
O "Obradoiro de Música" en 1º ESO está concebido como unha continuación da asignatura 

artística de Primaria e nos sirve de ponte para os estudos de 2ºESO. É eminentemente práctica 

polo tanto ao alumnado se lles piden diferentes destrezas de interpretación instrumental ( con 

frauta, xilófonos e pequena percusión), vocais e de movemento e danza. 

Estos son os contidos que temos na programación, ainda que segundo o contexto se soen 

adaptar: 

1-Iniciación ao canto: respiración diafragmática. Postura correcta para o canto, emisión e 

proxección vocal. Exercicios e quecemento vocal progresivo. 

2-Exploración da voz mediante xogos e actividades: rexistros sonoros, diferentes timbres 

vocálicos, intensidade sonora, exercicios respiratorios, emisión vocal. 

3-Interpretación de cancións en grupo, ao unísono ou octavadas, previa clasificación da voz. 

4-Interpretación axeitada a unha pista harmónico-rítmica de cancións, cunha correcta 

pronunciación do texto e pronunciación idiomática (castelán, galego e inglés). 

5-Exploración das posibilidades sonoras e rítmicas dos instrumentos dispoñibles na aula. 

6-Creación de pequenas melodías cos instrumentos de láminas, a partir da improvisación 

sobre regras rítmicas e melódicas dadas polo docente, dentro do ámbito da oitava, e utilizando 

como elementos rítmicos, negras e corcheas. 

7-Percusión corporal: exploración das posibilidades sonoras do corpo de forma rítmica. 

Imitación de patróns rítmicos. Creación de secuencias de dous compases con catro timbres 

diferentes. 

8-Exploración dos instrumentos da aula (piano, batería, guitarra), para coñecer o seu 

funcionamento e execución básicos. 

9-Audición de pezas, cancións, fragmentos sonoros, de diferentes xéneros e estilos, 

analizando, de xeito progresivo, os compoñentes tímbricos, rítmicos e melódicos. 

10-Representación mediante movementos e expresión corporal, de xeito progresivo, dos 

elementos sonoros analizados nas audicións. 

11-Identificación do pulso e compás nas audicións realizadas, realización de exercicios rítmicos 

progresivos con percusión corporal e movemento, e pequenas coreografías coordinadas con 

ela. 

12-Lectura melódica das notas da oitava central no pentagrama, e rítmica con negras, corcheas 

y silencio de negra. 

13-O silencio como marco para a interpretación, a audición e a escoita activa. 

14-Respecto e valoración das producións musicais propias e alleas. 

15-Utilización da música, en calquera das súas facetas, como instrumento de expresión 

emocional, artística, intelectual, reivindicativa e social. 


