanto, podemos dicir que a avaliación implica a emisión dun 
xuízo de valor; comparativo, porque se fai con respecto a un referente, que son os criterios de avaliación; corrector, 
porque se fai co fin de mellorar aquilo que foi obxecto da avaliación; e continuo, porque require establecer tres 
momentos fundamentais noproceso: o comezo, o proceso e o final.  
 
Se o alumnado acada o 50% da nota global, aprobará o curso e polo tanto proposto para promocionar ante a xunta 
avaliadora. 
 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente 

 

Establecemos as seguintes reflexións sobre o resultado do nosa práctica docente: 

- Adquire o alumnado un hábito de comportamento axeitado aos ensaios de clase? 
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- Maten ordenado e limpo o seu material ?  

- Aprecia o valor do silencio como elemento clave ao fenómeno musical? 

- É quen de reproducir ritmos sinxelos por imitación e crear os seus propios? 

- Participa activamente na interpretación vocal e de percusión corporal de forma respetando ás reglas e retos 

propostos? 

- Descubre o potencial da súa voz como elemento comunicativo, expresivo e emocional? 

- Diferencia os signos musicais máis importantes relacionados coa altura, intensidade e a duración do son? 

- Distingue os timbres máis destacados dos instrumentos da orquestra e das voces humanas? 

- Coñece os instrumentos do folclore de Galicia da música popular urbana? 

- Interpreta estructuras musicais sinxelas e improvisar cos elementos musicais establecidos? 

- Crea partituras e musicogramas como apoio á interpretación e audición? 

- Utilizar as novas tecnoloxías como apoio ao estudo da música? 

- Desenvolve unha actitude axeitada na producción da voz de forma colectiva? 

- Coñece e valora o patrimonio musical español e galego? 

- Grava as produccións musicais propias como ferramenta de autoavaliación e crítica? 

- Participa nas actuacións escolares desenvolvendo un rol asignado na aula? 
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3ºESO 

Obxectivos 

 

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, 

practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

 

2. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria 

para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller.  

 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 

persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 

pacificamente os conflitos.  

 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con 

sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación.  

 

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como coñecer e 

aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

 

7. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal 

e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

 

UNIDADE 1 
 

TÍTULO:“A música como linguaxe” Temporalización: 1º trimestre 
 
15 setembro – 29 outubro 2015 CURSO: 3ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Repasar os elementos esencias da linguaxe musical de cursos pasados. 
2. Explorar as posibilidades comunicativas e artísticas da súa voz. 
3. Analizar audicións de música en diferentes contextos: cine, teatro, danza, radio , publicidade... 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 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.). 

 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.). 
CCEC 

Bloque 2. “Escoita” 
 

 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. CCEC, 
CAA 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 
 

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

 B3.2. Análise da música 
empregada en diferentes tipos 
de espectáculos e producións 
audiovisuais. 

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

 MUB3.1.1. 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.CCL, CD, CAA 

 MUB3.1.3. Distingue e explica as 
diversas funcións que cumpre a 
música na sociedade ao longo da 
historia. 
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UNIDADE 2 
 

TÍTULO:“A audición musical” Temporalización:1º trimestre 
 

3 novembro – 18 decembro 2015 CURSO: 3ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Coñecer as diferentes texturas musicais. Audición e análise de audios e interpretación colectiva.  
2. Empregar os recursos necesarios para poder analizar e comprender obras musicais significativas.  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.2. Textura. 

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

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

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

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

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

Bloque 2. “Escoita” 
 

 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. 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 B3.3. 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. 

B3.4. 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. 
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UNIDADE 3 
 

TÍTULO:“A interpretación vocal colectiva” Temporalización:2º trimestre 
 
7 xaneiro – 5 febreiro 2015 CURSO: 3ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Coñecer a voz como elemento comunicativo e de expresión artística.  
2. Adquirir a disciplina e rigos necesarios para a interpretación vocal colectiva.  
3. Ser quen de cantar polifonía, adaptando a súa voz ao resto de voces. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.4. Experimentación e práctica das 
técnicas do movemento e da danza, 
expresión dos contidos musicais a través 
do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de 
danzas.  

 B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, 
a articulación, a resonancia e a entoación. 

 B1.6. Aceptación e cumprimento das 
normas que rexen a interpretación en 
grupo e a achega das ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

 

 B1.4. 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.CAA, CCEC 

 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.CAA, CCEC 

 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. 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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.CSC 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 B3.5. 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.  
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UNIDADE 4 
 

TÍTULO:“A música na historia” Temporalización:2º trimestre 
 
11 febreiro– 18 marzo 2016 

CURSO: 3ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Distinguir os periodos principais da Historia da Música: compositores destacados e características musicais.  
2. Coñecer obras musicais destacadas do patrimonio musical occidental. 
3. Coidar a voz e amosar disciplina na correcta emisión do canto. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.7. Aceptación e predisposición para 
mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión. 

 B1.8. Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de 
producións audiovisuais. 

 B1.9. Fomento da sensibilidade estética 
desenvolvida a través da 
comprensión e interiorización da 
música. 

 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.CAA, CCEC 

 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.CAA, CCEC 

 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. 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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. 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 
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 B3.6. 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. 

 

 

 

UNIDADE 5 
 

TÍTULO: “A creación musical de aula” Temporalización: :3º trimestre 
29 marzo– 29 abril 2016 

CURSO: 3ºESO 
Obxectivos da unidade 
 

1. Respetar as normas precisas para a interpretación colectiva. 
2. Realizar pequenos arranxos de melodías aprendidas en clase. 
3. Improvisar sobre elementos musicais establecidos previamente.  
4. Valorar críticamente as produccións musicais de aula. 
5. Utilización de novas tecnoloxías como soporte para a interpretación e creación musical.  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 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. CAA, CCEC 

 MUB1.5.2. Amosa unha actitude de 
superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e 
as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 
CSIEE 

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

 

 B1.6. 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 econtribuíndo 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. 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 B2.7. Elementos que interveñen na  B2.5. Identificar e describir,  MUB2.5.1. Describe de xeito 
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construción dunha obra musical: melodía, 
ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, 
tempo, dinámica, etc. 

 

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. 

pormenorizado os diferentes elementos 
das obras musicais propostas usando 
distintas linguaxes. CCEC, CAA 

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

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 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. CCL 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 B4.1. Utilización de dispositivos 
electrónicos, 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. 

 

 B4.1. Utilizar con autonomía os 
recursos tecnolóxicos 
dispoñibles, demostrando un 
coñecemento básico das 
técnicas e dos procedementos 
necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

 MUB4.1.1. Coñece algunhas das 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías 
e utilízaas como ferramentas para a 
actividade musical.CD, CCEC 

 MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos 
da produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionados, os 
métodos e as tecnoloxías. 
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UNIDADE 6 
 

TÍTULO:“A paixase sonora e a investigación musical” Temporalización::3º trimestre 
 
2 maio– 23 xuño2016 

CURSO: 3ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Crear conciencia pola nosa contorna sonora e polo problema da contaminación acústica.  
2. Identificar elementos básicos da música en partituras e grafías musicais específicas. 
3. Utilizar as fontes necesarias para a análise musical e a súa exposición en traballos de presentación. 
4. Preparar e organizar espectáculos musicais no contexto escolar. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 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.CCEC 

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

Bloque 2. “Escoita” 

 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. CCEC, CAA 

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

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 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. CD, CAA 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

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

 

 B4.1. Utilizar con autonomía os recursos 
tecnolóxicos dispoñibles, demostrando 
un coñecemento básico das técnicas e 
dos procedementos necesarios para 
gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións 
audiovisuais. 

 

 MUB4.1.1. Coñece algunhas das 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías 
e utilízaas como ferramentas para a 
actividade musical. CD, CCEC 

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

 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. CD, CAA 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

Para a superación da materia de música en 3ºESO deberanse cumprir os seguintes puntos: 

 

- Ter actualizado o material de clase: libreta cos exercicios realizados, apuntes e fotocopias entregadas. 
 

- Acadar un 5 na nota global das probas prácticas de interpretación vocal e instrumental. 

 

- Ter o 50% da nota en exames escritos. 
 

- Presentar a tempo os traballos, individuais o por escrito, requeridos e cunha presentación óptima. 
 

- Amosar un comportamento axeitado nas clases e mantendo a concentración e disposición para realizar os 
diferentes retos musicais propostos.  
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

En cada unidade do curso empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
 
1. Observación sistemática. Durante as clases o profesor observará en todo momento a atención que o alumnado pon 
ás diferentes actividades. Se a falta de atención é reiterada e non se atenden ás indicacións do profesor, éste anotará no 
sua ficha de clase esta incidencia. No caso dunha reiteración desta falta, se cubrirá un parte de incidencia 
individualizado. 
Ferramenta utilizada: Rexistro mensual na ficha do grupo coa seguinte valoración: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
2. Actividades práctica musical. Aquí cómpre unha diferenciada apróximación posto que a motivación e coñecementos 
do alumnado é moi variable. O obxectivo é a pontenciación da comunicación artística, animándo e invitando ó pracer 
que ésta nos aporta.  
Ferramenta utilizada: Rexistro ó final da actividade coa seguinte valoración:  1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
3. Revisión dos cadernos de clase. O alumnado debe ter actualizada os seus apuntamentos de clase de forma 
organizada, cronolóxicamente. Así como diferentes exercicios de clase como audicións e dictados musicais. 
Resumos. Despois de lecturas e estudio sobre algún tema, se lle poderá pedir ó alumnado á realización dun breve 
resumo no seu caderno. 
Ó remate de cada trimestre o profesorado revisará esta libreta así como as fotocopias entregadas. 
 
4. Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos. Se algunha circunstancia puntual fose de interese para a 
evolución do alumnado, realizarase nas fichas de clase.  
 
5. Actividades de reforzo. O alumnado realizará exercicios puntuais sobre os temas tratados e os organizará con 
claridade no caderno de clase ou en follas separadas. Éste será revisado ben ó final da unidade o ben ó final do 
trimestre, coa súa nota específica na ficha de clase. 
 
6.Traballos monográficos. Memorias de investigación. Pedirase ó alumnado a realización dun traballo extraescolar 

sobre algún dos temas traballados en clase. Isto representa unha pequena investigación e posterior redacción.  
Entregaranse nun prazo acordado e valoraránse na ficha de clase: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
7. Exposicións orais dos alumnos. De forma organizada deben participar en postas en común, críticas musicais e debates 
con rigor e con uso axeitado do vocabulario musical. Ademáis, se lles pedirá que preparen unha exposición oral en grupo 
(con un maximo de 3 alumnos). Poderán apoiarse con material multimedia. Valorarase dous aspectos principalmente:  
1. A investigación e dominio sobre o tema exposto 
2. A claridade na exposición oral,organizada e efectiva. 
 
8. Realización de probas por escrito. Ao remate de cada unidade se fixará con suficiente antelación unha proba escrita 
para avaliar o dominio dos contidos traballados. Notas do 1 ao 10. 
 

 

Procedementos de cualificación 
 

Os notas acadadas cos instrumentos de avaliación anótanse na ficha do alumno/a. A calificación global será o resultado 
da seguinte fórmula. Os instrumentos de avaliación estarán agrupados en tres bloques: 
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Bloque I Bloque II Bloque III 

Práctica vocal e instrumental Traballos individuais ou en grupo Exámenes por escrito 

Observación sistemática Traballos monográficos Revisión dos cadernos de clase 

Actividades de práctica musical Exposicións orais dos alumnos Actividades de reforzo 

Rexistro anecdótico personal Observación da súa colaboración Realización de probas por escrito 

 

Ao final do trimestre súmanse as notas globais dos bloques I e II e divídense entre 3. A nota acadada correspondería con: 
1 = 1-4,  2 = 5,  3 = 6,  4 = 7-8,  5 = 9 -10 

 
Coa nota resultante (do 1 ao 10) calcúlase a porcentaxe das ferramentas de avaliación na nota final.  
 

CURSO Práctica vocal e instrumental Traballos (individuais ou en grupo) Examen 

3ºESO 50% da nota final 25% da nota final 25% da nota final 

 
 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

Os métodos convencionais de avaliación son inapropiados na educación musical porque dependen demasiado do 
razoamento lingüístico. Debido a que a habilidade musical se diferencia considerablemente dos tipos de coñecemento 
verbal que se ensinan nos escenarios académicos, non existe xustificación para o uso de probas de música 
estandarizadas. Non obstante, si caben algunhas probas e tarefas escritas sobre os compoñentes do coñecemento 
verbal da habilidade musical (por exemplo, teoría e historia da música). 
 
A avaliación pódese entender como un proceso continuo de recollida de información e de análise,que nos permite 
coñecer que aprendizaxe está a conseguirse, que variables inflúen en devandita aprendizaxe e cales son os obstáculos e 
dificultades que afectan negativamente á aprendizaxe. Por tanto, podemos dicir que a avaliación implica a emisión dun 
xuízo de valor; comparativo, porque se fai con respecto a un referente, que son os criterios de avaliación; corrector, 
porque se fai co fin de mellorar aquilo que foi obxecto da avaliación; e continuo, porque require establecer tres 
momentos fundamentais noproceso: o comezo, o proceso e o final.  
 
Se o alumnado acada o 50% da nota global, aprobará o curso e polo tanto proposto para promocionar ante a xunta 
avaliadora. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente 

 

En 3ºESO destacamos os seguintes puntos a ter en conta na nosa práctica docente. Respondendo a estas cuestións 

valoramos a nosa contribución aos obxectivos da materia: 

-É quén o alumnado de explorar as posibilidades comunicativas e artísticas da súa voz? 

-Sabe analizar audicións de música en diferentes contextos: cine, teatro, danza, radio , publicidade? 

-Coñece as diferentes texturas musicais? 

-Emprega os recursos necesarios para poder analizar e comprender obras musicais significativas? 

-Adquire a disciplina e rigor necesarios para a interpretación vocal colectiva? 

-É quen de cantar polifonía, adaptando a súa voz ao resto de voces? 

-Distingue os periodos principais da Historia da Música: compositores destacados e características musicais? 

-Coñece obras musicais destacadas do patrimonio musical occidental? 

-Coida a voz e amosar disciplina na correcta emisión do canto? 

-Respeta as normas precisas para a interpretación colectiva? 

-É quen de valorar críticamente as produccións musicais de aula? 

-Utiliza as novas tecnoloxías como soporte para a interpretación e creación musical? 

-Ten conciencia pola nosa contorna sonora e polo problema da contaminación acústica? 

-Identificar elementos básicos da música en partituras e grafías musicais específicas? 

-Utilizar as fontes necesarias para a análise musical e a súa exposición en traballos de presentación? 

-Participa na organización de espectáculos musicais no contexto escolar? 

Debemos ter en conta a vinculación das ensinanzas da mateira de música ao contexto escolar e social do centro. Cómpre 

facer partícipe ao alumnado da vida artística de calidade na que pode contribuir co seu esforzo e adicación. 
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Recuperación e avaliación das materias pendentes 

 

O alumnado coa mateira de Música suspensa en 2º ESO terá que realizar as seguintes tarefas: 

- Entrevista persoal co profesor para reflexionar sobre os pasados estudos musicais, e establer un plan de acción 
para recuperación da materia.  
 

- Auto-seguimento mensual sobre a evolución da súa aprendizaxe no curso de 3ºESO, reflectindo as posibles 
dificultades e buscando solucións individualizadas.  
 

Dende Xefaruta de Estudos establecerase un calendario de exames de recuperación no que o profesor, atendendo á 
evolución do alumno/a coa materia pendente establecerá dous tipos de probas a realizar: unha práctica e outra teórica.  

 

O alumnado será informado que o seu comportamento e autoavalización serán importantes para a superación da 
materia pendente do pasado curso.  
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4ºESO 

Obxectivos 
 

1. Coñecer os diferentes usos sociais da música e valoralos dentro do seu contexto. 

 

2. Utilizar a voz, o corpo, obxectos e instrumentos para expresar as propias ideas e sentimentos. 

 

3. Interesarse polas manifestacións musicais procedentes doutras culturas. 

 

4. Expresar de xeito adecuado as propias opinión e escoitar con respecto as opinións nos temas a debate sobre  

cuestións do currículo que xordan na aula. 

 

5. Comprender as técnicas básicas de composición, e utilizalas creando música cun programa informático, o móbil, etc.  

 

6. Practicar a lectura de partituras sinxelas, comprendendo os signos musicais novos e interpretalas coa frauta, a voz ou 

outro instrumento melódico. 

 

7.Escoitar pezas musicais de distintas épocas e culturas, analizalas desde o punto de vista da linguaxe musical e situalas 

nun contexto espazo temporal.  

 

8.Escoitar pezas musicais variadas e apreciándoas como fonte de coñecemento, enriquecemento cultural e goce persoal. 

 

9.Participar con disposición e superando os prexuízos nas danzas que se realicen na aula, apreciando o aspecto lúdico e 

o enriquecemento que se produce nas actividades de grupo.  

 

10.Comprender o aspecto da música como linguaxe, valorando a súas funcións dentro das producións audiovisuais e 

artísticas más habituais.  

 

11.Utilizar de forma autónoma diversas fontes de comunicación (internet, textos, partituras) para o coñecemento e 

disfrute da música.  

 

12.Tomar conciencia da importancia do uso debido do son e dos problemas social e de saúde que xera a contaminación 

acústica.  

 

13.Coñecer as distintas saídas profesionais dos estudos musicais así como os estudos precisos valorando o esforzo e o 

traballo dos profesionais.  

 

14. Utilizar de forma autónoma distintos medios de produción e gravación audiovisual. 
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

 

UNIDADE 1 TÍTULO: “Revisión dos coñecementos musicais 
previos”  

Temporalización: 1º trimestre 
 
15 setembro – 29 outubro 2015 

CURSO: 4ºESO 
 

Obxectivos da unidade 
 

1. Ensaiar e interpretar colectivamente música con apoio de partituras e outras grafías.  
2. Realionar a música con outras manifestacións artísticas.  
3. Comentar con vocabulario axeitado diferentes audicións propostas.  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 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. 

 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. CAA, CSC 

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

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

Bloque 2. “Escoita” 

 

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

 B2.1. Analizar e describir as principais 
características de pezas musicais 
apoiándose na audición e no uso de 
documentos como partituras, textos 
ou musicogramas.  

 

 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. 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 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.  

CCL,CSC,CAA 
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UNIDADE 2 
 

TÍTULO:“A interpretación colectiva, instrumental e  
vocal” 

Temporalización:1º trimestre 
 
3 novembro – 18 decembro 2015 CURSO: 4ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Explorar as posibilidades expresivas da voz colectiva e dos instrumentos de aula.  
2. Creación dun repertorio de aula con diferentes estilos e xéneros musicais. 
3. Utilizar os medios tecnolóxicos apropiados para gravar e editar o son.  
4. Empregar un vocabulario axeitado para elaborar críticas sobre obras musicais. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 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. 

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

Bloque 2. “Escoita” 

 

 B2.2. A crítica como medio de 
información e valoración do feito 
musical. Análise de críticas musicais e 
uso dun vocabulario apropiado para a 
elaboración de críticas orais e escritas 
sobre a música escoitada. 

 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, etc. 

 MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e 
utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas 
sobre a música escoitada. CCL, CCEC 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 
 

 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. CSC, CD 
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UNIDADE 3 
 

TÍTULO:“O arranxo musical” Temporalización:2º trimestre 
 
7 xaneiro – 5 febreiro 2015 CURSO: 4ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Utilizar elementos compositivos sinxelos para arranxar melodías e ritmos.  
2. Coñecer o patrimonio musical español e galego analizando as súas características peculiares. 
3. Crear presentacións sonoras empregando imaxes orixinais e con movemento. 
4. Empregar as novas tecnoloxías como ferramenta compositiva e creativa.  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.5. Utilización de técnicas, recursos e 
procedementos compositivos na 
improvisación, na elaboración de 
arranxos e na creación de pezas 
musicais. 

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

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

 MUB1.3.2. Utiliza con autonomía 
recursos informáticos ao servizo da 
creación musical. CD,CMCCT 

 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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. CCL, CCEC 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 
 

 B3.1. Recoñecemento 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. 
CSC, CCEC 

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

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 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.CAA, CD, 
CCEC, CMCCT 

 MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais. 
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UNIDADE 4 
 

TÍTULO:“As profesións musicais” Temporalización:2º trimestre 
 
11 febreiro– 18 marzo 2016 CURSO: 4ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Coñecer as diferentes profesións relacionadas coa industria musical. 
2. Asociar audicións a periodos da historia da música destacados. 
3. Coñecer as produccións musicais de diferentes pobos e culturas do mundo. 
4. Indagar en fontes de información diferente para investigar a función social da música.  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. “Interpretación e creación” 

 

 B1.6. Ámbitos profesionais da música. 
Identificación e descrición das facetas e 
as especialidades no traballo dos/das 
músicos/as. 

 B1.7. Interese por coñecer as 
posibilidades que ofrece a música nos 
ámbitos persoal e profesional. 

 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. CSC, CSIEE 

Bloque 2. “Escoita” 

 

 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. CCL, 
CCEC 

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

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 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. CSCC,CEC 

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

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 

 

 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. CAA, CD 
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UNIDADE 5 
 

TÍTULO:“Difusión e consumo musical” Temporalización: 3º trimestre 
 
29 marzo– 29 abril 2016 CURSO: 4ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Crear unha conciencia crítica no consumo da música nos medios de comunicación. 
2. Empregar distintas fontes de información ppara crear traballos de investigación. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 2. “Escoita” 

 

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

 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. CD,CSC 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 

 

 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.  

CCL,CSC,CAA 

 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 
 

 B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en 
movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais. 

 

 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. CD, CCEC 

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

 MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito 
crítico, obtena de distintos medios e 
pode utilizala e transmitila utilizando 
distintos soportes.CCL, CAA 
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UNIDADE 6 
 

TÍTULO:“A música popular urbana” Temporalización:3º trimestre 
 
2 maio– 23 xuño2016 CURSO: 4ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Fomentar a sensibilidade e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.  
2. Crear traballos de investigación e presentación oral en grupo. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 2. “Escoita” 

 

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

 B2.7. Interese, respecto e curiosidade 
pola diversidade de propostas 
musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas. 

 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. CCL, CCEC, CSC 

Bloque 3. “Contextos musicais e culturais” 
 

 B3.6. Utilización de diversas fontes 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. 

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

 MUB4.4.1. Realiza traballos e exposicións 
ao resto do grupo sobre a evolución da 
música popular. 

 MUB4.4.2. Utiliza os recursos das novas 
tecnoloxías para expor os contidos de 
maneira clara. CAA, CSC, CCL 

Bloque 4. “Música e novas tecnoloxías” 
 

 B4.7. Valoración crítica da utilización 
dos medios audiovisuais e as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a 
creación, a interpretación, o rexistro 
e a difusión de producións sonoras e 
audiovisuais. 

 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. CD, CCEC 

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

 MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito 
crítico, obtena de distintos medios e pode 
utilizala e transmitila utilizando distintos 
soportes. CCL, CAA 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

Para a superación da materia de música en 4ºESO deberanse cumprir os seguintes puntos: 

 

- Ter actualizado o material de clase: libreta cos exercicios realizados, apuntes e fotocopias entregadas. 
 

- Acadar un 5 na nota global das probas prácticas de interpretación vocal e instrumental. 

 

- Ter o 50% da nota en exames escritos. 
 

- Presentar a tempo os traballos, individuais o por escrito, requeridos e cunha presentación óptima. 
 

- Amosar un comportamento axeitado nas clases e mantendo a concentración e disposición para realizar os 
diferentes retos musicais propostos.  
 

- Participación activa na organización das celebracións musicais do centro. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

En cada unidade do curso empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
 
1. Observación sistemática. Durante as clases o profesor observará en todo momento a atención que o alumnado pon 
ás diferentes actividades. Se a falta de atención é reiterada e non se atenden ás indicacións do profesor, éste anotará no 
sua ficha de clase esta incidencia. No caso dunha reiteración desta falta, se cubrirá un parte de incidencia 
individualizado. 
Ferramenta utilizada: Rexistro mensual na ficha do grupo coa seguinte valoración: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
2. Actividades práctica musical. Aquí cómpre unha diferenciada apróximación posto que a motivación e coñecementos 
do alumnado é moi variable. O obxectivo é a pontenciación da comunicación artística, animándo e invitando ó pracer 
que ésta nos aporta.  
Ferramenta utilizada: Rexistro ó final da actividade coa seguinte valoración:  1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
3. Revisión dos cadernos de clase. O alumnado debe ter actualizada os seus apuntamentos de clase de forma 
organizada, cronolóxicamente. Así como diferentes exercicios de clase como audicións e dictados musicais. 
Resumos. Despois de lecturas e estudio sobre algún tema, se lle poderá pedir ó alumnado á realización dun breve 
resumo no seu caderno. 
Ó remate de cada trimestre o profesorado revisará esta libreta así como as fotocopias entregadas. 
 
4. Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos. Se algunha circunstancia puntual fose de interese para a 
evolución do alumnado, realizarase nas fichas de clase.  
 
5. Actividades de reforzo. O alumnado realizará exercicios puntuais sobre os temas tratados e os organizará con 
claridade no caderno de clase ou en follas separadas. Éste será revisado ben ó final da unidade o ben ó final do 
trimestre, coa súa nota específica na ficha de clase. 
 
6.Traballos monográficos. Memorias de investigación. Pedirase ó alumnado a realización dun traballo extraescolar 

sobre algún dos temas traballados en clase. Isto representa unha pequena investigación e posterior redacción.  
Entregaranse nun prazo acordado e valoraránse na ficha de clase: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
7. Exposicións orais dos alumnos. De forma organizada deben participar en postas en común, críticas musicais e debates 
con rigor e con uso axeitado do vocabulario musical. Ademáis, se lles pedirá que preparen unha exposición oral en grupo 
(con un maximo de 3 alumnos). Poderán apoiarse con material multimedia. Valorarase dous aspectos principalmente:  
1. A investigación e dominio sobre o tema exposto 
2. A claridade na exposición oral,organizada e efectiva. 
 
8. Realización de probas por escrito. Ao remate de cada unidade se fixará con suficiente antelación unha proba escrita 
para avaliar o dominio dos contidos traballados. Notas do 1 ao 10. 
 

 

Procedementos de cualificación 
 

Os notas acadadas cos instrumentos de avaliación anótanse na ficha do alumno/a. A calificación global será o resultado 
da seguinte fórmula. Os instrumentos de avaliación estarán agrupados en tres bloques: 
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Bloque I Bloque II Bloque III 

Práctica vocal e instrumental Traballos individuais ou en grupo Exámenes por escrito 

Observación sistemática Traballos monográficos Revisión dos cadernos de clase 

Actividades de práctica musical Exposicións orais dos alumnos Actividades de reforzo 

Rexistro anecdótico personal Observación da súa colaboración Realización de probas por escrito 

 

Ao final do trimestre súmanse as notas globais dos bloques I e II e divídense entre 3. A nota acadada correspondería con: 
1 = 1-4,  2 = 5,  3 = 6,  4 = 7-8,  5 = 9 -10 

 
Coa nota resultante (do 1 ao 10) calcúlase a porcentaxe das ferramentas de avaliación na nota final.  
 

CURSO Práctica vocal e instrumental Traballos (individuais ou en grupo) Examen 

4ºESO 40% da nota final 30% da nota final 30% da nota final 

 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

Os métodos convencionais de avaliación son inapropiados na educación musical porque dependen demasiado do 
razoamento lingüístico. Debido a que a habilidade musical se diferencia considerablemente dos tipos de coñecemento 
verbal que se ensinan nos escenarios académicos, non existe xustificación para o uso de probas de música 
estandarizadas. Non obstante, si caben algunhas probas e tarefas escritas sobre os compoñentes do coñecemento 
verbal da habilidade musical (por exemplo, teoría e historia da música). 
 
A avaliación pódese entender como un proceso continuo de recollida de información e de análise, que nos permite 
coñecer que aprendizaxe está a conseguirse, que variables inflúen en devandita aprendizaxe e cales son os obstáculos e 
dificultades que afectan negativamente á aprendizaxe. Por tanto, podemos dicir que a avaliación implica a emisión dun 
xuízo de valor; comparativo, porque se fai con respecto a un referente, que son os criterios de avaliación; corrector, 
porque se fai co fin de mellorar aquilo que foi obxecto da avaliación; e continuo, porque require establecer tres 
momentos fundamentais noproceso: o comezo, o proceso e o final.  
 
Se o alumnado acada o 50% da nota global, aprobará o curso e polo tanto proposto para promocionar ante a xunta 
avaliadora. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente 
 

Durante o curso de 4ºESO faranse as seguintes reflexións para avaliar os logros que vaian acadando os alumnado: 

- O alumno é quen de ensaiar e interpretar colectivamente música con apoio de partituras e outras grafías? 

- Sabe relacionar a música con outras manifestacións artísticas? 

- Comenta con vocabulario axeitado diferentes audicións propostas? 

- Explora as posibilidades expresivas da voz colectiva e dos instrumentos de aula? 

- É quen de utilizar os medios tecnolóxicos apropiados para gravar e editar o son? 

- Utiliza elementos compositivos sinxelos para arranxar melodías e ritmos? 

- Coñece o patrimonio musical español e galego analizando as súas características peculiares? 

- Emprega as novas tecnoloxías como ferramenta compositiva e creativa? 

- Coñece as diferentes profesións relacionadas coa industria musica? 

- Asocia audicións a periodos da historia da música destacado? 

- Coñece as produccións musicais de diferentes pobos e culturas do mundo? 

- Indaga en fontes de información diferente para investigar a función social da música? 

- Crea unha conciencia crítica no consumo da música nos medios de comunicación? 

- Emprega distintas fontes de información para crear traballos de investigación? 

- Crea traballos de investigación e presentación oral en grupo? 

 

Por outra banda é importante trasladar a aprendizaxe de clase ao conxunto da comunidade educativa mediante 

concertos en directo. O fin último da asignatura de música debe ser compartir a música estudiada co resto da 

comunidade e así afianzar no gusto pola expresión cultural e pola implicación da arte na sociedade.  
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Recuperación e avaliación das materias pendentes 

 

O alumnado de 4ºESO coa mateira de Música suspensa en 3º ESO terá que realizar as seguintes tarefas: 

- Entrevista persoal co profesor para reflexionar sobre os pasados estudos musicais, e establer un plan de acción 
para recuperación da materia.  
 

- Auto-seguimento mensual sobre a evolución da súa aprendizaxe no curso de 4ºESO, reflectindo as posibles 
dificultades e buscando solucións individualizadas.  
 

Dende Xefaruta de Estudos establecerase un calendario de exames de recuperación no que o profesor, atendendo á 
evolución do alumno/a coa materia pendente establecerá dous tipos de probas a realizar: unha práctica e outra teórica.  

 

O alumnado será informado que o seu comportamento e autoavalización serán importantes para a superación da 
materia pendente do pasado curso.  
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1º Bacharelato 

Obxectivos 

 

1. Aprender a empregar axeitadamente os recursos vocais, a non falar por riba das nosas posibilidades e a 

evitar o ruído ambiente. 

 

2. Manexar unha técnica vocal básica que evite patoloxías da voz e das cordas vocais. 

 

3. Ser quen de utilizar correctamente o rexistro máis axeitado da voz. 

 

4. Coñecer e empregar as técnicas básicas de preparación da voz, na tesitura e colocación axeitada. 

 

5. Aprender a controlar a respiración ao mesmo tempo que se canta ou fala. 

 

6. Aprender e desfrutar das posibilidades técnicas da voz que permiten cantar en grupo. 

 

7. Desenvolver os coñecementos básicos que permitan a improvisación e a creación vocal individual. 

 

8. Coñecer, respectar e divulgar o repertorio musical vocal de Galicia,tanto o derivado do folclore eda música 

popular, como o propio da música clásica. 

 

9. Respectar a música propia como sinal de identidade dun pobo. 

 

10. Recoñecer as formas vocais doutras culturas como base de riqueza intercultural dos nosos tempos. 

 

11. Identificar e/ou interpretar as cancións e formas vocais propias da cultura occidental, así comodoutras 

culturas, enmarcándoas nos seus respectivos eixes cronolóxicos, preferentemente conacompañamento 

instrumental. 

 

12. Colaborar na comprensión doutras culturas e civilizacións a través da súa achega ao mundomusical. 

 

13. Aprender a compartir, canalizar as emocións e os sentimentos a través do canto e da súa práctica en grupo. 

 

14. Recoñecer e valorar o gozo que proporciona a cada persoa o feito de cantar, individualmente ou en grupo, 

con ou sen acompañamento instrumental. 

 

15. Coñecer a evolución e características da voz humana e do canto ata hoxe en día. 
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
 

UNIDADE 1 
 

TÍTULO:“A producción e coidado da voz. 
Elementos da música: o ritmo” 

Temporalización: 1º trimestre 
 
15 setembro – 29 outubro 2015 

CURSO: 1º Bacharelato 

Obxectivos da unidade 
 

1. Repasar os coñecementos previos en linguaxe musical 
2. Tomar conciencia da propia voz e as súas posibilidades expresivas 
3. Interpretar colectivamente música reflexionando sobre o pulso, ritmo e compás. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. Destrezas musicais 

 

 B1.1. Utilización da voz, individual 
ou colectivamente, partindo do 
coñecemento do aparello fonador, o 
seu funcionamento, a respiración, a 
emisión, a articulación, a relaxación 
e a afinación. 

 B1.2. Interpretación vocal 
atendendo ás indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á agóxica, á 
articulación dos sons e os seus 
ataques, e á ornamentación musical. 

 B1.1. Entoar cunha correcta 
emisión da voz, individual ou 
conxuntamente, unha melodía 
ou unha canción con 
acompañamento. 

 

 LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as 
funcións do aparello fonador.  CMCCT 

 LPMB1.1.2. Realiza exercicios de 
respiración, relaxación, articulación, fraseo, 
etc., e valóraos como elementos 
imprescindibles para a adquisición da 
técnica vocal. 

 LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para 
cantar entoada e afinadamente, aplicando 
as indicacións expresivas e dinámicas 
presentes na partitura. CAA, CSC 

Bloque 2. A audición comprensiva 

 

 B2.1. Percepción e identificación do 
pulso, dos acentos e dos compases 
binarios, ternarios e cuaternarios. 

 B2.2. Percepción, identificación e 
transcrición de fórmulas rítmicas 
básicas orixinadas polo pulso binario 
ou ternario. 

 B2.3. Percepción, identificación e 
transcrición de signos que modifican 
a duración, síncopes, anacruses, 
notas a contratempo, cambios de 
compás, grupos de valoración 
especial, equivalencias pulso-pulso e 
fracción-fracción, etc. 

 B2.1. Recoñecer autidivamente o 
pulso dunha obra ou dun 
fragmento, así como o acento 
periódico, e interiorizalo para 
manter durante breves períodos 
de silencio.  

 LPMB2.1.1. Percibe o pulso como 
referencia básica para a execución rítmica, 
así como a identificación do acento 
periódico base do compás, e logra unha 
correcta interiorización do pulso que lle 
permite posteriormente unha axeitada 
execución individual ou colectiva.  CMCCT, 
CSC 

Bloque 3. A teoría musical 

 

 B3.1. Coñecemento das grafías das 
fórmulas rítmicas, simultaneidade 
de ritmos, signos que modifican a 
duración, síncope, anacruse, notas a 
contratempo, os grupos de 
valoración especial contidos en un e 
varios pulsos, etc. 

 B3.1. Coñecer e aplicar na lectura 
e na interpretación de 
partituras os termos e os 
signos relacionados co ritmo e 
coa expresión musical. 

 LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os 
termos e signos relacionados co ritmo e coa 
expresión musical. CMCCT, CCEC 

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



Departamento de Música. Curso 2016 -2017 

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

 

 

Bloque 4. A creación e a interpretación 

 

 B4.1. Realización vocal ou 
instrumental de fórmulas rítmicas 
orixinadas polo pulso binario ou 
ternario e as súas variantes. 

 B4.1. Realizar exercicios 
psicomotores e improvisar 
estruturas rítmicas sobre un 
fragmento escoitado de maneira 
tanto individual como conxunta. 

 LPMB.4.1.1. Practica variantes de fórmulas 
rítmicas coñecidas e improvísaas 
libremente, acordándoas co pulso e o 
compás do fragmento escoitado. 
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UNIDADE 2 
 

TÍTULO:“Elementos da música: a melodía” Temporalización:1º trimestre 
 
3 novembro – 18 decembro 2015 

CURSO: 1ºBacharelato 

Obxectivos da unidade 
 

1. Percibir os aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, formais e tímbricos da música. 
2. Interiorizar mediante a práctica do canto colectivo de intervalos, escalas e acordes  

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. Destrezas musicais 

 

 B1.3. Entoación individual e colectiva de 
escalas, intervalos melódicos, 
harmónicos, arpexos ou acordes. 

 B1.2. Identificar e reproducir intervalos, 
modelos melódicos sinxelos, escalas ou 
acordes arpexiados a partir de diferentes 
alturas.  

 

 LPMB1.2.1. Reproduce e identifica 
intervalos, escalas ou acordes a 
partir de diferentes alturas, 
utilizando unha correcta emisión 
da voz. CAA, CSC, CMCCT 

Bloque 2. A audición comprensiva 
 

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

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

 

 B2.2. Recoñecer auditivamente e describir 
con posterioridade as característicos 
das obras escoitadas ou interpretadas 

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

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

 LPMB2.2.3. Escoita obras musicais 
seguindo a partitura. 

 

Bloque 3. A teoría musical 

 

 B3.3. Aproximación ás grafías 
contemporáneas. 

 B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso 
dunha obra ou dun fragmento, así 
como o acento periódico, e interiorizalo 
para manter durante breves períodos 
de silencio. 

 LPMB2.1.1. Percibe o pulso como 
referencia básica para a execución 
rítmica, así como a identificación 
do acento periódico base do 
compás, e logra unha correcta 
interiorización do pulso que lle 
permite posteriormente unha 
axeitada execución individual ou 
colectiva.  CMCCT, CSC 
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UNIDADE 3 
 

TÍTULO:“A grafía musical como apoio á polifonía  
vocal” 

Temporalización:2º trimestre 
 
7 xaneiro – 5 febreiro 2015 CURSO: 1ºBacharelato 

Obxectivos da unidade 
 

1. Interpretar vocalmente atendendo ás indicacións relativas á expresión e á articulación dos sons. 
2. Practicar a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical. 
3. Aplicar correctamente a terminoloxía propia da teoría musical. 
4. Asimilar os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e usar 

libremente os elementos da linguaxe musical de acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical 
 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxe avaliables 

Bloque 1. Destrezas musicais 

 

 B1.4. Interiorización do pulso. 

 B1.5. Interpretación vocal atendendo ás 
indicacións relativas á expresión, á 
dinámica, á agóxica, á ornamentación 
musical, e á articulación dos sons e dos 
seus ataques. 

 

 B1.3. Identificar e executar 
instrumentalmente ou vocalmente 
estruturas e patrónsrítmicos ou melódicos 
simultáneos dunha obra breve ou dun 
fragmento, con ou sen cambio de compás, 
nun tempo establecido. 

 LPMB1.3.1. Interpreta 
instrumentalmente ou vocalmente, con 
total precisión dentro dun tempo 
establecido, estruturas rítmicas 
adecuadas a este nivel dunha obra ou 
un fragmento, sentindo internamente o 
pulso e aplicando, se procede, as 
equivalencias nos cambios de compás. 
CMCCT, CCEC 

 LPMB1.3.2. Executa con independencia 
estruturas rítmicas simultáneas, 
utilizando e desenvolvendo a 
disociación auditiva e motriz. 

 LPMB1.3.3. Practica a lectura e a 
escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na 
aprendizaxe da linguaxe musical. 
CAA,CMCCT, CCEC 

Bloque 2. A audición comprensiva 

 

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

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

 

 B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso 
dunha obra ou dun fragmento, así 
como o acento periódico, e 
interiorizalo para manter durante 
breves períodos de silencio. 

 B2.2. Recoñecer auditivamente e 
describir con posterioridade as 
característicos das obras escoitadas 
ou interpretadas 

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

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

 LPMB2.2.3. Escoita obras musicais 
seguindo a partitura. 

 

Bloque 3. A teoría musical 
 

 B3.4. Coñecemento das normas de 
escritura melódica. 

 B3.5. Coñecemento e comprensión dos 

B3.2. Recoñecer nunha partitura os 
elementos básicos da linguaxe musical. 

 LPMB.3.2.1. Identifica os elementos 
básicos da linguaxe musical, utilizando 
diferentes soportes. CAA, CCEC 
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ritmos característicos das danzas e das 
obras musicais. 

 

 LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos 
harmónicos e formais. 

 LPM3.2.3. Aplica correctamente a 
terminoloxía propia da teoría musical. 
CCEC, CMCCT 

Bloque 4. A creación e a interpretación 

 

 B4.2. Improvisación, tanto individual 
como colectiva, de breves melodías. 

 B4.3. Utilización das escalas e acordes 
máis habituais no sistema modal e 
tonal.  

 B4.2. Improvisar, individualmente ou 
colectivamente, breves melodías tonais 
ou modais, pequenas formas musicais 
partindo de premisas relativas a 
diferentes aspectos da linguaxe musical. 

 LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais 
e modais básicos, desenvolvendo a 
creatividade e a capacidade de 
seleccionar e usar libremente os 
elementos da linguaxe musical de 
acordo cunha idea e estruturados nunha 
forma musical.  CCEC,CSIEE 
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UNIDADE 4 
 

TÍTULO:“A interpretación colectiva” Temporalización:2º trimestre 
 
11 febreiro– 18 marzo 2016 

CURSO: 1ºBacharelato 

Obxectivos da unidade 
 

1. Executar con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz. 
2. Practicar a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical. 
3. Coñecer o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, sensibilidade musical e capacidade expresiva. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. Destrezas musicais 

 

 B1.6. Práctica da lectura articulada e da 
escritura tanto melódica como 
harmónica nas claves de sol e fa en 
cuarta, e da escritura tanto melódica 
como harmónica. 

 B1.7. Práctica de lectura de notas, sen 
clave, aténdose ao debuxo interválico. 

 B1.3. Identificar e executar 
instrumentalmente ou vocalmente 
estruturas e patrónsrítmicos ou 
melódicos simultáneos dunha obra breve 
ou dun fragmento, con ou sen cambio de 
compás, nun tempo establecido. 

 LPMB1.3.1. Interpreta 
instrumentalmente ou vocalmente, con 
total precisión dentro dun tempo 
establecido, estruturas rítmicas 
adecuadas a este nivel dunha obra ou un 
fragmento, sentindo internamente o 
pulso e aplicando, se procede, as 
equivalencias nos cambios de compás. 
CMCCT, CCEC 

 LPMB1.3.2. Executa con independencia 
estruturas rítmicas simultáneas, 
utilizando e desenvolvendo a disociación 
auditiva e motriz. 

 LPMB1.3.3. Practica a lectura e a 
escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na aprendizaxe 
da linguaxe musical. CAA,CMCCT, CCEC 

Bloque 2. A audición comprensiva 

 

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

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

 B2.10. Transcrición de esquemas 
harmónicos das 

obras escoitadas. 

 B2.2. Recoñecer auditivamente e 
describir con posterioridade as 
característicos das obras escoitadas 
ou interpretadas 

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

 LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura 
musical como apoio áaudición.  

 LPMB2.2.3. Escoita obras musicais 
seguindo a partitura. 

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

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

 

Bloque 3. A teoría musical 
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 B3.6. Coñecemento e comprensión de 
escalas, funcións tonais, intervalos, 
cadencias, acordes básicos e 
complementarios, tonalidade, 
modalidade e modulación. 

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

 

 B3.2. Recoñecer nunha partitura os 
elementos básicos da linguaxe 
musical. 

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

 LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos 
harmónicos e formais. 

 LPM3.2.3. Aplica correctamente a 
terminoloxía propia da teoría musical. 
CCEC, CMCCT 

Bloque 4. A creación e a interpretación 

 

 B4.4. Interpretación memorizada de 
obras ou fragmentos musicais vocais 
adecuados ao nivel, con ou sen 
acompañamento. 

 B4.3. Interpretar de memoria, 
individualmente ou conxuntamente, 
fragmentos de obras do repertorio 
seleccionados entre os propostos polo 
alumnado, valorando as achegas do 
grupo e desenvolvendo o espírito 
crítico. 

 LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio 
traballado e ten capacidade de 
memorización, sensibilidade musical e 
capacidade expresiva. 

 LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude 
positiva ante a música e os compañeiros.  

  LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da 
aula cunha técnica correcta. CAA, CSC 

 LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para 
cantar entoadamente e afinadamente 
nas actividades de interpretación. 

 LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude 
positiva para integrarse como un 
membro máis no grupo. CSC, CSIEE 

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

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

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

 

 B5.1. Realizar traballos e exercicios 
aplicando as ferramentas que ofrecen 
as novas tecnoloxías. 

 LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente 
editores de partituras, secuenciadores, 
MIDI e software para aplicacións 
audiovisuais. 
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UNIDADE 5 
 

TÍTULO:“A composición musical” Temporalización: :3º trimestre 
 
29 marzo– 29 abril 2016 

CURSO: 1ºBacharelato 

Obxectivos da unidade 
 

1. Crear unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.  

2. Construir a través do movemento unha creación coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da obra 
3. Utilizar correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. Destrezas musicais 

 B1.8. Práctica da lectura de obras 
musicais utilizando partituras. 

 B1.3. Identificar e executar 
instrumentalmente ou vocalmente 
estruturas e patrónsrítmicos ou 
melódicos simultáneos dunha obra breve 
ou dun fragmento, con ou sen cambio de 
compás, nun tempo establecido. 

 LPMB1.3.1. Interpreta 
instrumentalmente ou vocalmente, con 
total precisión dentro dun tempo 
establecido, estruturas rítmicas 
adecuadas a este nivel dunha obra ou un 
fragmento, sentindo internamente o 
pulso e aplicando, se procede, as 
equivalencias nos cambios de compás. 
CMCCT, CCEC 

 LPMB1.3.2. Executa con independencia 
estruturas rítmicas simultáneas, 
utilizando e desenvolvendo a disociación 
auditiva e motriz. 

 LPMB1.3.3. Practica a lectura e a 
escritura musical, recoñecendo a súa 
importancia para afondar na aprendizaxe 
da linguaxe musical. CAA,CMCCT, CCEC 

Bloque 3. A teoría musical 

 B3.8. Coñecemento da ornamentación 
musical. 

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

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

 B3.2. Recoñecer nunha partitura os 
elementos básicos da linguaxe 
musical. 

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

 LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos 
harmónicos e formais. 

 LPM3.2.3. Aplica correctamente a 
terminoloxía propia da teoría musical. 
CCEC, CMCCT 

 

Bloque 4. A creación e a interpretación 

 B4.5. Achegamento aos procesos 
compositivos máis habituais. 

 B4.6. Utilización da expresión corporal 
e o movemento corporal como 
complemento ao feito musical. 

 B4.7. Desenvolvemento da lateralidade 
a través da realización simultánea de 
diferentes ritmos básicos 

 B4.4. Improvisar ou compor e 
interpretar unha breve obra musical 
para unha melodía dada, que necesite a 
participación de varios executantes e 
incorporar movemento coreográfico, 
utilizando os coñecementos musicais 
adquiridos. 

 LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra 
musical utilizando os coñecementos 
musicais adquiridos. CCEC,CAA, CMCCT 

LPMB.4.4.2. Constrúe a través do 
movemento unha creación coreográfica 
adecuando a súa concepción ao carácter 
expresivo da obra. CSIEE 

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son 

 B5.3. Fundamentos dos sistemas de 
afinación. Proporcións asociadas aos 

 B5.1. Realizar traballos e exercicios 
aplicando as ferramentas que ofrecen 

 LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente 
editores de partituras, secuenciadores, 
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intervalos: consonancia e disonancia. 
Serie harmónica. Índices acústicos. 
Diapasón. 

 B5.4. Transmisión e amortecemento do 
son. 

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

 B5.6. Síntese do son: mostraxe 
(samplers), filtros de frecuencias e 
multipistas. 

 

as novas tecnoloxías. MIDI e software para aplicacións 
audiovisuais.CD, CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Música. Curso 2016 -2017 

 

UNIDADE 6 
 

TÍTULO:“A representación escénica dunha  
producción propia” 

Temporalización:3º trimestre 
 
2 maio– 23 xuño2016 

CURSO: 1ºBacharelato 

Obxectivos da unidade 
 

1. Practicar as técnicas necesarias para controlar o medo escénico 
2. Participar na producción e representación dun espectáculo musical no escenario do instituto. 
3. Utilizar de forma autónoma a  tecnoloxía como ferramenta para a audición, a interpretación, a creación, a gravación e a 

aprendizaxe. 
 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 4. A creación e a interpretación 

 

 B4.8. Participación activa na 
organización e na realización de 
actividades musicais desenvolvidas en 
diferentes contextos.  

 B4.9. Participación na organización e na 
realización de actividades con respecto 
e disposición para superar estereotipos 
e prexuízos, tomando conciencia, como 
parte dun grupo, do enriquecemento 
que se produce coas achegas das demais 
persoas. 

 B4.5. Saber comportarse como 
espectador/a e intérprete, e controlar 
o medo escénico nas actuacións. 

 LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira 
correcta como espectador/a e como 
intérprete na realización de actividades 
musicais desenvolvidas en diferentes 
contextos. CSC 

 LPMB.4.5.2. Practica as técnicas 
necesarias para controlar o medo 
escénico. CSC 

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

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

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

 B5.1. Realizar traballos e exercicios 
aplicando as ferramentas que ofrecen 
as novas tecnoloxías. 

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

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

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

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

 B5.2. Crear pezas sonoras ou 
audiovisuais utilizando distintos 
sistemas de reprodución e gravación 
de son. 

 LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma 
os recursos tecnolóxicos como 
ferramentas para a audición, a 
interpretación, a creación, a edición, a 
gravación, a investigación e a 
aprendizaxe do feito musical. CAA, CD, 
CMCCT 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

Para a superación da materia de música en 1º Bacharelato deberanse superar satisfactoriamente os seguintes puntos: 

 
- Acadar un 5 na nota global das probas prácticas de interpretación vocal e instrumental. 

 
- Ter o 50% da nota en exames escritos. 

 
- Presentar a tempo os traballos, individuais o por escrito, requeridos e cunha presentación óptima. 

 
- Amosar un comportamento axeitado nas clases e mantendo a concentración e disposición para realizar os 

diferentes retos musicais propostos.  
 

- Participación activa na organización das celebracións musicais do centro. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

En cada unidade do curso empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 
 
1. Observación sistemática. Durante as clases o profesor observará en todo momento a atención que o alumnado pon 
ás diferentes actividades. Se a falta de atención é reiterada e non se atenden ás indicacións do profesor, éste anotará no 
sua ficha de clase esta incidencia. No caso dunha reiteración desta falta, se cubrirá un parte de incidencia 
individualizado. 
Ferramenta utilizada: Rexistro mensual na ficha do grupo coa seguinte valoración: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
2. Actividades práctica musical. Aquí cómpre unha diferenciada apróximación posto que a motivación e coñecementos 
do alumnado é moi variable. O obxectivo é a pontenciación da comunicación artística, animándo e invitando ó pracer 
que ésta nos aporta.  
Ferramenta utilizada: Rexistro ó final da actividade coa seguinte valoración:  1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
3. Revisión dos cadernos de clase. O alumnado debe ter actualizada os seus apuntamentos de clase de forma 
organizada, cronolóxicamente. Así como diferentes exercicios de clase como audicións e dictados musicais. 
Resumos. Despois de lecturas e estudio sobre algún tema, se lle poderá pedir ó alumnado á realización dun breve 
resumo no seu caderno. 
Ó remate de cada trimestre o profesorado revisará esta libreta así como as fotocopias entregadas. 
 
4. Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos. Se algunha circunstancia puntual fose de interese para a 
evolución do alumnado, realizarase nas fichas de clase.  
 
5. Actividades de reforzo. O alumnado realizará exercicios puntuais sobre os temas tratados e os organizará con 
claridade no caderno de clase ou en follas separadas. Éste será revisado ben ó final da unidade o ben ó final do 
trimestre, coa súa nota específica na ficha de clase. 
 
6.Traballos monográficos. Memorias de investigación. Pedirase ó alumnado a realización dun traballo extraescolar 

sobre algún dos temas traballados en clase. Isto representa unha pequena investigación e posterior redacción.  
Entregaranse nun prazo acordado e valoraránse na ficha de clase: 1(insuficiente) – 5 (sobresaínte) 
 
7. Exposicións orais dos alumnos. De forma organizada deben participar en postas en común, críticas musicais e debates 
con rigor e con uso axeitado do vocabulario musical. Ademáis, se lles pedirá que preparen unha exposición oral en grupo 
(con un maximo de 3 alumnos). Poderán apoiarse con material multimedia. Valorarase dous aspectos principalmente:  
1. A investigación e dominio sobre o tema exposto 
2. A claridade na exposición oral,organizada e efectiva. 
 
8. Realización de probas por escrito. Ao remate de cada unidade se fixará con suficiente antelación unha proba escrita 
para avaliar o dominio dos contidos traballados. Notas do 1 ao 10. 
 

 

Procedementos de cualificación 
 

Os notas acadadas cos instrumentos de avaliación anótanse na ficha do alumno/a. A calificación global será o resultado 
da seguinte fórmula. Os instrumentos de avaliación estarán agrupados en tres bloques: 
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Bloque I Bloque II Bloque III 

Práctica vocal e instrumental Traballos individuais ou en grupo Exámenes por escrito 

Observación sistemática Traballos monográficos Revisión dos cadernos de clase 

Actividades de práctica musical Exposicións orais dos alumnos Actividades de reforzo 

Rexistro anecdótico personal Observación da súa colaboración Realización de probas por escrito 

 

Ao final do trimestre súmanse as notas globais dos bloques I e II e divídense entre 3. A nota acadada correspondería con: 
1 = 1-4,  2 = 5,  3 = 6,  4 = 7-8,  5 = 9 -10 

 
Coa nota resultante (do 1 ao 10) calcúlase a porcentaxe das ferramentas de avaliación na nota final.  
 

CURSO Práctica vocal e instrumental Traballos (individuais ou en grupo) Examen 

1ºBACH 50% da nota final 30% da nota final 20% da nota final 

 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

Os métodos convencionais de avaliación son inapropiados na educación musical porque dependen demasiado do 
razoamento lingüístico. Debido a que a habilidade musical se diferencia considerablemente dos tipos de coñecemento 
verbal que se ensinan nos escenarios académicos, non existe xustificación para o uso de probas de música 
estandarizadas. Non obstante, si caben algunhas probas e tarefas escritas sobre os compoñentes do coñecemento 
verbal da habilidade musical (por exemplo, teoría e historia da música). 
 
A avaliación pódese entender como un proceso continuo de recollida de información e de análise, que nos permite 
coñecer que aprendizaxe está a conseguirse, que variables inflúen en devandita aprendizaxe e cales son os obstáculos e 
dificultades que afectan negativamente á aprendizaxe. Por tanto, podemos dicir que a avaliación implica a emisión dun 
xuízo de valor; comparativo, porque se fai con respecto a un referente, que son os criterios de avaliación; corrector, 
porque se fai co fin de mellorar aquilo que foi obxecto da avaliación; e continuo, porque require establecer tres 
momentos fundamentais noproceso: o comezo, o proceso e o final.  
 
Se o alumnado acada o 50% da nota global, aprobará o curso e polo tanto proposto para promocionar ante a xunta 
avaliadora. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente 

 

 Planteamos a continuación as seguintes cuestións que nos  guiarán no proceso de ensino, establecendo as prioridades e 

dificultades do proceso.  

- Toma conciencia da propia voz e as súas posibilidades expresivas? 

- Interpreta colectivamente música reflexionando sobre o pulso, ritmo e compás? 

- O alumno é quen de percibir os aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, formais e tímbricos da música? 

- Interioriza mediante a práctica do canto colectivo de intervalos, escalas e acordes?. 

- Interpreta vocalmente atendendo ás indicacións relativas á expresión e á articulación dos sons? 

- Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe 

musical? 

- Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical? 

- Asimila os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e 

usar libremente os elementos da linguaxe musical de acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical? 

- Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e 

motriz? 

- Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe 

musical? 

- Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, sensibilidade musical e capacidade 

expresiva? 

- Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos? 

- Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo 

da obra? 

- Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais? 

- Practica as técnicas necesarias para controlar o medo escénico? 

- Participa na producción e representación dun espectáculo musical no escenario do instituto? 

- Utiliza de forma autónoma a  tecnoloxía como ferramenta para a audición, a interpretación, a creación, a 

gravación e a aprendizaxe? 

 

Recuperación e avaliación das materias pendentes 

 

O alumnado coa materia de música suspensa en 4ºESO non terá que recuperala en 1º de Bacharelato. Con todo, cómpre 

facer un informe sobre a súa experiencia musical e facer partícipe do mesmo ao alumno, revisando os puntos a mellorar 

na súa formación musical.  
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Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas 

 

Os criterios utilizados polos Departamentos Didácticos do IES Ribeira do Louro para avaliar a programación son os 
seguintes: 

 1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado. 

 2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e necesidades do alumnado. 

Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será necesaria unha reflexión por parte do 
Departamento  que leve a atopar as causas do problema e a buscar solucións. Ditas accións de mellora recolleranse na 
memoria final de curso para ter en conta na elaboración da programación do curso seguinte. 

 3.- O grao de desenvolvemento da programación didáctica 

Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo xeito que no apartado 
anterior. 

O desenvolvemento da programación didáctica analízase tamén nas sesións de avaliación, nas que se da conta da 
conformidade  ou non neste aspecto nos distintos cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso de 
que se detecte unha non conformidade. 

Os tres aspectos analízanse a través do documento AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA 
DOCENTE que todos os membros do Departamento cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto de 
reflexión nas reunións de departamento posteriores. 

 

Información ao alumnado 

 

Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas, elaboradas por cada un dos Departamentos do IES 
Ribeira do Louro, ao conxunto da comunidade educativa e en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro pon a 
disposición da mesma as seguintes opcións: 

1. Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as Programacións dos Departamentos 
Didácticos están a disposición do alumnado e das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría 
do Centro. 

2. Asemade todas as programacións son publicadas na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada 
anualmente: http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/ 

Cada departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo “Materia Módulo”, na que se recollen os 
aspectos máis destacados da programación tales como os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais 
e instrumentos de avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada anualmente. 

- Unha copia das mesmas entrégase: 

 a todo o alumnado,  ao comezo do curso. 

 ás persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de acollida ás 
familias como se recolle no do plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas. 

 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/
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Sección Bilingüe en 3ºESO 

 

No presente curso hai 1  grupo de Música Bilingüe en 3ºESO: 

 

3ºESO A/B: 24 alumnos/as         Coordinador:  Guillermo Casal  

 

A programación didáctica destos cursos será a mesma que nos demais cursos, pero utilizarase o Inglés como lingua 

vehicular. Empregaranse expresións e léxico básico, dacordo cos obxectivos da mesma. Evitaranse os termos musicais 

complexos en inglés, dando preferencia ó seu significado musical. 

 

O profesorado de inglés e música buscarán textos con música adaptados para estos niveis iniciais. A partir destos textos 

con música (cancións, musicais, teatro cantado) diseñaranse as actividades de clase. 

 

Nas reunións semanais coas coordinadoras do Departamento de Inglés, faranse revisión dos contidos lingüísticos das 

diferentesactividades e proporanse as actividades didácticas máis apropiadas para o fomento da competencia lingüística 

do alumnado. 

 

Procurarase en todo momento a utilización do inglés para comunicarse nesta clase por parte do alumnado. É moi 

importante que o alumnado entenda que pode comunicarse dende o primeiro día, superar a frustración de non 

entender todo e que producir os sons do idioma inglés é a mellor ferramenta de aprendizaxe. 

 

Utilizarase os recursos musicais en idioma inglés da web así como cancións en inglés e videos en inglés. Éstos 

anunciaranse através da páxina web do departamento: 

 

https://sites.google.com/site/musicanaribeiradolouro/ 

Na avaliación, terase en conta a utilización correcta das palabras e expresións en inglés aprendidas nas clases, a través 

de exercicios de comunicación e movemento, ou mesmo as cancións escollidas para o canto colectivo. A ferramenta de 

avaliación será a observación directa da producción oral do alumnado. 

No presente curso non contamos coa axuda dun auxiliar de idiomas que axuda aos estudantes na súa expresión oral.  
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ORATORIA 

Obxectivos 

 

Relacionamos a continuación os obxectivos xerais da etapa vencellados á materia de Oratoria: 

1. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega ena lingua castelá, textos e 
mensaxes complexas. 
 
2. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

3. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirirnovos coñecementos con sentido 
crítico. Adquirir unha preparación básica no campo dastecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
4. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, osentido crítico, a iniciativa persoal e 
a capacidade para aprender a aprender, planificar,tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

5. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como condición necesaria 
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe ecomo medio de desenvolvemento persoal. 

 

6. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade enas súas relacións coas demais 
persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos decalquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 
pacificamente os conflitos. 
 

7. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias edas outras persoas, así como o 
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homesque realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 
galega, ou a outras culturasdo mundo. 
 
8. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectaras diferenzas, afianzar os 
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educaciónfísica e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social.Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorarcriticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seresvivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

9. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos norespecto ás demais persoas, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entreas persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 
dereitos humanos e a igualdadede trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Os contidos da materia distribúense en catro bloques nos que é doado advertir a clásica división da oratoria en cinco 
partes: "inventio" (procura dos materiais necesarios para a conformación do discurso), "dispositio" (elección e 
estruturación deses materiais), "elocutio" (textualización do discurso), "memoria" (memorización) e "actio" (posta en 
escena do discurso). 
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

 

UNIDADE 1 
 

TÍTULO:“Introducción ao discurso persuasivo” 
 

Temporalización:1º trimestre 
 
 

CURSO: 1ºESO 

Obxectivos da unidade 
 

1. Achegarse a mostras representativas de discursos breves ou de fragmentos de discurso de índole persuasiva. 
2. Pór en práctica as destrezas fundamentais da comprensión de lectura e de escoita comprensiva. 
3. Adquirir a autoconfianza que todas as persoas precisan para falar ante un auditorio 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. O discurso persuasivo 

B1.1. Discursos persuasivos escritos 
(presentacións e debates). Tipos de discurso 
persuasivo. Intención comunicativa. Estrutura 
do texto. Procedementos retóricos. 
Características estilísticas. 

B.1.1. Ler e comprender discursos 
persuasivos sinxelos de diferentes tipos. 

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os 
argumentos principais e a tese. CCL 

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso. CCL 

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a 
relación entre ideas. CCL, CAA 

ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a 
atención e a benevolencia da audiencia 
equilibrando o uso de recursos emocionais e 
racionais. CCL 

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co 
coñecemento obtido noutras fontes e co que 
sabe. CCL 

ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos 
lingüísticos e dos procedementos retóricos na 
eficacia da mensaxe. CCL 

B1.2. Discursos persuasivos orais en situacións 
formais (presentacións e debates) e informais. 
Tipos de discurso persuasivo. Intención 
comunicativa. Estrutura do texto. 
Procedementos retóricos. Características 
estilísticas. 

 

B1.3. Pronuncia, voz, mirada, linguaxe corporal 
e presenza escénica. 

B.1.2. Escoitar e ver discursos persuasivos 
sinxelos de diferentes tipos. 

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os 
argumentos principais e a tese. CCL 

ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do 
discurso e exprésaa. CCL 

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a 
relación entre as ideas que expón. CCL, CAA 

ORB1.2.4. Contrasta o contido do texto co 
coñecemento obtido noutras fontes e co que 
sabe. CCL 

ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non 
verbal, e describe o seu valor expresivo. CCL 

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo 

B2.1. Concreción dunha mensaxe persuasiva. 
Trazos da mensaxe persuasiva: claridade e 
brevidade. 

B2.1. Elaborar unha mensaxe breve e clara que 
funcione como núcleo do discurso. 

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara 
unha mensaxe persuasiva.CCL, CSC 

 

B2.2. Adaptación do discurso ao contexto.  

B2.3. Estratexias para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia. 

B2.4. Adaptación do discurso ao modelo 
textual ou xénero elixido. 

B2.5. Adaptación ao tempo e á canle de 
comunicación. 

B2.2. Adaptar a creación e o deseño do 
discurso ás características do contexto 
comunicativo. 

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias 
comunicativas para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia. CCL, CAA 

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta 
as características do modelo ou xénero elixido. 

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o 
tempo e a canle de comunicación de que 
dispón.CCL 
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UNIDADE 2 
 

TÍTULO:“A elaboración do meu discurso” 
 

Temporalización:2º trimestre 
 
 

CURSO: 1ºESO 

Obxectivos da unidade 

1. Facilitar un crecemento persoal equilibrado e respectuoso consigo mesmo/a e coas demais persoas. 

2. Empregar a palabra e as técnicas da retórica e da oratoria para presentar proxectos, achegas, opinións ou refutacións en foros diversos 
nos que poida participar. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo 

B2.6. Documentación e investigación. 
Alfabetización mediática. 

 

B2.7. Tipos de fontes documentais. Criterios de 
selección. 

 

B2.8. Estratexias de procura. 

B2.3. Identificar e manexar fontes 
documentais. 

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode 
obter información.CCL 

 

ORB2.3.2. Selecciona as fontes documentais 
máis acaídas e as súas propias vivencias para 
extraer contidos e ideas variadas relacionadas 
co tema do discurso.CCL 

B2.9. Xestión da información. B2.4. Obter e organizar a información para 
afondar no coñecemento do tema do 
discurso, mediante a documentación e a 
investigación. 

ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información 
atopada e avalía a súa idoneidade para o 
obxectivo do seu discurso.CCL,CD,CAA 

ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu 
tratamento facendo uso das técnicas de 
traballo intelectual.CMCCT, CCL,CD,CAA 

B2.10. Selección das ideas. Tipos de contidos: 
contidos lóxicos (datos, teorías, citas, etc.) e os 
emocionais (anécdotas, imaxes, vídeos, etc.). 

B2.5. Seleccionar as ideas máis adecuadas e 
organizalas nunha estrutura ordenada e 
eficaz. 

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando 
equilibradamente os contidos lóxicos cos 
emocionais, para construír unha proposta 
persoal e orixinal. CCL,CMCCT,CAA,CCEC 

B2.11 Recursos argumentativos: premisas, 
teses e siloxismos. 

B2.6. Empregar recursos propios da 
argumentación. 

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos 
propios da argumentación.CCL 

B2.12. Estrutura do discurso: introdución, 
desenvolvemento e conclusión. Disposición das 
ideas. 

B2.7. Organizar as ideas nunha estrutura 
ordenada e eficaz. 

ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura 
clara e eficaz, na que se observa unha 
introdución, unha conclusión e un 
desenvolvemento coherente do corpo do 
discurso. 

B2.13. Textualización do discurso.  

 

B2.14. Coherencia e cohesión. 

 

B2.15. Corrección lingüística. 

 

B2.16. Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, 
antítese, interrogación retórica, etc. 

 

B2.17. Proceso de revisión. Correctores. 

B2.8. Redactar o discurso con corrección 
lingüística, creatividade e eficacia persuasiva. 

 

B2.9. Realizar o proceso de revisión do texto. 

ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, 
cohesión e corrección lingüística.CCL,CAA 

ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos 
de maneira orixinal e ao servizo da eficacia 
persuasiva.CCL,CAA, CCEC 

ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisións, 
correccións e melloras do texto, axudándose da 
autoavaliación e da coavaliación.CCL,CAA 

ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión 
da corrección ortográfica.CCL,CD,CAA 

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo 

B3.1. Memorización do discurso. Regras 
mnemotécnicas. 

B3.1. Desenvolver estratexias 
mnemotécnicas do discurso a partir de 
secuencias pequenas ata dar co texto 
completo. 

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para 
memorizar un texto.CCL,CMCCT,CAA 

B3.2. Interiorización do discurso. B3.2. Memorizar o discurso deixando espazo 
para a improvisación e a espontaneidade. 

ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen 
perder a improvisación e a espontaneidade. 

B3.3. Xestión emocional para falar en público 
(entusiasmo, confianza e seguridade). 

B3.3. Potenciar as emocións positivas na 
exposición perante o público. 

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que 
procura manifestar confianza, seguridade e 
serenidade para gozar da oportunidade de 
presentar o seu discurso perante un auditorio. 
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UNIDADE 3 
 

TÍTULO:“A creación e representaciónd do discurso”  
 

Temporalización:3º trimestre 
 
 

CURSO: 1ºESO 

Obxectivos da unidade 
1. Crear e representar de discursos en diferentes situacións públicas atendendo aos parámetros interpretativos establacidos. 

 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo 

B3.4. Xestión das emocións negativas. B3.4. Controlar a conduta asociada ás 
emocións negativas ante situacións 
comunicativas con público.  

ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas 
(medo escénico, inseguridade, nerviosismo, 
etc.) como unha manifestación natural da 
exposición perante o público. 

ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias e 
saudables para controlar a conduta asociada ás 
emocións negativas. 

B3.5. Dicción: pronuncia, volume, ritmo, ton, 
modulación, intensidade, pausas e silencios. 

 

B3.5. Pronunciar con corrección, claridade e 
expresividade. 

 

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade 
un texto de creación propia. CCL 

ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o 
ritmo de elocución natural de xeito que permita 
seguir a exposición con facilidade. CCL,CAA 

ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os 
cambios de ton e de ritmo de maneira 
significativa, para potenciar o poder expresivo 
do seu discurso.CCL,CAA 

B3.6. Kinésica: comunicación corporal. Tics. 

B3.7. Proxémica: espazo escénico. 

B3.8. Naturalidade fronte a artificiosidade 

B3.6. Empregar a linguaxe corporal e a 
presenza escénica como códigos 
comunicativos para enxalzar a expresividade 
e eficacia do discurso. 

ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a 
posición do corpo e a xestualidade de maneira 
natural, eliminando progresivamente pequenos vicios 
e tics inadecuados. 

ORB3.6.2. Ocupa o espazo con naturalidade e 
personalidade, evitando o artificio. CCL,CAA 

B3.9. Soportes informáticos e audiovisuais para 
apoiar o discurso. 

B3.7. Utilizar programas informáticos e 
audiovisuais para o deseño de presentacións 
co fin de potenciar o significado e a 
expresividade do discurso. 

ORB3.7.1.Deseña presentacións con 
diapositivas sinxelas, claras e creativas, e 
emprega con moderación os recursos 
audiovisuais.  CCL,CD,CAA,CCEC 

Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional 

B4.1. Oratoria para a construción da 
veracidade do discurso. 

B4.1. Usar a oratoria como un instrumento 
ético para a construción ou aproximación 
colectiva á verdade. 

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias 
da retórica e da oratoria de maneira ética e 
honesta, recoñecendo as debilidades do 
razoamento propio e valorando as achegas do 
razoamento alleo.CAA,CSC,CCEC 

ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que 
terxiversan a información.CAA,CSC 

B4.2. Oratoria para a participación activa na 
democracia. 

B4.2. Elaborar textos para intervir en ámbitos 
de participación social, reais ou simulados, 
con respecto polas normas de convivencia e 
procurando a resolución pacífica dos 
conflitos. 

ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, 
opinións ou refutacións en ámbitos orais 
diversos reais ou ficticios.CSC,CSIEE 

ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa 
lexítima de dereitos establecidos.CSC,CSIEE 

B4.3. Representación das habilidades persoais 
e sociais no discurso. Autoconfianza, empatía e 
asertividade. 

B4.3. Desenvolver as relacións interpersoais e 
a propia personalidade grazas ao uso cívico 
da palabra. 

ORB4.3.1. Recoñece a manifestación das súas 
habilidades intrapersoais a través do discurso. 

ORB4.3.2. Presenta as súas ideas desde unha 
perspectiva empática e sen agredir as outras 
persoas.CAA,CSIEE 

ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas 
para expor as propias ideas con honestidade, 
afirmando os propios dereitos. 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

Para a superación da materia en 1ºESO e 2ºESO teranse que acadar os seguintes puntos: 

- Participar en todas as actividades de expresión oral de clase procurando a correcta emisión de voz, linguaxe  

corporal e empregando un vocabulario axeitado. 

 

- Mostrar respeto e interese polas opinións e exposicións orais dos compañeiros.   

 

- Valorar a importancia do silencio, o respeto mutuo e a auto-disciplina para acadar unha cultura de diálogo na 

clase.  
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Para a avaliación da materia de Oratoria empregaranse os seguintes procedementos: 

A) Observación sistemática da participación do alumnado nas actividades prácticas diarias. 

 

B) Realización de presentacións en público, participación en debates e entrevistas.  

 

Anotaranse na ficha do alumno/a unha nota entre 1 e 5 para cada apartado anteriormente citado. Se no apartado B 

houbese máis dunha presentación en público, farase media coas notas resultantes.  

Para opter a nota final en cada avaliación, sumaranse os puntos de cada apartado (A+B) 
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Metodoloxía 

 

A metodoloxía para a materia de Oratoria é eminentemente práctica. Durante as primeiras semanas de clase se farán 

diversas actividades de grupo (dinámicas de grupo), para conseguir un ambiente cómodo e distendido no que os 

alumnos podan atreverse a experimentar coa súa expresión vocal.  

Polo tanto dende a confianza, respeto e constancia fomentarase a intervención de cada alumno en clase dun xeito o 

máis interactivo e lúdico posible. Cómpre que o alumnado perda o medo a empregar a súa voz en público e que se sinta 

libre de probar a falar sen sentirse cohibido ou intimidado pola presenza dos compañeiros/as.  

Así mesmo, é importante destacar a importancia do respeto e atención ás intervencións dos compañeiros/as podendo 

ofrecer unha retroalimentación positiva con posterioridade.  

Como o alumnado procede de tres clases diferentes e se xunta somentes nesta hora semanal de clase, é fundamental 

promover a confianza e respeto entre todo o alumnado.  
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Materiais e recursos didácticos 

 

Para a materia de Oratoria non se precisan materiais específicos, como libro ou libreta. Puntualmente , segundo a 

actividade a desenvolver, pódese pedir ao alumnado que utilize un bolígrafo e papel para escribir.  

Empregaranse o proxector e ordenador para poñer algún video que poda introducir algunha actividade.  Tamén farase 

uso das gravadoras dixitais da clase para que o alumnado poda gravar a súa voz e poda realizar entrevistas, debates ou 

presentacións. Posteriormente este material de audio pode ser editado e subido á páxina web do centro.  

Puntualmente tamén se utilizará o video para gravar ao estudantes co fin de analizar o seu linguaxe corporal e posta en 

escena ante un discurso ou presentación. Posteriormente á avaliación deste material, o mesmo será borrado evitar que 

o mesmo sexa subido á rede sen o consentimento paterno. 

Utilizarase regularmente o auditorio do salón de actos, posto que éste presenta un escenario ideal para escenificar 

presentacións públicas, discursos, debates, ect… e onde o alumnado de forma expresiva debe empregar a súa voz.  
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

Os criterios de avaliación están descritos nas 3 unidades didácticas do curso. Cada unidade corresponde a un trimestre.  

A nota final de xuño será ponderada entre as tres avaliacións.  

O alumnado que acade un cinco na nota global será proposto para promocionar ao seguinte curso.  
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Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente 

 

Planteamos a continuación unha serie de preguntas sobre a nosa práctica docente para valorar se ésta é acorde aos 

obxectivos da materia de Oratoria.  

-Achégase o alumnado a mostras representativas de discursos breves ou de fragmentos de discurso de índole 

persuasiva? 

 

-Poñen en práctica as destrezas fundamentais da comprensión de lectura e de escoita comprensiva? 

 

-Adquiren a autoconfianza que todas as persoas precisan para falar ante un auditorio? 

 

-Teñen un crecemento persoal equilibrado e respectuoso consigo mesmo/a e coas demais persoas? 

 

-Empregan a palabra e as técnicas da retórica e da oratoria para presentar proxectos, achegas, opinións ou 

refutacións en foros diversos nos que poida participar? 

 

-Son quen de crear e representar discursos en diferentes situacións públicas atendendo aos parámetros 

interpretativos establacidos? 
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