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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
  O departamento de Música está integrado por: Ángel Luis Mediavilla del Río: 2º ESO 
(Música); 4º ESO (Música), 1º de Bacharelato (Lenguaxe e Práctica Musical; Análise Musical I); 2º 
de Bacharelato (Hª da Música e da Danza; Análise Musical II) y Mónica Julías Piñeoro 3º ESO 
(Música). 
 
 O horario de recepción as familias será o venres ás 10:30 horas. 
 

 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 ou 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. 

 Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da 
mocidade. Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis 
numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos xeitos de creación e 
interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como internet, os 
dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta ou 
desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión crítica. 

 A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como ou esforzo, a 
constancia, a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de 
responsabilidades e ou espírito emprendedor, innovador e crítico, que contribúen ao 
desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical mellora a memoria, a concentración, a 
atención, a psicomotricidade, ou control das emocións, a autoestima, as habilidades para 
enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. A música potencia ou 
desenvolvemento de capacidades como a comunicación oral e escrita, ou pensamento matemático 
ou 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, ou 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 ou 
alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e non musical.  

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

 O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na 
educación primaria e do seu desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, dado ou 
seu nivel de abstracción, deben abordarse neste momento de desenvolvemento do alumnado. 

 Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun vocabulario que 
permita a descrición de fenómenos musicais, unha comprensión da linguaxe musical como medio 
de expresión artística, unha sensibilidade cara á expresión musical e ou entendemento da música 
como un fenómeno imbricado na historia e na sociedade. Tamén se lle outorga un papel importante 
á análise das obras musicais, entendendo que se pode levar a cabo en distintos niveis de 
profundidade. 
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 Os elementos do currículo básico 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, ou que permitirá ao alumnado participar 
da música dunha forma activa; "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta 
arte e dotar ou 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 ou valor do patrimonio musical español e galego, e ensina a identificar ou 
estilo e as características distintivas da música que delimitan cada período histórico básico; e 
finalmente, "Música e tecnoloxías" pretende abranguer ou 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. 

 Xa como remate, vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía adecuada 
a este enfoque curricular, que posibilite que ou alumnado sexa protagonista da súa propia 
aprendizaxe, traballando de xeito colaborativa, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa 
real e relevante para ou alumnado, para a comunidade educativa e para o contorno social. 

 

 DATA DA PROGRAMACIÓN E SINATURA DO PROFESOR 
 

 
Ferrol, 28 de outubro de 2020 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTE DAS COMPETENCIAS CLAVES. 
 

  A materia de música contribúe de forma directa á adquisición da competencia da 
conciencia e expresión cultural (CCEC) en todos os aspectos que a configuran. Fomenta a 
capacidade de apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e 
musicais, a través de experiencias perceptivas, expresivas e do coñecemento de músicas de 
diferentes culturas, épocas e estilos. Pode potenciar así, actitudes abertas e respectuosas e ofrecer 
elementos para a elaboración de xuizos fundamentados respecto das distintas manifestacións 
musicais, establecendo conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico 
os que se circunscribe cada obra. 

 Colabora ao desenvolvemento do sentido e iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), 
mediante o traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación 
e a composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa 
e de toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades 
relacionadas especialmente coa interpretación musical, desenvólvense capacidades e habilidades 
tales como a perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes factores 
clave para a adquisición desta competencia. Non pode esquecerse tampouco que a organización e 
realización de actividades musicais no centro escolar require a utilización de habilidades sociais 
para traballar en equipo co fin de levar a cabo un proxecto común: poñerse no lugar doutro, valorar 
as ideas dos demais, dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible para un ben 
común. 
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 A música contribúe tamén á competencia social e cívica (CSC). A participación en 
actividades musicais e de movemento de distinta índole, especialmente as relacionadas coa 
interpretación e creación colectiva que requiren dun traballo cooperativo colabora na adquisición de 
habilidades para relacionarse cos demais. A participación en experiencias colectivas, musicais e de 
movemento dá a oportunidade de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as 
súas propias accións coas doutros integrantes do grupo responsabilizándose na consecución dun 
resultado. 

 A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do presente, 
favorece a comprensión de diferentes culturas e da súa contribución á sociedade en que vivimos, 
fomentando a valoración das distintas achegas e a percepción da progresiva fusión de estilos e 
culturas que se está a realizar nesta arte. A reflexión sobre a presenza incesante da música nas 
nosas vidas, sobre ou uso que dela se fai na publicidade e noutros medios como elemento de 
manipulación emotiva, e sobre ou seu papel na economía e na creación de novas profesións, 
desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade. 

 A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento do tratamento da 
información e da competencia dixital (CD). ou uso dos recursos tecnolóxicos no campo da 
música posibilita ou coñecemento e dominio básico do hardware e ou software musical, os distintos 
formatos de son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son relacionados, 
entre outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Favorece, así 
mesmo, ou seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de autoaprendizaxe e a súa 
posible integración nas actividades de lecer. 

 Ademais a obtención de información musical require de destrezas relacionadas co 
tratamento da información aínda que desde esta materia, merece especial consideración ou uso de 
produtos musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 

 A música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender 
(CAA), potenciando capacidades e destrezas fundamentais para a aprendizaxe guiada e autónoma 
como a atención, a concentración e a memoria, á vez que desenvolve ou sentido da orde e da 
análise. 

 Respecto á competencia en comunicación lingüística (CCL), a música contribúe, do 
mesmo xeito que outras áreas, a enriquecer os intercambios comunicativos, e á adquisición e uso 
dun vocabulario musical básico. Tamén colabora coa integración da linguaxe musical e da linguaxe 
verbal e coa valoración do enriquecemento que a dita interacción xera. 

 Desde ou punto de vista da competencia en matemáticas e en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT) a música realiza a súa achega á mellora do ambiente identificando e reflexionando sobre 
ou exceso de ruído, a contaminación sonora e ou uso indiscriminado da música, co fin de xerar 
hábitos saudables. Ao mesmo tempo os contidos relacionados co uso terapéutico da música ou co 
uso correcto da voz e do aparello respiratorio, non só para conseguir resultados musicais óptimos, 
senón tamén para previr problemas de saúde, inciden no desenvolvemento desta competencia. 
Ademáis a música poñe en evidencia a necesidade do manexo de principios matemáticos para a 
comprensión dos elementos básicos da linguaxe musical: a relación entre as distintas figuras, ou 
compás, ou timbre ou as agrupacións dos sons en distintos tipos de escalas. Por outra parte non 
podemos esquecer a relación que teñen coas matemáticas e a física correntes musicais como a 
música aleatoria, algorítmica, a estocástica e a fractal. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO. 
 

Educación Secundaria Obrigatoria 
 

Artigo 10. Principios xerais.  

1. A finalidade da ESO consiste en acadar que os alumnos adquieran os elementos básicos 
da cultura, especialmente nos aspectos humanístico, artístico, científico e tecnoloxíco; 
desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e traballo; prepararlles para a súa 
incorporación nos estudos posteriores e para a inserción laboral e formarlles para o exercicio 
dos seus dereitos e obrigas na vida como ciudadáns. 

2. Na ESO prestarase especial atención á orientación educativa e profesional do alumnado. 

3. A ESO organízase de acordó cos principios de educación común e atención á diversidade 
do alumnado. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a 
responder as necesidades educativas concretas do alumnado e ao logro dos obxectivos da 
ESO e adquisición das competencias correspondentes e non poderán en ningún caso 
suponer unha discriminación que lles impida acadar ditos obxectivos e competencias e a 
titulación correspondente. 

 

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus de- reitos 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.  

b) 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. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportu- nidades 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. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personali- dade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 
e os comportamentos sexistas, e resolver pacifi- camente os conflitos. 

e) 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 comu- nicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os proble- mas en diversos campos 
do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participa- ción, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñe- cemento, na lectura e no estudo 
da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñe- cer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á socie- dade galega, ou a outras culturas do 
mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 
e a práctica do deporte para favorecer o desen- volvemento persoal e social. Coñecer e 
valorar a dimensión humana da sexua- lidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 
os hábitos sociais rela- cionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambien- te, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 
interese e respecto cara ao exercicio des- te dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 
de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 
en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 

Bacharelato 

 

Artigo 25. Finalidade 

 

 O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual 
e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver función sociais e 
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ao 
alumnado para acceder á educación superior. 

 

Artigo 26. Obxectivos. 

 

 O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 



 
 
 

 
 
 

8 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a 
violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 
solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuir a súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4. CONCRECIÓN POR NIVEIS dos Obxectivos, Contidos, Criterios de Avaliación, 
Estándares de Aprendizaxe e a súa Relación coas Competencias Clave. 

 
4.1.- Nivel 2º ESO 

 Música. 2º de ESO  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

▪ n 
▪ ñ 
▪ m 

▪ B1.1. Parámetros do son. 
Elementos básicos da linguaxe 
musical 
▪ B1.2. Características da voz e da 

palabra como medios de expresión 
musical. Habilidades técnicas e 
interpretativas, exploración e 
descuberta das posibilidades da 
voz como medio de expresión 
musical. 
▪ B1.3. Instrumentos e corpo como 

medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais. 
▪ B1.4. Agrupacións vocais e 

instrumentais na música de 
diferentes xéneros, estilos e 
culturas. Interpretación individual e 
en grupo. 
▪ B1.5. Práctica da relaxación, a 

respiración, a articulación, a 
resonancia e a entoación. 
▪ B1.6. Fomento da sensibilidade 

estética, desenvolvida a través da 
comprensión e a interiorización da 
música. 

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

▪ 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 
formulacións sinxelas en 
estruturas binarias, ternarias e 
cuaternarias. 

▪ CMCCT 
▪ CCEC 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ n 
▪ g 

▪ B1.8. Exploración das 
posibilidades de diversas fontes 
sonoras e práctica de habilidades 
técnicas para a interpretación. 
▪ B1.9. Experimentación e práctica 

▪ 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. 

▪ CAA 
▪ CCEC 
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 Música. 2º de ESO  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

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

▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ d 

▪ 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. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ 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.  

▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ n 

▪ 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 



 
 
 

 
 
 

11 

 Música. 2º de ESO  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ g 
▪ n 
▪ d 
▪ ñ 

▪ 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 e contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa en 
común. 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Escoita  

▪ n 
▪ ñ 

▪ B2.1. Utilización dos recursos 
necesarios para a comprensión da 
música escoitada. 
▪ B2.2. Identificación dos elementos 

da música e das súas 
características na audición e na 
análise de obras musicais. 
▪ B2.3. Clasificación e discriminación 

auditiva dos tipos de voces e 
instrumentos, 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 
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 Música. 2º de ESO  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ b 
▪ a 

▪ B2.5. Interese por desenvolver 
hábitos positivos e de respecto ás 
demais persoas durante a escoita. 

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

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

▪ CSC 

▪ h 
▪ n 

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

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

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

▪ CCL 
▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ e 
▪ f 
▪ m 

▪ B2.7. Sensibilización e actitude 
crítica ante o consumo 
indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 

▪ B2.5. Identificar situacións do 
ámbito cotián nas que se produce 
un uso indiscriminado do son, 
analizar as súas causas e propor 
solucións. 

▪ MUB2.5.1. Toma conciencia 
da contribución da música á 
calidade da experiencia 
humana, amosando unha 
actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado de 
música. 

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 
▪ CD 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

▪ m 
▪ n 

▪ 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. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 
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 Música. 2º de ESO  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ l 
▪ n 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ l 
▪ n 
▪ ñ 

▪ B3.4. Emprego e coñecemento dos 
recursos necesarios para a 
conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e 
alleas. 
▪ B3.5. Utilización de diversas fontes 

de información para indagar sobre 
instrumentos, compositores/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 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

▪ 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.  

▪ CCEC 
▪ CSIEE 

▪ h 
▪ e 

▪ 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 

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ e 
▪ n 
▪ l 

▪ B3.7. Música actual: novas 
tendencias; concertos en directo. 

▪ B3.5. Amosar interese e actitude 
crítica pola música actual, os 
musicais, os concertos en vivo e 
as novas propostas musicais, 
valorando os seus elementos 
creativos e innovadores. 

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

▪ CD 

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

▪ CAA 
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 Música. 2º de ESO  

Obxectivos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

▪ e 
▪ n 

▪ B4.1. Utilización de dispositivos 
electrónicos, recursos da internet e 
software musical de distintas 
características para o 
adestramento auditivo, a escoita, a 
interpretación e a creación musical. 
▪ B4.2. Aplicación de técnicas de 

gravación analóxica e dixital, para 
rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no 
contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 
▪ B4.3. Utilización das tecnoloxías 

da información nos procesos de 
creación musical. 
▪ B4.4. Coñecemento e emprego 

das tecnoloxías da 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 

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

▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ e 
▪ n 

▪ B4.6. O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como instrumentos 
para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

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

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

▪ CD 
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4.2.- Nivel 3º ESO 

 Música. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

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

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

▪ 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 

▪ n 
▪ b 

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

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

▪ CCEC 
▪ CAA 

▪ n 
▪ b 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ m 
▪ c 
▪ d 

▪ 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. 
▪ B1.7. Aceptación e predisposición 

para mellorar as capacidades 
técnicas e interpretativas propias, 
e respecto ante outras formas de 
expresión. 
▪ B1.8. Sonorización de 

▪ 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. 

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 
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 Música. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

▪ 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.  

▪ CCEC 
▪ CAA 

▪ a 
▪ n 

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

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

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

▪ 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 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ g 
▪ ñ 

▪ B1.11. Práctica, creación, 
memorización e interpretación de 
pezas musicais en grupo, 
aprendidas a través da lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación. 
▪ B1.12. Práctica das pautas 

básicas da interpretación: silencio, 
atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición 
interior, memoria e adecuación ao 
conxunto. 

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

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

▪ CCEC 
▪ CSIEE 

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

▪ CCEC 

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

▪ CSC 

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

▪ CSC 
▪ CSIEE 
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 Música. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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 
▪ CAA 

▪ n 
▪ b 
▪ e 

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

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

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

▪ CCEC 

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

▪ CD 
▪ CAA 

 Bloque 2. Escoita  

▪ m 
▪ n 

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

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

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

▪ CCEC 
▪ CAA 

▪ b 
▪ n 

▪ B2.2. Utilización dos recursos 
necesarios para a comprensión da 
música escoitada. 
▪ B2.3. Identificación dos elementos 

da música e das súas 
características na audición e na 
análise de obras musicais. 

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

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

▪ CCEC 

▪ b 
▪ n 

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

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

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

▪ CSC 

▪ l 
▪ n 
▪ g 

▪ B2.5. Audición, análise elemental 
e apreciación crítica de obras 
vocais e instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e 
culturas musicais, incluíndo as 

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

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

▪ CAA 
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 Música. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

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

▪ CCEC 
▪ CSC 

▪ h 
▪ e 

▪ B2.7. Elementos que interveñen 
na construción dunha obra 
musical: melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo, 
dinámica, etc. 
▪ B2.8. Valoración da audición como 

forma de comunicación e como 
fonte de coñecemento e 
enriquecemento intercultural. 

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

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

▪ CCEC 

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

▪ CAA 

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

▪ CCL 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

▪ n 
▪ f 

▪ B3.1. A música ao servizo doutras 
linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria. 
▪ B3.4. 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. 

▪ CCEC 
▪ CCL 

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

▪ CCEC 

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

▪ CCEC 
▪ CCL 
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 Música. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ l 
▪ n 
▪ ñ 

▪ B3.5. Utilización de diversas 
fontes de información para indagar 
sobre instrumentos, compositores 
e compositoras, concertos e 
producións musicais en vivo e 
gravadas, tanto do patrimonio 
galego como da música occidental 
en xeral e doutras culturas. 
▪ B3.6. O son e a música nos 

medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos 
recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento 
da música e a satisfacción con ela. 

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

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

▪ CCEC 
▪ CAA 

▪ b 
▪ f 
▪ ñ 

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

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

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

▪ CCEC 
▪ CAA 

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

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

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

▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCEC 
▪ CCL 

▪ h 
▪ n 
▪ g 

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

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

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 

▪ g 
▪ n 
▪ e 

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

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

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

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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▪ MUB3.6.2. Interésase por 
ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 

▪ CAA 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

▪ e 
▪ n 

▪ B4.1. Utilización de dispositivos 
electrónicos, recursos de internet 
e software musical de distintas 
características para o 
adestramento auditivo, a escoita, 
a interpretación e a creación 
musical. 
▪ B4.2. Aplicación de diferentes 

técnicas de gravación para 
rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no 
contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 
▪ B4.3. Utilización das tecnoloxías 

da información nos procesos de 
creación musical. 
▪ B4.4. Coñecemento e emprego 

das tecnoloxías da información na 
interpretación e na gravación de 
pezas musicais. 

▪ 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 

▪ e 
▪ b 

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

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

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

▪ CD 
▪ CAA 

 

4.3.- Nivel 4º ESO 

 Música. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  
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 Música. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ m 
▪ n 

▪ B1.1. Práctica e aplicación 
de habilidades técnicas en 
grao crecente de 
complexidade e 
concertación coas outras 
partes do conxunto na 
interpretación vocal e 
instrumental, e no 
movemento e a danza. 
▪ B1.2. Interpretación de 

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

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

▪ 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 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

▪ B1.3. Planificación, ensaio, 
interpretación, dirección e 
avaliación de espectáculos 
musicais na aula e noutros 
espazos e contextos. 
▪ B1.4. Perseveranza na 

práctica de habilidades 
técnicas que permitan 
mellorar a interpretación 
individual e en grupo, e a 
creación musical. 

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

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

▪ CCEC 
▪ CSC 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

▪ 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. 

▪ CD 
▪ CMCCT 

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

▪ CD 

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

▪ 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  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ I 
▪ n 

▪ 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. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CSC 

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

▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n 

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

▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n 
▪ o 

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

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

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

▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ h 
▪ i 
▪ I 
▪ l 

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

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

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

▪ CCL 
▪ CCEC 

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

▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

▪ 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 

▪ a 
▪ h 

▪ B2.6. A música nos medios 
de comunicación. Factores 

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

▪ MUB2.6.1. Coñece e explica o 
papel da música en situacións e 

▪ CCL 
▪ CCEC 
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▪ l 
▪ n 

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. 

persoas e na sociedade. contextos diversos: actos da vida 
cotiá, espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 

▪ CSC 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

▪ a 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ l 
▪ n 
▪ ñ 

▪ 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.  

▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ l 
▪ n 

▪ B3.2. Pluralidade de 
estilos na música actual: 
características culturais, 
artísticas e formais. 
▪ B3.3. Manifestacións 

musicais doutras culturas.  

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

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ h 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ n 

▪ B3.4. A música ao servizo 
doutras linguaxes: 
corporal, teatral, 
cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 
▪ B3.5. Análise da música 

empregada en diferentes 
tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

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

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CAA 

▪ a 
▪ b 
▪ c 

▪ B3.6. Utilización de 
diversas fontes de 
información para indagar 
sobre música popular 

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

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

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCL 
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▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n 

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. 

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

▪ CD 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

▪ B4.1. Papel das 
tecnoloxías na música. 
Reflexión sobre a 
repercusión que na 
música tivo a posibilidade 
de gravar o son e a 
aparición dos 
computadores. 
▪ B4.2. Transformación de 

valores, hábitos, consumo 
e gusto musical como 
consecuencia dos 
avances tecnolóxicos das 
últimas décadas. 

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

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

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT 

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

▪ CSC 
▪ CSIEE 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

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

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

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

▪ CSC 
▪ CD 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

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

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

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

▪ CAA 
▪ CD 

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

▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 
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 Música. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ l 
▪ n 

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

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

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

▪ CAA 
▪ CD 

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n 

▪ B4.6. Sonorización de 
imaxes fixas e en 
movemento mediante a 
selección de músicas 
preexistentes ou a 
creación de bandas 
sonoras orixinais. 
▪ B4.7. Valoración crítica da 

utilización dos medios 
audiovisuais e as 
tecnoloxías da información 
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. 

▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 

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

▪ CAA 
▪ CL 
▪ CD 

 
 

1º BACHARELATO 
 
Linguaxe e Práctica Musical 
 

A materia de Linguaxe e Práctica Musical 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.  
 
 Considerando que a música ten como finalidade primordial a comunicación, é necesario que 
o alumnado conte coas ferramentas necesarias que lle axuden a comprender e a participar do feito 
musical. Neste sentido, débese favorecer que o alumnado se implique activamente no proceso 
artístico musical. 
 
 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.  
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 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 expresión musical refírese á creación e a interpretación de pezas vocais e instrumentais. 
A interpretación achega o alumnado a un repertorio musical amplo e variado, posibilita a adquisición 
de capacidades e destrezas técnicas e interpretativas, e favorece a sensibilidade auditiva e a 
memoria musical. A interpretación instrumental e vocal, nunha educación musical na que a práctica 
é o centro da acción pedagóxica, é tamén un procedemento esencial para aprender os contidos da 
linguaxe musical e reforzar os coñecementos adquiridos; a experiencia, que é previa á abstracción 
conceptual. A creación musical explora os elementos propios da linguaxe musical, experimenta cos 
sons e combínaos a través da improvisación, dos arranxos e da composición.  
 
 Todo isto poténciase coas tecnoloxías da información, da comunicación e da creación 
artística, que, postas á disposición da música, constitúen un recurso importante para indagar, obter 
información e comunicarse, e un medio para crear e descubrir músicas de todos os estilos e de 
todas as culturas.  
 
 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 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 alumnado, da mesma forma que o resto de materias desta etapa, 
a 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. 
 

 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Destrezas musicais (1º trimestre)  
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

§ d 
§ e 
§ f 
§ i 
§ m 
§ ñ 

§ 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.  

§ CAA 
§ CSC 

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

§ CSC 
§ CCEC 

§ c 
§ d 
§ i 
§ n 
§ ñ 

§ 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 

§ c 
§ d 
§ i 
§ m 
§ n 
§ ñ 
§ p 

§ B1.4. Interiorización do pulso. 
§ B1.5. Interpretación 

instrumental atendendo ás 
indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á 
agóxica, á ornamentación 
musical, e á articulación dos 
sons e dos seus ataques. 

§ 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. 

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

§ B1.3. Identificar e executar 
instrumentalmente ou 
vocalmente estruturas e 
patróns rítmicos 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. 

§ CMCCT 
§ CSC 

§ 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  (1º e 2º trimestre)  

§ i 
§ n 
§ ñ 

§ 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 

§ 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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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

compás, grupos de valoración 
especial, equivalencias pulso-
pulso e fracción-fracción, etc. 

§ b 
§ d 
§ e 
§ f 
§ i 
§ n 

§ 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. 

§ B2.6. 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. 

§ B2.8. 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.  
 

§ CMCCT 
§ CCEC 

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

§ CCEC 

§ LPMB2.2.3. Escoita obras 
musicais seguindo a partitura.  

§ CCEC 

§ 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.  
 

§ CCEC 

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

§ CCEC 
§ CCL 

 Bloque 3. A teoría musical  (todo o curso)  

§ d 
§ i 
§ n 

§ B3.1. Coñecemento das grafías 
das fórmulas rítmicas, 
simultaneidade de ritmos, 
signos que modifican a 
duración, síncope, anacruse, 
notas a contratempo, os grupos 

§ 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. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CMCCT 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

de valoración especial contidos 
en un e varios pulsos, etc. 

§ 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. 

§ B3.3. Aproximación ás grafías 
contemporáneas. 

§ i 
§ n 

§ B3.4. Coñecemento das 
normas de escritura melódica. 

§ B3.5. Coñecemento e 
comprensión dos ritmos 
característicos das danzas e 
das obras musicais. 

§ 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. 

§ B3.8. 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. 
 

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ LPM3.2.3. Aplica correctamente a 
terminoloxía propia da teoría 
musical. 

§ CCEC 
§ CCL 

 Bloque 4. A creación e a interpretación (3º trimestre)  

§ c 
§ d 
§ i 
§ l 
§ m 
§ n 

§ 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. 

§ CMCCT 

§ c 
§ d 
§ i 
§ l 
§ m 
§ n 

§ 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 

§ a 
§ b 
§ c 
§ d 
§ h 
§ i 
§ n 

§ 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 

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

§ CCEC 

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

§ CSC 
§ CCEC 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

grupo e desenvolvendo o 
espírito crítico. 

§ 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. 

§ CAA 
§ CSC 

§ LPMB.4.3.5. Mantén unha 
actitude positiva para integrarse 
como un membro máis no grupo. 

§ CSC 
§ CSIEE 

§ a 
§ b 
§ c 
§ d 
§ h 
§ i 
§ l 
§ n 

§ 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 
§ CSIEE 

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

§ CSC 
§ CAA 

§ a 
§ b 
§ c 
§ n 

§ 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 (3º trimestre)  

§ d 
§ e 
§ f 
§ g 
§ h 
§ i 
§ l 
§ m 
§ n 

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

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

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

§ B5.1. 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 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

§ 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. 

§ g 
§ h 
§ i 
§ l 
§ n 

§ 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 

 

 
ANÁLISE MUSICAL I 

 
 
Introdución 
 
 Análise Musical permite entender a música en toda a súa dimensión e poder gozar dela en 
profundidade. Entre as súas finalidades está comprender por que unha obra musical foi composta 
dun determinado xeito e non doutro, que motivou a quen a compuxo para a levar a cabo e que forma 
lle deu, tendo en conta as características estilísticas e históricas que a fixeron ser como é.  
 
 Os elementos de Análise Musical forman parte da educación musical do alumnado desde os 
seus inicios, pois a través da escoita e o recoñecemento de pequenos fragmentos se aprende a 
comprender as estruturas básicas das obras musicais. Desde este punto de vista, no bacharelato 
corresponde afondar nas características das obras a partir do coñecemento dos elementos e dos 
procedementos básicos da música, abordando a comprensión da música e da obra en si: coñecer 
e recoñecer a organización da linguaxe utilizada (elementos e procedementos) e as características 
sonoras que nos permiten encadrar esa obra nun contexto histórico (harmonía, melodía, ritmo, 
timbres, cadencias, forma, etc.).  
 
 A análise formal debe ser o primeiro achegamento á Análise Musical. A través dela 
preténdese afondar nas diferentes estruturas que os/as compositores/as utilizaron ao longo da 
historia e que, en moitos casos, deron orixe ás denominadas formas-tipo ou formas históricas. Un 
dos aspectos analíticos máis importantes é, precisamente, a comprensión dos elementos que 
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constitúen a forma musical, a súa evolución e o xeito en que foron buscadas ao longo da historia, 
tratando de que a estrutura das obras favoreza a comunicación co público.  
 
 Como pasa con todas as disciplinas artísticas, o estudo da Análise Musical mellora as 
capacidades do alumnado que a cursa, potenciando a súa creatividade e a súa capacidade de tomar 
decisións de maneira global despois dun proceso analítico, desenvolvendo áreas de pensamento 
diferentes ás puramente racionais, e mellorando a expresión e a comunicación a todos os niveis. 
Análise Musical, en concreto, contribúe a desenvolver destrezas e capacidades esenciais para a 
comprensión e o goce da música e da arte en xeral: mellora o oído interno, a atención, a 
concentración, a memoria, a curiosidade e a capacidade de relacionar, e é fonte dun fondo 
coñecemento da música, xa que supón un contacto directo cos procesos compositivos e creativos 
dos autores e das autoras.  
 
 O alumnado deberá comprender illadamente cada parámetro musical (rítmico, harmónico, 
melódico, formal, textural, etc.) e, a partir desas análises parciais, ter en conta todos os elementos 
analizables e relacionalos para entender como debe soar a música e por que, cales son os 
procedementos que utiliza o/a autor/a e que sensación nos provoca como oíntes, que dirección 
toma a música en cada momento, que tipo de xogo establece o/a compositor/a coas persoas que 
escoitan e como debe recrearse a interpretación. Partindo, pois, da dimensión auditiva da análise, 
débese traballar coa partitura como apoio da audición; é dicir, preténdese afondar na percepción 
sonora das obras e, se se desexa, observar como se reflicte na partitura, sen que esta sexa un 
elemento indispensable.  
A materia Análise Musical desenvólvese nos dous cursos do bacharelato e o seu ensino debe 
comezarse tendo en conta o grao de adquisición de competencias que o alumnado logrou ao longo 
da educación secundaria obrigatoria (ESO) na materia de Música.  
A organización da materia presenta un primeiro curso máis xeral, que permite adquirir unha 
formación mínima para entender as estruturas musicais, utilizando as ferramentas necesarias para 
a comprender fondamente, cunha estrutura que se articula arredor de tres bloques: "Iniciación aos 
elementos analíticos", "A forma musical" e "As formas históricas". 
 
 No segundo curso afóndase na análise das formas e o característico de cada estilo, 
basicamente da tradición da música occidental, incorporándose referencias da música popular, o 
jazz e outras músicas urbanas, así como da música de culturas non occidentais, pola grande achega 
que realizaron á música occidental, sobre todo a partir do século XX. Así, a súa estrutura xira arredor 
de once bloques: "Común", "A música medieval", "O Renacemento", "O Barroco", "O Estilo Galante 
e o Clasicismo", "O Romanticismo", "O Posromanticismo e os nacionalismos", "O Impresionismo", 
"A música do século XX", "O jazz, a música urbana (pop e rock) e o flamenco" e "As músicas non 
occidentais". 
 
 

 Análise Musical I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Iniciación aos elementos analíticos (1º trimestre)  

§ e 
§ i 
§ n 

§ B1.1. Percepción dos elementos 
que interveñen na estrutura 
dunha obra musical (melodía, 
harmonía, ritmo, tempo, 
dinámica, timbre e textura) en 
diferentes contextos vocais e 
instrumentais.  

§ B1.1. Recoñecer e explicar 
cunha terminoloxía adecuada os 
elementos que interveñen na 
estrutura dunha obra musical en 
diferentes agrupacións vocais e 
instrumentais. 

§ AM1B1.1.1. Recoñece e explica 
o modo en que está construída 
unha obra, entendendo a relación 
entre a estrutura e os elementos 
e procedementos utilizados.  

 

§ CCL 
§ CCEC 
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 Análise Musical I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ B1.2. Comprensión básica das 
características sonoras de obras 
de diferentes épocas, estilos, 
xéneros e culturas da literatura 
musical. 

§ B1.3. Uso dunha terminoloxía 
adecuada. 

§ i 
§ n 

§ B1.4. Identificación de timbres e 
as súas combinacións. 

§ B1.2. Distinguir as voces e/ou os 
instrumentos na audición dunha 
obra de calquera estilo. 

§ AM1B1.2.1. Distingue o timbre 
dos instrumentos e das voces, 
calquera que sexa a súa 
combinación. 

§ CCEC 
 

§ e 
§ i 
§ n 

§ B1.5. Expresión precisa das 
impresións producidas polas 
obras escoitadas e valoración 
das súas características 
construtivas. 

§ B1.3. Recoñecer a textura dunha 
obra ou dun fragmento escoitado, 
e explicar as súas características 
dun modo claro e conciso, 
utilizando ou non a partitura. 

§ AM1B1.3.1. Recoñece e describe 
os planos sonoros, utilizando a 
terminoloxía adecuada. 

§ CCL 
§ CCEC 

 

§ AM1B1.3.2. Explica as 
características das texturas e 
distíngueas na partitura e na 
audición. 

§ CCL 
§ CCEC 

 

§ d 
§ i 
§ n 

§ B1.6. Aproximación analítica a 
aspectos formais como a tensión 
e distensión, os puntos 
culminantes, os equilibrio, a 
relación entre seccións e os 
fraseos.  

§ B1.7. Identificación na partitura 
destes, determinando os 
procedementos empregados. 

§ B1.4. Identificar procesos de 
tensión e distensión, así como o 
punto culminante nunha obra 
previamente escoitada, 
determinando os procedementos 
utilizados. 

§ AM1B1.4.1. Percibe os 
procedementos de tensión e 
distensión utilizados polo/a 
compositor/a, e identifícaos na 
partitura. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

 

§ a 
§ d 
§ n 

§ B1.8. Consolidación de bos 
hábitos de escoita e de respecto 
polas demais persoas durante a 
interpretación da música. 

§ B1.5. Consolidar os bos hábitos 
de escoita e de respecto polas 
demais persoas durante a 
interpretación da música. 

§ AM1B1.5.1. Mantén uns 
correctos hábitos de escoita e de 
respecto polas demais persoas 
durante a interpretación da 
música. 

CAA 
CSC 
CCEC 

 Bloque 2. A forma musical (todo o curso)  

§ d 
§ i 
§ n 

§ B 2.1. Recoñecemento da forma 
musical e a súa percepción visual 
e auditiva pola partitura e pola 
escoita. 

§ B2.2. Comprensión da 
organización estrutural da 
música e utilización de diferentes 
modos de representala 
graficamente, para reflectir 
esquematicamente as partes, as 
seccións e as subseccións coas 
que se articula unha obra 
musical. 

§ B2.3. Utilización de partituras, 
formatos non estándar e outras 
representacións gráficas como 
soporte da análise. 

§ B2.4. Aproximación analítica aos 
procedementos xeradores de 
forma (repetición, contraste, 

§ B2.1. Recoñecer a forma dunha 
obra de calquera estilo e a súa 
correspondencia ou non cunha 
forma tipo a partir da súa 
audición, e saber explicala coa 
terminoloxía precisa, con ou sen 
partitura. 

 

§ AM1B2.1.1. Comprende e 
describe o que é forma tipo ou 
forma histórica. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ AM1B2.1.2. Describe a forma da 
obra empregando unha linguaxe 
concreta e adecuada. 

§ CCEC 
§ CCL 
 

§ AM1B2.1.3. Analiza unha obra 
reflectindo esquematicamente as 
partes, as seccións e as 
subseccións en que pode 
dividirse. 

§ CCEC 
§ CAA 

§ AM1B21.4. Recoñece e describe 
os procedementos xeradores de 
forma (repetición, contraste, 
elaboración de materiais e 
coherencia). 

§ CCEC 
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 Análise Musical I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

elaboración de materiais e 
coherencia). 

§ c 
§ d 
§ e 
§ g 
§ i 
§ n 

§ B2.5. Comparación de versións 
dunha mesma obra para 
determinar a calidade da 
interpretación e a adecuación ao 
reflectido na partitura. 

§ B2.6. Elaboración e lectura de 
críticas das obras escoitadas, 
atendendo especialmente ás 
impresións producidas pola obra, 
utilizando distintas fontes de 
información. 

§ B2.7. Procura e selección da 
información en fontes variadas 
relativas a temas musicais. 

§ B2.8. Elaboración de traballos 
individuais ou en grupo sobre 
análise e contextualización 
estilística das obras musicais. 

§ B2.2. Realizar unha crítica ou un 
comentario dun concerto ou 
dunha audición, 
complementando o escoitado e o 
traballado na clase con achegas 
e documentación procurada polo 
propio alumnado. 

§ AM1B2.2.1. Elabora comentarios 
escritos ou orais sobre audicións, 
con espírito crítico, utilizando 
unha terminoloxía adecuada.  

 

§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 

§ AM2B2.2.2. Consulta as fontes 
de información adecuadas para a 
elaboración dos comentarios 

§ CD 
§ CAA 

 

 Bloque 3. As formas históricas (todo o curso)  

§ d 
§ h 
§ i 
§ n 

 

§ B3.1. Principios de configuración 
musical (morfoloxía e sintaxe) 
que proporcionan a singularidade 
dunha obra e establecen a 
xerarquía entre os parámetros 
sonoros. 

§ B3.2. Diferenciación entre 
música pura, descritiva e 
programática. 

§ B3.3. Estudo das principais 
formas-tipo. 

§ B3.4. Formas instrumentais: 
forma binarias, forma ternaria, 
forma ternaria reexpositiva, 
formas de suite, minué con trío, 
formas de rondó, forma tema con 
variacións, formas con baixo 
ostinato, formas de sonata, 
formas baseadas na imitación, 
obertura, preludio, poema 
sinfónico e formas libres. 

§ B3.5. Formas nacidas a partir da 
música contemporánea. 

§ B3.1. Escoitar obras de 
características ou estilos 
diversos, e recoñecer as 
diferenzas e/ou as relacións 
entre elas. 

 

§ AM1B3.1.1. Distingue aspectos 
característicos da música, como 
a estrutura e as súas 
características harmónicas, 
rítmicas, tímbricas, etc. 

§ CMCCT 
§ CCEC 

§ AM1B3.1.2. Distingue, polas 
súas características 
compositivas, formais e 
estéticas, a pertenza dunha obra 
a unha determinada época ou a 
un estilo. 

§ CCEC 
 

§ AM1B3.1.3. Asimila o estudado e 
atopa información adecuada para 
desenvolver unha explicación 
fundamentada, razoada e sentida 
das obras analizadas. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CD 
§ CSIEE 

 

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B3.6. Música con texto. Relación 
da palabra coa música: 
diferentes tratamentos. 

§ B3.7. Formas escénicas. 
§ B3.8. Formas vocais. 

§ B3.2. Comentar oralmente ou por 
escrito a relación entre música e 
texto en obras de diferentes 
épocas e estilos. 

 

§ AM1B3.2.1. Comprende e 
explica o tratamento que realizou 
o/a compositor/a do texto: se foi 
descritivo, se é unha simple 
escusa, se o poema ou texto de 
partida determina a forma, se o 
punto culminante coincide con 
palabras especiais, etc. 

§ CCL 
§ CCEC 

§ AM1B3.2.2. Utiliza argumentos e 
razoamentos coherentes. 

§ CCL 
 



 
 
 

 
 
 

35 

 

 
2º BACHARELATO 

 
Historia da Música e da Danza II 

Introdución 

A música e a danza son manifestacións artísticas que van ligadas ao devir histórico e cultural 
da humanidade. O estudo da súa historia pretende proporcionarlle ao alumnado unha visión global 
do lugar que ocupan ambas as disciplinas na historia da arte e dotalo de fundamentos de 
comprensión, análise e valoración das creacións, de criterios para establecer xuízos estéticos 
propios sobre elas, así como facilitarlle a adquisición de horizontes culturais máis ambiciosos. 

Resulta evidente que o mundo está repleto de música e danza de diversos tipos: tradicional, 
folk, clásica ou jazz, por citar só uns poucos. Pero as modernas comunicacións e a tecnoloxía da 
reprodución sonora e visual fixeron do pluralismo musical parte da vida cotiá. Con todo, os modos 
nos que pensamos en música non reflicten esta situación: historicamente cada tipo de música ou 
danza chega co seu propio modo de pensar e inflúe na sociedade como se fose o único modo de 
pensar na música e na danza. Esta materia pretende abranguer a música e a danza ao seu paso 
pola historia e a súa vinculación coa sociedade e as artes en cada período, dándolle un carácter 
integrador que fai posible aproximarse á evolución das devanditas creacións.  

Ademais, o estudo desta materia permite abrir horizontes novos, procurar novas metas 
culturais e ampliar a perspectiva desde a que observar a música e a danza, non tanto a través dun 
estudo minucioso de autores e autoras, ou do catálogo das súas obras, senón máis ben a través da 
comprensión e a valoración das grandes achegas individuais ou colectivas, das súas características 
e o seu devir no tempo.  

Deben ser obxecto de estudo as características máis salientables que configuran un estilo, 
unha época, os autores e as autoras máis salientables, cuxas obras impulsaron a evolución e o 
cambio cara a novas concepcións estéticas da música e da danza. A interpretación deberá ser 
entendida como a tradución práctica do código correspondente ou proveniente da tradición.  

Os coñecementos adquiridos en cursos anteriores e no estudo desta materia permitirán ao 
alumnado comprender a evolución da música e da danza, establecer asociacións con outras 
manifestacións artísticas das sociedades en que se produciron, situar temporalmente as obras e, 
finalmente, construír argumentacións fundadas na súa análise e na súa valoración. A materia de 
Historia da Música e da Danza contribúe a que o alumnado se familiarice coa lectura de documentos 
e fontes que lle faciliten o acceso á comprensión de todos os aspectos técnicos relativos á música 
e á danza.  

O coñecemento destes aspectos e a adquisición de competencias desenvolverán no 
alumnado a cultura estética, e a integración de todos eles proporcionará habilidades e estratexias 
de método que lle permitirán acceder e procesar datos para reflexionar de xeito autónomo sobre 
eles con posterioridade, conseguindo como resultado final que o alumnado poida situar, 
comprender, asimilar e comentar calquera obra que se someta á súa consideración. Logo de 
cursada esta materia, os alumnos e as alumnas adquirirán unha formación máis ampla, unha visión 
máis global do lugar que ocupan a música e a danza na historia da arte, e desenvolverán criterios 
para establecer xuízos estéticos propios.  

A materia estrutúrase en nove bloques: "Percepción, análise e documentación", "A música e 
a danza da Antigüidade á Idade Media", "O Renacemento", "O Barroco", "O Clasicismo", "O 
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Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo", "Primeiras tendencias modernas", "Música e 
danza na segunda metade do século XX" e "A música tradicional no mundo". 

 
 Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Percepción, análise e documentación  

§ i 
§ d 
§ n 
§ m 

§ B1.1. Escoita, visión e análise de 
obras de música e danza 
representativas de cada período, 
procedentes doutras culturas o 
de manifestacións urbanas 
actuais, apreciando as súas 
características formais, estéticas 
e estilísticas. 

§ B1.1. Expresar xuízos persoais 
mediante unha análise estética 
ou un comentario crítico a partir 
da audición ou a visión e a 
análise dunha obra determinada, 
considerando aspectos técnicos, 
expresivos e interpretativos, 
utilizando os coñecementos 
adquiridos e a terminoloxía 
apropiada. 

§ HMDB1.1.1. Realiza desde unha 
perspectiva persoal unha 
valoración estética e crítica 
dunha obra concreta ou dunha 
interpretación dela. 

§ CCEC 
§ CAA 

 
 
 

§ HDMB1.1.2. Domina o 
vocabulario e a terminoloxía 
científica aplicados á música e á 
danza. 

§ CMCCT 

§ HDMB1.1.3. Consulta e contrasta 
as fontes de información 
adecuadas para a elaboración 
dos comentarios. 

§ CAA 
§ CCL 

§ d 
§ i 
§ n 
§ e 
§ p 

§ B1.2. A obra artística no seu 
contexto histórico. 

§ B1.3. Seguimento de fragmentos 
musicais escritos en diferentes 
notacións para unha mellor 
comprensión das características 
da obra. 

§ B1.2. Situar cronoloxicamente 
unha obra, tras a súa escoita ou 
a súa visión e análise, ou 
comparar obras de similares 
características, representativas 
dos estilos ou as escolas 
principais, e sinalar semellanzas 
e diferenzas entre elas. 

§ HDMB1.2.1.Identifica e sitúa 
cronoloxicamente os diferentes 
períodos da historia da música e 
da danza. 

§ CCEC 
 

§ HDMB1.2.2. Coñece e explica as 
principais características dos 
estilos, os xéneros ou as escolas, 
e detecta as diferenzas entre 
varias obras. 

§ CAA 
§ CCL 

§ HDMB1.2.3. Contextualiza a obra 
no seu momento histórico e/ou 
estilístico. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ d 
§ n 

§ B1.4. Elaboración de conclusións 
e valoracións estéticas propias, 
relacionando a música e a danza 
con outros aspectos do contexto 
en que se crearon, e 
seleccionando información 
procedente de diversas fontes 
sobre autorías e obras. 

§ B1.3. Identificar as circunstancias 
culturais ou sociolóxicas que 
poidan incidir no 
desenvolvemento evolutivo das 
épocas, os estilos ou os/as 
autores/as máis 
representativos/as da historia da 
música e da danza. 

§ HDMB1.3.1. Comprende e 
explica a complexidade do 
fenómeno artístico, e extrae 
conclusións propias con base nos 
coñecementos adquiridos na 
materia. 

§ CCEC 
§ CAA 

§ HDMB1.3.2. Entende e explica a 
función das obras e a influencia 
na sociedade e noutras 
disciplinas artísticas no momento 
da súa creación. 

§ CCEC 
§ CAA 
§ CSC 

§ HDMB1.3.3. Comprende e 
describe o proceso creativo de 
músicos/as e coreógrafos/as. 

§ CAA 
§ CSC 
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§ d 
§ e 
§ h 

§ B1.5. Lectura e comentario crítico 
de textos literarios-musicais e 
relativos á danza. 

§ B1.4. Analizar textos relativos á 
música ou á danza. 

§ HMDB1.4.1. Describe as 
formulacións plasmadas 
polo/pola autor/a do texto, en 
relación coas correntes estéticas 
e estilísticas dunha época 
concreta. 

§ CCL 
§ CAA 
§ CCEC 

§ HMDB1.4.2. Elabora una análise 
de texto de xeito ordenado e 
metódico, sintetizando as ideas, 
distinguindo a información 
principal da secundaria e usando 
un vocabulario técnico acorde.  

§ CAA 
§ CCL 

§ b 
§ d 
§ e 

§ B1.6. Estudo da música e da 
danza como soporte literario e 
como medio de intensificación 
dramática. 

§ B1.5. Explicar, a partir dun 
exemplo proposto, a través 
dunha análise ou dun 
comentario, a utilización da 
música e da danza como soporte 
dun texto literario ou como medio 
de intensificación dramática en 
óperas, ballet, cine ou teatro. 

§ HMDB1.5.1. Comprende e 
explica o papel da música e da 
danza, e o xeito en que se 
relaciona con outras artes, para 
configurar xunto a elas unha obra 
artística total. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB1.5.2. Explica a utilización 
que se fixo da música nunha 
situación concreta.  

§ CAA 
§ CCL 

§ HMDB1.5.3. Selecciona pezas 
musicais para sonorizar ou 
ambientar situacións artísticas 
concretas. 

§ CD 
§ CSIEE 

§ a 
§ b 
§ d 
§ e 
§ h 
§ l 
§ p 

§ B1.7. Documentación: recursos 
bibliográficos e ferramentas de 
consulta; fontes musicais, 
audiovisuais, iconográficas e 
sonoras.  

§ B1.8. Elaboración de 
argumentacións e xuízos 
persoais, utilizando o léxico e a 
terminoloxía específica e xeral, 
sobre obras e textos relacionados 
coa música ou a danza, coas 
correntes estéticas ou cos 
autores e as autoras. 

§ B1.6. Elaborar traballos de 
investigación, individuais ou en 
grupo, sobre algún aspecto 
determinado e relativo á música, 
a danza, a literatura ou a estética 
da arte de calquera época. 

§ HMDB1.6.1. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, e dominio do tema de 
investigación. 

§ CAA 
§ CSIEE 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB1.6.2. Selecciona 
correctamente temas obxecto de 
investigación, establecendo 
prioridades e superando con 
creatividade os obstáculos que 
vaian xurdindo. 

§ CCL 
§ CCEC 
§ CAA 

§ HMDB1.6.3. Asume con 
responsabilidade o seu papel no 
traballo en grupo, tomando as 
decisións pertinentes.  

§ CSC 
§ CSIEE 

§ HMDB1.6.4. Expón as súas 
reflexións sobre o proceso de 
investigación e elabora 
conclusións sobre o 
procedemento establecido, a 
repartición do traballo, as 
conclusións obtidas e unha 
posible continuación da 

§ CSC 
§ CSIEE 
§ CCEC 
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investigación, facendo explícitas 
as súas impresións persoais 
sobre a experiencia.  

§ HMDB1.6.5. Expón de xeito 
preciso e ordenado os resultados 
do seu traballo de investigación, 
e cita as fontes consultadas.  

§ CCL 
§ CAA 
§ CSIEE 
§ CCEC 

§ HMDB1.6.6. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, así como distintos 
medios e soportes técnicos. 

§ CD 
§ CAA 

 Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade á Idade Media  

§ b 
§ d 
§ g 
§ m 
§ n 
§ p 

§ B2.1. Música sacra. Canto 
gregoriano: características, orixe 
e evolución. Nacemento e 
evolución da polifonía: Ars 
Antiqua e Ars Nova. O Código 
Calixtino.  

§ B2.2. Música profana: xograres e 
goliardos.  

§ B2.3. Instrumentos medievais.  
§ B2.4. A danza na Antigüidade: 

Exipto, Mesopotamia e Persia, 
pobo hebreo e Creta. 

§ B2.5. A danza na Antigüidade 
clásica. Danzas teatrais en Roma 
e Grecia. Traxedia grega. 

§ B2.6. A danza na Idade Media. 
Danza e Igrexa. Carola, danza 
mesurada, momería e danza 
macabra. 

§ B2.1. Identificar, a través da 
audición ou da visión, obras da 
Idade Antiga e medievais, e 
describir os seus trazos máis 
característicos, xustificando a 
súa pertenza a este período 
histórico. 

§ HMDB2.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB2.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste 
períodos 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 

§ h 
§ n 
§ p 

§ B2.7. Fontes iconográficas. 
Iconografía pétrea en Galicia e 
códices afonsinos. 

§ B2.8. Lírica galaico-portuguesa. 
Afonso X o Sabio. 

§ B2.9. Contexto histórico, social e 
cultural no que se desenvolveron 
a música e a danza na 
Antigüidade e na Idade Media. 

§ B2.2. Relacionar a historia da 
música e da danza na Idade 
Antiga e na Idade Media, así 
como as súas obras máis 
significativas, con outros 
aspectos da cultura, o contexto 
histórico e a sociedade do 
mesmo período. 

§ HMDB2.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autora determinada, 
establecendo xuízos críticos. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
§ CCL 

 Bloque 3. O Renacemento  

§ b 
§ d 
§ g 
§ m 

§ B3.1. Polifonía renacentista: 
características e procedementos 
compositivos. Polifonía relixiosa.  

§ B3.2. Música da Reforma e da 
Contrarreforma. Música vocal 

§ B3.1. Identificar obras do 
renacemento, a través da 
audición ou da visión, e describir 
os seus trazos máis 
característicos, xustificando a 

§ HMDB3.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 
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§ n profana: madrigal e estilo 
madrigalesco. Principais 
polifonistas. 

§ B3.3. O Renacemento en 
España: música vocal profana 
(vilancico e romance). 
Polifonistas do século de ouro: 
Tomás Luis de Victoria. 

§ B3.4. Música instrumental en 
España. Organoloxía. Fontes de 
estudo. 

§ B3.5. Danzas de corte: tipos e 
características. 

§ B3.6. Nacemento e evolución do 
Ballet de Corte.  

súa pertenza a este período 
histórico. 

§ HMDB3.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 

 

§ d 
§ h 
§ n 
§ p 

§ B3.2. Música da Reforma e da 
Contrarreforma. Música vocal 
profana: madrigal e estilo 
madrigalesco. Principais 
polifonistas. 

§ B3.3. O Renacemento en 
España: música vocal profana 
(vilancico e romance). 
Polifonistas do século de ouro: 
Tomás Luis de Victoria 

§ B3.4. Música instrumental en 
España. Organoloxía. Fontes de 
estudo. 

§ B3.2. Relacionar a historia da 
música e da danza do 
Renacemento, así como as súas 
obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

§ HMDB3.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e 
establece xuízos críticos. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
§ CCL 

 Bloque 4. O Barroco  

§ b 
§ d 
§ g 
§ m 
§ n 

§ B4.1. Música no Barroco: 
características, periodización e 
escolas.  

§ B4.2. Nacemento da ópera. 
Ópera seria e ópera bufa.  

§ B4.3. Música e relixión: cantata, 
oratorio e paixón.  

§ B4.4. Formas instrumentais: 
orixe, características e evolución. 

§ B4.5. Organoloxía. Tipoloxía da 
orquestra barroca. 

§ B4.6. Ópera Ballet, Comedia 
Ballet e outros xéneros no 
Barroco.  

§ B4.7. Real Academia de Danza 
en París. Chegada do 
profesionalismo á danza. 

§ B4.1. Identificar obras do 
barroco, a través da audición ou 
da visión, e describir os seus 
trazos máis característicos, 
xustificando a súa pertenza a 
este período histórico. 

 
 
 

§ HMDB4.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB4.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 

§ d 
§ h 
§ n 

§ B4.8. Música barroca en España. 
Música vocal sacra e profana. 
Teatro musical: ópera e zarzuela. 
Música instrumental. Música nas 

§ B4.2. Relacionar a historia da 
música e da danza do barroco, 
así como as súas obras máis 
significativas, con outros 

§ HMDB4.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
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§ p catedrais galegas.  
§ B4.9. Principais compositores e 

compositoras. Función social da 
persoa compositora. 

§ B4.10. Danzas cortesás do 
Barroco. Ballet de Luís XIV. 
Música escénica.  

aspectos da cultura, o contexto 
histórico e a sociedade do 
mesmo período. 

dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e 
estable xuízos críticos. 

§ CCL 

 Bloque 5. O Clasicismo  

§ b 
§ d 
§ g 
§ m 
§ n 

§ B5.1. Estilo Galante e Escola de 
Mannheim.  

§ B5.2. Formas instrumentais: 
orixe, características e evolución.  

§ B5.3. Música sinfónica e de 
cámara. Música vocal: reforma 
de Gluck. Ópera bufa e ópera 
seria.  

§ B5.4. Principais compositores 
clásicos: Haydn, Mozart e 
Beethoven. 

§ B5.5. Organoloxía: o piano e o 
cuarteto de corda; evolución da 
orquestra.  

§ B5.6. Ballet de acción. Noverre e 
outros reformadores. Novos 
aspectos do espectáculo. 
Estética. Innovacións da posta en 
escena. 

§ B5.1. Identificar obras do 
clasicismo, a través da audición 
ou da visión, e describir os seus 
trazos máis característicos, 
xustificando a súa pertenza a 
este período histórico. 

 
 
 
 
 
 

§ HMDB5.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB5.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 

§ d 
§ h 
§ n 
§ p 

§ B5.7. Clasicismo en España.  
 

§ B5.2. Relacionar a historia da 
música e da danza do 
Clasicismo, así como as súas 
obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

§ HMDB5.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e 
establece xuízos críticos. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
§ CCL 

 Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo  

§ b 
§ d 
§ g 
§ m 
§ n 
§ p 

§ B6.1. Romanticismo. 
– Orquestra romántica. Formas 

sinfónicas. Sinfonía, concerto 
e música programática.  

– Piano romántico. Música de 
cámara.  

– Ópera. Tendencias. Evolución 
da ópera como espectáculo. 
Verismo.  

– Lied. Composición no 
Romanticismo e no 
Posromanticismo. 

§ B6.2. Orixe e significado dos 
nacionalismos musicais: escolas 

§ B6.1. Identificar obras do 
Romanticismo, o Nacionalismo e 
o Posromanticismo, a través da 
audición ou da visión, e describir 
os seus trazos máis 
característicos, xustificando a 
súa pertenza a este período 
histórico. 

 

§ HMDB6.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB6.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 
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e estilos. Figuras representativas 
da composición.  

§ B6.3. Rexurdimento musical en 
Galicia: música instrumental e 
vocal. 

§ B6.4. Ballet romántico: xénese e 
desenvolvemento; principais 
obras e figuras. 

§ B6.5. Período posromántico no 
ballet. Principais obras e figuras 
do ballet imperial ruso. 

§ B6.6. Danza española. Orixes e 
consolidación das distintas 
vertentes: folclore, escola bolera, 
flamenco e danza estilizada. 

§ d 
§ h 
§ n 
§ p 

§ B6.7. Música na España do 
século XIX. Zarzuela. Música 
galega: principais compositores.  

§ B6.8. Influencia da literatura na 
música. 

§ B6.2.. Relacionar a historia da 
música e da danza no 
Romanticismo, o Nacionalismo e 
o Posromanticismo, así como as 
súas obras máis significativas, 
con outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

§ HMDB6.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e 
establece xuízos críticos. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
§ CCL 

 Bloque 7. Primeiras tendencias modernas  

§ b 
§ d 
§ g 
§ m 
§ n 
§ h 
§ p 

§ B7.1. Impresionismo: 
características musicais e figuras 
representativas. 

§ B7.2. Segunda Escola de Viena: 
Do Posromanticismo ao 
Dodecafonismo: composición e 
técnicas. 

§ B7.3. Neoclasicismo. 
Representantes principais da 
composición. Stravisnki. 

§ B7.4. Teatro musical europeo e 
americano a comezos do século 
XX. 

§ B7.5. Orixe e desenvolvemento 
da música de jazz. 

§ B7.6. Concepcións da orquestra 
no século XX. 

§ B7.1. Identificar obras do 
Impresionismo,  o Expresionismo 
e outros movementos da primeira 
metade do século XX, a través da 
audición ou da visión, e describir 
os seus trazos máis 
característicos, xustificando a 
súa pertenza a este período 
histórico. 

 

§ HMDB7.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB7.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 

§ d 
§ h 
§ n 
§ p 

§ B7.7. Ballets rusos. Diaghiliev 
(coreógrafos, compositores e 
escenógrafos). Danza moderna 

§ B7.8. Novas linguaxes no século 
XX. O século dos ismos: 
Surrealismo, Expresionismo, etc. 

§ B7.9. Desenvolvemento da 
danza moderna nas primeiras 
décadas do século XX. 

§ B7.2. Relacionar a historia da 
música e da danza da primeira 
metade do século XX, así como 
os seus movementos artísticos e 
as obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

§ HMDB7.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e 
establece xuízos críticos. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
§ CCL 
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§ B7.10. Música en España na 
primeira metade do século. Falla 
e a Xeración do 98. Xeración da 
República. 

§ B7.11. Música galega. Figuras 
representativas galegas na 
diáspora. 

 Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX.  

§ h 
§ m 
§ n 
§ l 
§ p 

§ B8.1. Serialismo Integral. 
§ B8.2. Vangardas. 

Indeterminación e aleatoriedade. 
Novas grafías. Música 
electroacústica e música 
concreta. 

§ B8.3. Postserialismo. 
§ B8.4. Música de vangarda 

española: Xeración do 51. 
Música galega. Autores/as 
contemporáneos/as. 

§ B8.5. Música e danza popular 
moderna: jazz, pop e rock. 

§ B8.6. Danza contemporánea. 
Evolución e expansión na 
segunda metade do século XX. 

§ B8.1. Identificar obras 
pertencentes aos movementos 
estilísticos da segunda metade 
do século XX, a través da 
audición ou da visión, e describir 
os seus trazos máis 
característicos, xustificando o 
seu pertenza a este período 
histórico. 

 
 

§ HMDB8.1.1. Capta e describe o 
carácter, o xénero, as 
características estéticas e os 
trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CCL 

§ HMDB8.1.2. Coñece e describe 
as obras e os/as autores/as máis 
representativos/as deste período. 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 

§ d 
§ h 
§ n 
§ p 

§ B8.7. Cante e baile flamenco.  
§ B8.8. Música e danza popular 

galega 
§ B8.9. Importancia da música 

cinematográfica, publicitaria e de 
ambientación. A danza no cine. 

§ B8.10. Novos instrumentos. 
Novas tecnoloxías aplicadas á 
música. 

§ B8.2. Relacionar a historia da 
música e da danza da segunda 
metade do século XX, así como 
os seus movementos artísticos e 
as obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o 
contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

§ HMDB8.2.1. Analiza a 
complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, 
determinen o desenvolvemento 
dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e 
establece xuízos críticos. 

§ CAA 
§ CCEC 
§ CSC 
§ CCL 

 Bloque 9. A música tradicional no mundo.  

§ h 
§ n 
§ l 
§ g 
§ p 

§ B9.1. Danza e música exótica, 
étnica, folclórica e popular. 
Música e danza popular galega. 

§ B9.2. Función social da música e 
a danza: ritos, tradicións e festas. 

§ B9.3. Características da música e 
da danza: ritmo, melodía, 
morfoloxía, estilos de canto, 
texturas, pasos, disposicións e 
movementos. 

§ B9.4. Organoloxía. Introdución 
aos instrumentos tradicionais. O 
instrumento musical como 
obxecto etnográfico. 

§ B9.1. Identificar obras da música 
tradicional, a través da audición 
ou da visión, e describir os seus 
trazos máis característicos, 
distinguindo estilos, estéticas e 
usos. 

§ HMDB.9.1.1. Coñece e describe 
as principais características da 
música e da danza tradicional, 
distinguindo estilos de canto, 
melodías, escalas, texturas e 
ritmos. 
 
 

§ CCEC 
§ CCL 
§ CD 
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Análise Musical II (explicado na introducción de 1º) 
 

 Análise Musical II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Común  

§ a 
§ b 
§ d 
§ e 
§ i 
§ n 

§ B1.1. Estudo da forma musical a 
distintas escalas (macroforma, 
mesoforma e microforma) e a súa 
aplicación a diversos niveis. 
Análise estrutural, de motivos e 
de conxunto. 

§ B1.2. Consolidación de bos 
hábitos de escoita e de respecto 
polas demais persoas durante a 
interpretación da música. 

§ B1.1. Recoñecer a forma dunha 
obra (a gran escala, media escala 
e pequena escala), a partir da 
súa audición e co apoio da 
partitura, e saber explicala con 
termos precisos. 
 

§ AM2B1.1.1. Comprende o modo 
en que está construída unha 
obra, e explica a relación entre a 
estrutura e os elementos e 
procedementos utilizados, 
empregando unha linguaxe 
concreta e adecuada. 

§ CCEC 
§ CCL 
 

§ AM2B1.1.2. Mantén uns 
correctos hábitos de escoita e de 
respecto polas demais persoas 
durante a interpretación da 
música. 
 

§ CSC 

§ e 
§ i 
§ n 

§ B1.3. Recoñecemento das 
características musicais que 
identifican os estilos musicais, 
mediante o uso da audición e a 
partitura. 

§ B1.4. Contextualización desas 
obras nun momento histórico ou 
estilístico. 

§ B1.2. Recoñecer mediante a 
audición e a partitura o estilo 
dunha obra e as súas 
características tímbricas, 
melódicas, harmónicas, formais, 
etc. 
 

§  AM2B1.2.1. Identifica os estilos 
e determina o que é propio deles 
desde distintos puntos de vista 
(formal, harmónico, melódico, 
rítmico, etc.). 

 

§ CCEC 

§ AM2B1.2.2. Contextualiza a obra 
no seu momento histórico e/ou 
estilístico. 

§ CCEC 

§ e 
§ i 
§ n 

§ B1.5. Expresión precisa das 
impresións producidas polas 
obras escoitadas e valoración 
das súas características 
construtivas. 

§ B1.3. Identificar auditivamente e 
sobre a partitura os principais 
procedementos xeradores de 
forma que utiliza o/a autor/a 
nunha obra. 

§ AM2B1.3.1. Recoñece e describe 
na audición os procedementos 
utilizados polo/a compositor/a 
que son articuladores da 
estrutura da obra. 

§ CCEC 
§ CCL 

§ a 
§ b 
§ c 
§ e 
§ g 
§ h 
§ m 

§ B1.6. Comparación de versións 
dunha mesma obra para 
determinar a calidade da 
interpretación e a adecuación ao 
reflectido na partitura. 

§ B1.7. Elaboración e lectura de 
críticas das obras escoitadas, 
atendendo especialmente ás 
impresións producidas pola obra, 
utilizando distintas fontes de 
información. 

§ B1.8. Procura e selección da 
información en fontes variadas 
relativas a temas musicais. 

§ B1.4. Realizar a crítica dun 
concerto ou dunha audición, 
complementando o escoitado e o 
traballado na clase con achegas 
persoais e documentación 
procurada por si mesmo/a. 

 

§  AM2B1.4.1. Elabora 
comentarios escritos ou orais 
sobre concertos en vivo ou 
audicións, con espírito crítico, 
utilizando unha terminoloxía 
adecuada. 

 

§ CCL 
§ CSIEE 

§ AM2B1.4.2. Expresa de xeito 
preciso as impresións e os 
sentimentos producidos polas 
obras escoitadas.  

§ CCL 

§ AM2B1.4.3. Consulta as fontes 
de información adecuadas para a 
elaboración dos comentarios. 
 

§ CD 
§ CAA 
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 Análise Musical II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ h 
§ i 
§ l 

§ B1.9. Percepción de paralelismos 
construtivos en obras de 
diferentes estilos, e identificación 
das diferenzas entre eles. 

§ B1.5. Escoitar obras de 
características ou estilos 
diversos e recoñecer as 
diferenzas e/ou relacións entre 
elas. 
 

§ AM2B1.5.1. Distingue e describe 
aspectos característicos dos 
estilos musicais e a diferenza 
entre eles. 
 

§ CCEC 
 

§ AM2B1.5.2. Establece 
paralelismos entre obras 
distintas. 

§ CAA 

§ e 
§ f 
§ h 

§ B1.10. Música con texto. 
Relación da palabra coa música: 
diferentes tratamentos. 

§ B1.11. Adquisición dunha 
terminoloxía precisa. 

§ B1.6. Comentar oralmente ou por 
escrito a relación entre música e 
texto en obras de diferentes 
épocas e estilos. 

§ AM2B1.6.1. Comprende e 
explica o tratamento do texto que 
realizou o/a compositor/a. 

 

§ CCL 

§ a 
§ b 
§ c 
§ d 
§ e 
§ g 
§ h 
§ n 

§ B1.12. Procura e selección da 
información, en fontes variadas, 
relativa a temas musicais. 

§ B1.13. Elaboración de traballos, 
individuais ou en grupo, sobre 
análise e contextualización 
estilística das obras musicais. 

§ B1.7. Elaborar traballos de 
investigación, individuais ou en 
grupo, sobre análise e 
contextualización estilística de 
obras musicais.  
 

§  AM2B1.7.1. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 
 

§ CCL 

§ AM2B1.7.2. Selecciona 
correctamente os temas obxecto 
de investigación, establecendo 
prioridades e superando os 
obstáculos que xurdan con 
creatividade.  

§ CAA 
§ CSIEE 

§ AM2B1.7.3. Toma as decisións 
acordes á súa responsabilidade 
nun traballo en grupo 

§ CSC 
§ CSIEE 

§ AM2B1.7.4. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o 
procedemento establecido, o 
reparto do traballo, as 
conclusións obtidas e unha 
posible continuación da 
investigación, facendo explícitas 
as súas impresións persoais 
sobre a experiencia. 

§ CAA 
§ CSC 
§ CSIEE 

 Bloque 2. A música medieval  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B2. 1. Estudo analítico das 
características sonoras e 
estilísticas, as formas e os 
xéneros do canto gregoriano e 
outros cantos litúrxicos, a música 
profana medieval, o nacemento 
da polifonía, a Ars Antiqua e a Ars 
Nova. Modos eclesiásticos: 
características. 

§ B2.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente á Idade Media 
utilizando unha terminoloxía 
adecuada. 
 

§ AM2B2.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música medieval. 

§ CCL 
§ CCEC 

 

§ AM2B2.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros do canto gregoriano 
e outros cantos litúrxicos, a 
música profana, a polifonía, a Ars 
Antiqua e a Ars Nova.  

§ CCEC 
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 Análise Musical II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ AM2B2.1.3. Analiza obras da 
música da Idade Media aplicando 
os coñecementos adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

 Bloque 3. O Renacemento  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B3.1. Renacemento. Estudo 
analítico das características 
sonoras e estilísticas do período 
(agrupacións vocais e 
instrumentais, sonoridades 
verticais, cadencias, ornamentos, 
etc.), as formas, as escolas e os 
xéneros. 

§ B3.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente ao 
Renacemento utilizando unha 
terminoloxía adecuada. 
 

§ AM2B3.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música 
renacentista. 

§ CCL 
§ CCEC 

 

§ AM2B3.1.2. Distingue as formas, 
os xéneros e as escolas do 
Renacemento. 

§ CCEC 

§ AM2B3.1.3. Analiza obras da 
música do Renacemento, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ AM2B3.1.4. Recoñece e describe 
os trazos propios dunha obra do 
Renacemento. 

§ CCL 
§ CCEC 

 Bloque 4. O Barroco  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B4.1. Barroco. Estudo analítico 
das características sonoras e 
estilísticas do período: 
procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, 
sonoridades, formas e xéneros 
da música vocal e instrumental. 
Estudo da suite, a sonata, o 
concerto, a ópera, a cantata e o 
oratorio, ademais das formas 
estritamente contrapuntísticas. 

§ B4.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente ao Barroco 
utilizando unha terminoloxía 
adecuada. 
 

§ AM2B4.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música barroca. 

§  CCL 
§ CCEC 
 

§ AM2B4.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros do Barroco. 

§ CCEC 

§ AM2B4.1.3. Analiza obras da 
música do Barroco, aplicando os 
coñecementos adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ AM2B4.1.4. Recoñece e 
enumera os trazos propios dunha 
obra do Barroco. 

§ CCL 
§ CCEC 

 Bloque 5. O Estilo Galante e o Clasicismo  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B5.1. Estudo analítico das 
características sonoras e 
estilísticas do período: 
procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentos, formas e 
xéneros destas etapas da música 
occidental. Estilo Galante ou 
Rococó: transición ao 
Clasicismo. Clasicismo vienés. 
Forma sonata. 

§ B5.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente a estes 
períodos, utilizando unha 
terminoloxía adecuada. 
 

§ AM2B4.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da Música Galante e 
do Clasicismo. 

§  CCL 
§ CCEC 

 

§ AM2B4.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros da Música Galante 
e do Clasicismo.  

§ CCEC 

§ AM2B4.1.3. Analiza obras da 
Música Galante e do Clasicismo, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos.  

§ CCEC 
§ CMCCT 
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 Análise Musical II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ AM2B4.1.4. Recoñece e 
enumera os trazos propios dunha 
obra da Música Galante e do 
Clasicismo. 

§ CCL 
§ CCEC 

 Bloque 6. O Romanticismo  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 
§ p 

§ B6.1. Romanticismo. Estudo 
analítico das características 
sonoras e estilísticas do período: 
procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, 
sonoridades, formas e xéneros 
da música romántica. Pequenas 
formas pianísticas. Ópera. Lied. 
Zarzuela. Canción galega. 
Música programática. 
Xurdimento dos nacionalismos. 

§ B6.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente ao 
Romanticismo, utilizando unha 
terminoloxía adecuada. 
 

§ AM2B6.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música romántica. 

§ CCL 
§ CCEC 
 

§ AM2B6.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros do Romanticismo. 

§ CCEC 

§ AM2B6.1.3. Analiza obras da 
música do Romanticismo, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

 Bloque 7. O Posromanticismo e os nacionalismos  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B7.1. Posromanticismo. Estudo 
analítico das características 
sonoras e estilísticas do período: 
procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, 
sonoridades, formas e xéneros 
da música posromántica. 
Desenvolvemento das escolas 
nacionais. Uso da tímbrica e 
tratamento da orquestra. 

§ B7.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente a estes 
períodos, utilizando unha 
terminoloxía adecuada. 
 

§ AM2B7.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música 
posromántica.  

§ CCL 
§ CCEC 
 

§ AM2B7.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros do 
Posromanticismo e dos 
nacionalismos. 

§ CCEC 

§ AM2B7.1.3. Analiza obras da 
música do Posromanticismo e 
das escolas nacionais, aplicando 
os coñecementos adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

 Bloque 8. O Impresionismo  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B8.1. Impresionismo. Estudo 
analítico das características 
sonoras e estilísticas do período: 
procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación e 
sonoridades Principais 
autores/as e as súas técnicas 
compositivas. Influencia da 
música doutras culturas. Uso da 
tímbrica e tratamento da 
orquestra. 

§ B8.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente ao 
Impresionismo, utilizando unha 
terminoloxía adecuada. 
 

§ AM2B8.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música 
impresionista. 

§ CCL 
§ CCEC 
 

§ AM2B8.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros da música 
impresionista.  

§ CCEC 

§ AM2B8.1.3. Analiza obras da 
música do Impresionismo, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ AM2B8.1.4. Percibe 
características sonoras propias 
da música doutras culturas.  

§ CCEC 
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 Análise Musical II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ AM2B8.1.5. Investiga sobre os 
principais autores deste período 
e as súas técnicas compositivas. 

§ CD 
§ CAA 

 Bloque 9. A música do século XX  

§ d 
§ e 
§ h 
§ i 
§ n 
§ p 

§ B9.1. Expresionismo. Estudo 
analítico das características 
sonoras e estilísticas: 
procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, 
sonoridades, formas e xéneros 
do século XX. Principais 
movementos e compositores/as 
máis importantes. Novo concepto 
do tempo e a tímbrica. Ritmo. 
Música galega no século XX. 

§ B9.1. Comentar a audición dunha 
obra pertencente ao século XX, 
utilizando unha terminoloxía 
adecuada. 
 

§ AM2B9.1.1. Recoñece e describe 
as características sonoras e 
estilísticas da música do século 
XX. 

§  CCL 
§ CCEC 
 

§ AM2B9.1.2. Distingue as formas 
e os xéneros da música a partir 
do século XX 

§ CCEC 

§ AM2B9.1.3. Percibe 
características sonoras propias 
da música doutras culturas e/ou 
doutros xéneros musicais.  

§ CCEC 

§ AM2B9.1.4. Analiza obras da 
música do século XX, aplicando 
os coñecementos adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ AM2B9.1.5. Investiga sobre os 
principais movementos e os/as 
compositores/as máis 
importantes deste período e de 
principios do século XXI. 

§ CD 
§ CAA 

 Bloque 10. A música electroacústica  

§ c 
§ d 
§ e 
§ g 
§ h 
§ i 
§ n 

§ B10.1. Música electroacústica, 
aleatoria, estocástica, nova 
complexidade, música fractal e 
minimalismo. Estudo da música 
desde as súas orixes; a súa 
evolución. 

§ B10.1. Comentar obras de 
música electroacústica, aleatoria, 
estocástica, nova complexidade, 
música fractal, minimalismo e o 
resto das vangardas. 

§ AM2B10.1.1. Recoñece e 
describe as orixes e a evolución 
da música electroacústica, 
aleatoria, estocástica, música 
fractal e minimalismo. 

§ CCL 
§ CCEC 
§ CMCCT 

 

§ AM2B10.1.2. Coñece e explica 
as novas grafías e os novos 
instrumentos que xorden para 
esta nova música. 

§ CCL 
§ CCEC 

§ AM2B10.1.3. Analiza obras de 
música electroacústica, aleatoria, 
estocástica, música fractal, 
minimalismo, etc., aplicando os 
coñecementos adquiridos. 

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ AM2B10.1.4. Investiga sobre 
os/as principais compositores/as 
deste xénero de música. 

§ CD 
§ CAA 

§ c 
§ h 
§ i 

§ B10.2. Novos instrumentos para 
a nova música: sintetizadores, 
computador, etc. Música 

§ B10.2. Recoñecer o uso de novos 
instrumentos e das novas 
tecnoloxías na creación musical 

§ AM2B10.2.1. Recoñece as 
características tímbricas da 
música do século XX e a 

§ CCEC 
§ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

§ m 
§ n 

electrónica pura e música mixta. do século XX e de inicios do XXI. importancia do uso de diferentes 
tecnoloxías. 

 Bloque 11. O jazz. A música urbana: pop e rock. O flamenco  

§ a 
§ b 
§ c 
§ f 
§ g 
§ h 
§ i 
§ m 
§ n 
§ d 
§ i 
§ n 
§ p 

§ B11.1. Jazz. Estudo da música 
desde as súas orixes; a súa 
evolución. 

§ B11.2. Música urbana: pop, rock, 
hip hop, etc. Estudo das súas 
orixes e evolución. Análise 
musical e sociolóxica. 

§ B11.3. Flamenco: orixes e 
evolución. 

§ B11.4. Estudo analítico das 
características de cada xénero, 
da súa evolución e das 
influencias entre eles. 

§ B11.1. Distinguir as 
características do jazz, a música 
urbana (pop e rock) e do 
flamenco.  

 
 

§ AM2B11.1.1. Distingue os estilos 
a través da audición. 

§  CCEC 
 

§ AM2B11.1.2. Analiza as 
características musicais e 
sociolóxicas do jazz, a música 
urbana (pop e rock) e o flamenco. 

§ CCEC 
§ CSC 
§ CSIEE 

§ AM2B11.1.3. Investiga sobre 
os/as principais compositores/as, 
cantantes e/ou grupos destes 
xéneros de música 

§ CD 
§ CAA 

§ AM2B11.1.4. Distingue as 
achegas e as influencias duns 
xéneros noutros. 

§ CCEC 

 Bloque 12. As músicas non occidentais  

§ a 
§ b 
§ c 
§ h 
§ n  

§ B12.1. Achegamento á música 
doutras culturas. Peculiaridades 
na consideración do tempo, o 
ritmo, os sistemas de afinación, 
as escalas, a finalidade ou os 
xeitos de ser da música, e a 
influencia na música occidental e 
viceversa. 

§ B12.1. Determinar as 
características esenciais de 
obras pertencentes a culturas 
non occidentais.  
 

§ AM2B12.1.1. Detecta as 
peculiaridades do tempo, o ritmo, 
os sistemas de afinación, as 
escalas e os modos da música 
non occidental.  

§ CCEC 
§ CMCCT 

§ AM2B12.1.2. Amosa interese 
polas características sonoras 
peculiares propias da música 
doutras culturas. 

 

§ CSC 
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5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. 
 

 No proceso de ensino-aprendizaxe xogan un papel importante tanto os criterios 
metodológicos, que guían a intervención educativa, como as medidas organizativas e estructurales 
que permiten a utilización adecuada dos recursos dos que dispón o centro.  

 

5.1. Criterios metodoloxícos 
 As liñas metodológicas 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. 

b) A metodoloxía adaptarase ás características de cada alumno e alumna, atendendo á súa 
diversidad, 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 no aula poderá ser variable e flexible, en función das actividades 
que se vaian a realizar no aula, sen desprezar por iso o traballo persoal e individualizado. 

e) Darase prioridad á comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe puramente mecánico ou 
memorístico. 

f) Propiciaranse as oportunidades para que os alumnos poidan poñer 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 
participación dos alumnos, asegurará unha efectiva igualdade entre o alumnado, e 
promoverá a relación coa contorna. 

h) Se fomentará, 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 de os seus coñecementos. 

 

5.2. Organización e recursos 
 

a) No proceso de ensino-aprendizaxe teranse en conta todas aquelas medidas que organicen 
e utilicen de xeito adecuado os recursos de que dispón o centro. Podemos destacar entre 
outras:  

b) Agrupamientos do alumnado: proporcionarán un mellor aprovechamiento das actividades 
propostas, constituíndo unha ferramenta útil para adecuar a metodoloxía ás necesidades 
dos alumnos. Así mesmo, a diversidad de agrupamientos debe responder ás posibilidades 
e recursos do centro, ser flexibles para realizar modificacións puntuales en determinadas 
actividades, e partir da observación directa no aula. 

c) Organización de espazos e tempos: permitirá a interacción grupal e o contacto individual, 
propiciando actividades compartidas e autónomas, e favorecerá a exploración, o 



 
 
 

 
 
 

50 

descubrimento e as actividades lúdicas e recreativas noutros espazos distintos do aula 
(biblioteca, laboratorios, sala de Informática, talleres, etc.).  

 En canto á distribución do tempo hai que ter en conta: 

1) A elaboración dun horario xeral de acordo co desenvolvemento das áreas, respectando as 
características madurativas dos alumnos. 

2) A confección dun horario docente que permitirá as actividades de coordinación, tutoría, 
orientación, refuerzos educativos, atención individualizada a pais, actividades formativas, etc. 

d) Determinación de materiais curriculares e recursos didácticos: a través dunha serie de 
directrices xerais o equipo docente evaluará e seleccionará aqueles materiais e recursos 
que máis se adecuen ao seu modelo didáctico e á intervención educativa do centro. 

 

 Podemos establecer unha serie de criterios que guíen esta análise: 

• Concordancia entre os obxectivos propostos e aqueles enunciados no Proxecto 
Curricular. 

• Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos. 

• Secuenciación progresiva dos contidos cunha adecuada correspondencia ao nivel 
educativo. 

• Adecuación aos criterios de avaliación e ao contexto educativo do centro. 

• Variedade de actividades, de diferente tipología, para atender ás diferenzas 
individuais. 

• Claridade na exposición e riqueza gráfica.  

• Outros recursos que poidan facilitar a actividade educativa (material complementario 
en distintos soportes: documentos fotocopiables, audiovisuales, CDs con recursos 
didácticos). 

 

5.3. Metodoloxía docente  
 

 Toda intervención educativa ha de ter en conta os coñecementos previos dos alumnos e o 
seu interese por saber e aprender; só así, conseguiranse aprendizaxes funcionales, grazas aos 
cales poderán traducir os contidos á súa propia linguaxe, utilizalos noutras áreas e aproveitar o 
apreso para seguir aprendendo: en definitiva, adquirir as competencias básicas necesarias para 
completar esta etapa.  

 

 Para desenvolver as competencias básicas, a metodoloxía docente concretarase a través 
dos distintos tipos de actividades e dos diferentes xeitos de presentar os contidos en cada unidade 
didáctica. Consideramos estes medios son o mellor elemento para espertar o interese sobre un 
tema, motivar, contextualizar un contido e transferir a súa aprendizaxe a outros ámbitos.  

 

 O expresado anteriormente traducirase no aula desenvolvendo as unidades de acordo co 
seguinte esquema de traballo:  
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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 personal 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 para mellorar 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 fomentando competencias básicas propias da etapa. 

 

Variedade de instrumentos didácticos. 
 A presenza de distintos formatos (libro do alumno e CD; textos e música; cadros, gráficas, 
esquemas, etc.) no proceso de enseñanza-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 que os 
alumnos desenvolvan a expresión instrumental, vocal e corporal con axuda de exemplos musicais 
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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 intentarase vincular os contidos estudados na unidade (mediante 
un cadro resumen) cos conceptos principais e a relación entre eles; desta forma, se sintetizarán as 
principais ideas expostas e repasarase o que os alumnos comprenderon. 
 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 
 
 Todo o material gráfico e de imaxe ao alcance do alumno, así como todo tipo de obxectos 
susceptibles de ser comentados ou ejemplificados para o estudo de determinados temas. 
 
Por parte do centro 
 O centro conta cun aula de música que ten mesas de traballo para os alumnos, instrumentos, 
pizarra pautada, equipo de son, TV LCD, etc. Ademais na bibloteca atoparanse libros de información 
musical, CDs e DVDs. 
 
Segundo curso 
Por parte do alumno 
Libro de texto de 1º ciclo de E.S.O. da editorial Santillana e discos compactos. 
Libreta de pentagramas 
Libreta 
 
Terceiro curso 
Por parte do alumno 
Libro de texto para 3º de E.S.O da editorial Santillana e discos compactos.  
Libreta de pentagramas 
Libreta 
 
1º e 2º de Bacharelato Linguaxe Musical 
Por parte do alumno 
Libro o fotocopias dos exercicios de linguaxe musical que facilite o profesor. 
Libreta de pentagramas. 
Libreta. 
Reproductor de Mp3. 
Pendrive 
 
1º e 2º de Bacharelato Análise Musical 
Por parte do alumno 
Libros, apuntamentos e fotocopias de partituras que facilite o profesor. 
Libreta. 
Reproductor de Mp3. 
Pendrive 
Lápices de cores. 
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7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual 

cada profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  
sobre a programación didáctica da súa materia. A verificación desta información rexístrase nun 
documento na xefatura de estudos. As programacións didácticas das materias poden ser 
consultadas polas familias na páxina web do centro no apartado Pais e nais. Ademais, cada profesor 
e profesora dispón dunha hora semanal de atención directa ás familias (ver epígrafe 1). 

 

Os criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado para este curso 2020-21 son 
os seguintes: 

 

2º ESO, 3º ESO e 4º de ESO 
 

As diferentes partes da materia contarán da seguinte forma: 
• Participación activa nas distintas actividades propostas na aula e actitude: 1 punto. 
• Trabajo obligatorio para entregar: 1 punto. 
• Exame: 8 puntos. 

 
 As avaliacións suspensas poderán ser recuperadas na proba ordinaria do mes de xuño que 

novamente será un exame de 10 preguntas pero extraidas de toda a materia ata ese momento. 
Cada resposta correcta valdrá un punto. A nota final do curso será a media aritmética das tres notas 
obtidas nas distintas avaliacións. Si ao longo do curso a actitude e o traballo desenvolvido na aula 
foran correctos (non constasen apuntamentos por falta de entrega das tarefas), cun unha nota 
media de 4 o alumno aprobará o curso. 

 

1º BACHARELATO (Linguaxe e Práctica Musical) 
 

 Realizarase unha proba por avaliación que constará en solfear entonando en voz alta e de 
forma individual un exercicio elixido polo profesor dos vistos en clase durante o curso. Atenderase 
a correcta interpretación dos valores musicais así como o estilo, capacidade para manter o ritmo 
sen cambios, e en xeral atender a todos os parámetros indicados na partitura. Para a preparación 
do exercicio o alumno dispondrá de media hora antes da súa execución. O exame é individual pero 
o alumnado ten que facelo en voz alta diante dos seus compañeiros. Ao ser unha materia onde se 
poide aplicar a avaliación continua no caso de suspender a 3ª avaliación o alumno tendrá unha nova 
oportunidade no exame final de xuño, que será de estructura similar ainda que se rebaixará o nivel 
de esixencia buscando soamente os aspectos mínimos de comprensión musical (nomes das notas, 
valores das figuras, compases básicos e ritmo). 

 A nota final do curso será a media aritmética das tres avaliacións pero o alumno poide 
presentase voluntariamente a proba de xuño para intentar subir nota si así o desexa. A petición da 
Inspección Educativa e co fin de manter un rexistro ante posibles reclamacións o examen poderá 
ser gravado cunha videocamara. 
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1º BACHARELATO (Análise Musical I) 
 
 A avaliación constará da entrega e exposición dun traballo por cada periodo artístico visto 

na avaliación. A nota será a media aritmética entre ditos traballos presentados. En eles puntuarase 
a claridade exposiitiva, a búsqueda da información solicitada, a presentación, e, en xeral a boa 
disposición de todos os elementos. O alumnado que non faga isto tendrá un exame parcial da 
materia vista. 

 A nota do curso será a media aritmética das tres avaliacións. No caso de que o alumno 
queira subir a nota pode presentase volutariamente á unha proba ordinaria de xuño onde será un 
exame de 10 preguntas sobre a materia traballada no curso e incluindo audicións para comentar tal 
e como se traballó na aula. 

 

2º BACHARELATO (Análise Musical II) 
 

 A avaliación constará da entrega e exposición dun traballo por cada periodo artístico visto 
na avaliación. A nota será a media aritmética entre ditos traballos presentados. En eles puntuarase 
a claridade exposiitiva, a búsqueda da información solicitada, a presentación, e, en xeral a boa 
disposición de todos os elementos. O alumnado que non faga isto tendrá un exame parcial da 
materia vista. 

 A nota do curso será a media aritmética das tres avaliacións. No caso de que o alumno 
queira subir a nota pode presentase volutariamente á unha proba ordinaria de xuño onde será un 
exame de 10 preguntas sobre a materia traballada no curso e incluindo audicións para comentar tal 
e como se traballó na aula. 

 

2º BACHARELATO (Hª da Música e da Danza) 
 

 A avaliación constará da entrega e exposición dun traballo por cada periodo artístico visto 
na avaliación. A nota será a media aritmética entre ditos traballos presentados. En eles puntuarase 
a claridade exposiitiva, a búsqueda da información solicitada, a presentación, e, en xeral a boa 
disposición de todos os elementos. O alumnado que non faga isto tendrá un exame parcial da 
materia vista. 

 A nota do curso será a media aritmética das tres avaliacións. No caso de que o alumno 
queira subir a nota pode presentase volutariamente á unha proba ordinaria de xuño onde será un 
exame de 10 preguntas sobre a materia traballada no curso e incluindo audicións para comentar tal 
e como se traballó na aula. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR: Temporalización, grao mínimo de 
consecución para superar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación, 
competencias clave por estándar 

 

8.1. Indicadores de logro 

Os indicadores de logro deben ser útiles, observables e realistas para  poder  aplicalos ós distintos 
estándares de aprendizaxe e constituír unha escala manexable. Estes indicadores de logro poderían 
ser:  

Nivel 1: Moi alonxado de alcanzar o estándar de aprendizaxe.  

Nivel 2: Non se alcanza o estándar de aprendizaxe pero utiliza explicacións vagas e desorganizadas 
ou falta de explicacións sobre o aprendido 

Nivel 3: Alcanza o estándar de aprendizaxe pero de forma insegura ou sen continuidade no tempo. 
Explica literalmente o aprendido ou  faino repetitivamente.  

Nivel 4: Alcanza o estándar de aprendizaxe con seguridade e de forma continuada no tempo, pero 
sen relacionalo aínda con outros conceptos ou con outras accións xa coñecidas. É capaz de explicar 
as aprendizaxes realizadas con vocabulario propio.  

Nivel 5: Alcanza o estándar de aprendizaxe relacionándoo con outras aprendizaxes. Explica o 
aprendido de forma propia e creativa ou suxire innovacións. Ademais de explicalo co seu propio 
vocabulario, é capaz de aplicalo noutros contextos novos.  

Estes indicadores serán de gran utilidade para as avaliacións do proceso de ensino e da 
práctica docente ó inicio do curso, trimestralmente e a final de curso. 

8.2. Nivel 2ºESO 

2º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de consecución 
con indicador de logro1 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Interpretación e creación 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

                                                
1	Establécese o grao mínimo de consecución dos estándares e os estándares mínimos para superar a materia. 
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2º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de consecución 
con indicador de logro1 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

§ 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.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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. 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Bloque 2. A escoita 
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2º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de consecución 
con indicador de logro1 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

§ MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical.  Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da 
experiencia humana, amosando unha actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

§ MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e 
galego 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

§ MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

§ 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.  

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar 
sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 
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2º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de consecución 
con indicador de logro1 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

realiza unha revisión crítica desas producións.  

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

§ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA PARA AS UNIDADES de 2º ESO 

UNIDADE TRIMESTRE SESIÓNS 

U1: Ritmo no corpo 1 12 

U2:  Unha voz prodixiosa 1 12 

U3: Mil e un instrumentos 2 10 

U4: A música clásica 2 10 

U5: Raíces musicais 3 11 

U6: Estrelas do rock 3 11 

8.3. Nivel 3º ESO 

3º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Bloque 1. Interpretación e creación 

§ 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.). 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura.  Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 
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3º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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. 

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Bloque 2. A escoita 

§ MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a 
súa evolución ao longo da historia da música.  

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

§ MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 
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3º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical.  Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e 
explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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  

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

§ 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.  

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (b) (c) (d) (e) (f) 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 
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3º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA PARA AS UNIDADES de 3º ESO 

UNIDADE TRIMESTRE SESIÓNS 

U1: La Idade Media 1 10 

U2:  O Renacemento 1 10 

U3: O Barroco 2 11 

U4: O Clasicismo 2 11 

U5: O Romanticismo 3 10 

U6: O século XX 3 10 

8.4. Nivel 4º ESO 

4º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Bloque 1. Interpretación e creación 

§ 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. 

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (c) (m) (n) 

§ MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (c) (m) (n) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (c) (m) (n) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (c) (g) (l) (n) 

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

NIvel 3 
Mínimo 

 (b) (e) (f) (g) (l) (n) 

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

Nivel 3 (b) (e) (f) (g) (l) (n) 

§ 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 

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (c) (e) (g) (l) (n) 
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4º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen. 

Bloque 2. A escoita 

§ MUB2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. Nivel 3 
 

(b) (e) (f) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 (a) (c) (e) (h) (i) (l) (n) 

§ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música.  Nivel 3 
Mínimo 

(h) (i) (l) (n) (o) 

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

Nivel 3 (a) (h) (i) (l)  

§ MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. Nivel 3 
Mínimo 

(a) (h) (i) (l) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (h) (i) (l) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (e) (f) (g) (l) (m) (n) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (h) (i) (l)  

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

§ MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 
(m) (n) (ñ) 

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

Nivel 3 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 
(m) (n) (ñ) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (e) (f) (l) (n) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (b) (e) (f) (l) (n) 

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

Nivel 3 
 

(a) (b) (e) (f) (l) (n) 

§ MUB3.4.1. Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución 
da música popular. 

Nivel 3 
 

(a) (b) (c) (e) (h) (i) (l) (n) 

§ MUB3.4.2. Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de 
maneira clara. 

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 

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

Nivel 3 
 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 
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4º ESO: Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da: temporalización, grao Mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 

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

Nivel 3 
 

(e) (f) (g) (l) (n) 

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

Nivel 3 (e) (f) (g) (l) (n) 

§ 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.	

Nivel 3 
Mínimo 

(e) (f) (g) (l) (n) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (e) (f) (g) (l) (n) 

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

Nivel 3 
Mínimo 

(a) (e) (f) (g) (l) (n) 

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

Nivel 3 (a) (e) (f) (g) (l) (n) 

 
 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA PARA AS UNIDADES de 4º ESO 

UNIDADE TRIMESTRE SESIÓNS 

U1: El Jazz y sus orígenes 1 10 

U2:  La música popular urbana 1 10 

U3: La música en las producciones audiovisuales 1/2 10 

U4: Música y artes escénicas 2 9 

U5: Músicas del mundo 2 7 

U6: España y sus traduciones musicales 3 10 

U7: La música culta en España 3 10 
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

 É obriga do alumno informase sobre como aprobar os seus exames ou materias pendentes. 
As persoas coa materia pendente do curso anterior realizarán as probas e traballos determinadas 
polo profesor en cada avaliación. En termos xerais, en cada trimestre se repartirán taredas e fichas 
entre o alumnado, para que ao facelos poida recoñecer as súas dificultades e pedir axuda á 
profesora, que os orientará, normalmente nos tempos de lecer, ao carecer de horario específico 
para facelo, tanto no caso do alumnado, como do profesorado. En febreiro e maio farase unha proba 
na que os alumnos que teñan entregados os boletíns necesitaran un 3,5 para superalas e os demais 
un 5. O alumnado que supere a proba en febreiro, terá superada a área pendente. 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 
CASO DO BACHARELATO 

 

No caso do alumnado que non pode acreditar estudos musicais de carácter oficial pero que 
ten ditos coñecementos para evitar que esté na aula partindo dun nivel inicial de “0” na materia 
poderá facer o examen de avaliación de forma anticipada. No caso de supéralo poderá dispor das 
horas da materia para facer traballos a maiores ou preparar outras asignaturas ata que se poña á 
par co nivel de clase. 

 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 

 As vantaxes dun centro con poucos alumnos é que os coñecemos a todos. Aínda que o 
alumnado de 2º de  ESO son novos para este profesor, cunha sinxela proba inicial de coñecementos 
básicos sobre cuestión musicais pódese saber cómo son estes alumnos. A norma xeral será partir 
do nivel máis baixo e ir subindo pouco a pouco. 

 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 De haber alumnado con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de aprendizaxe 
por motivos motóricos, sensoriais, de desenvolvemento ou socioculturais, serán atendidos polo 
profesorado do departamento. Dependendo de cada caso, lévase a cabo unha atención 
individualizada (reforzos educativos e adaptacións curriculares) ou elabóranse programas 
específicos de intervención, evitando, na medida do posible as ACIs, por impedir que os alumnos 
poidan ter o título de graduado en ESO. 
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 
QUE CORRESPONDAN 
Os temas transversais están , ou deben estar presentes en todas as actividades que nel se 

levan a cabo. Pero nas conmemoracións especiais tratamos os temas de xeito especial 
(indicados polo DOGA) en todolos cursos: 

• 25 de Novembro: Día internacional contra a violencia de xénero. As actividades deste día 
soen estar coordinadas polo equipo directivo, máis desde a área aportamos unha loita diaria 
pola igualdade efectiva de homes como mulleres, facendo grupos heteroxéneos en 
xénero, poñendo exemplos de mulleres de profesións tradicionalmente de homes e 
exemplos de homes en profesións tradicionais de mulleres. Reasignando, se é preciso a 
distribución de tarefas dentro dos grupos. 

• Do 1 ao 11 de decembro: Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia. En este tempo 
eliximos diferentes artigos da Constitución e do Estatuto e os alumnos fan unha presentación 
con cinco diapositivas, nas que inclúen estes con imaxes evocativas. O facemos a modo de 
concurso, e coas mellores facemos unha composición que posteriormente será traballada 
polos alumnos de TIC, para presentar na revista do centro. Contamos tamén coa axuda do 
departamento de Ciencias Sociais, para elixir os artigos máis axeitados aos principios de 
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia. 

• 10 de decembro: Día da declaración dos dereitos humanos. Temos unha árbore na que 
poñemos, dunha banda, a verde, agasallos alegóricos a palabras como solidariedade, 
liberdade, xustiza, igualdade, paz, pluralidade. Doutra, a marrón, refugallos con palabras 
como exclusión social, guerra,desigualdade, inxustiza... 

• 8 de marzo: Día internacional da muller. En terceiro da ESO trataremos de homenaxear á 
ferrolá Ángela Ruiz, inventora do que poderiamos chamar precursor do wikipedia. 

• 15 de marzo: Día dos dereitos do Consumidor: Fomentamos o consumo responsable desde 
o primeiro orzamento de pezas, estudamos as pezas comercias para cortalas do xeito que 
máis aproveitemos o material e o traballo. 

• Do 7 ao 11 de marzo, a semana da prensa, imos traballar en artigos para a revista do centro, 
da que este ano esperamos que saía un segundo número dixital. 

• 7 de abril, día mundial da saúde: Ao longo do curso o departamento de orientación organiza 
charlas sobre as adiccións adolescentes. Nos traballaremos a educación e a seguridade 
viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes 
de tráfico, con recompilación periodística de accidentes da zona e análise da cadea de erros 
para chegar ao accidente. 

• Do 18 ao 22 de abril, o día do libro. Relatos curtos nos que se describa con detalle un 
aparello tecnolóxico escritos en diferentes épocas, para poder facer comparativas co 
momento actual. 

• 9 de maio. Día de Europa. Non o celebramos. De momento consideramos que non aporta 
valores . 

• Do 9 ao 17 de maio. Semana das Letras Galegas. Este ano en na honra de Manuel María. 
Centrarémonos no súa faceta etnográfica e no Auto do mariñeiro. 

• 5 Xuño. Día mundial do Medio Ambiente. Se as condicións meteorolóxicas o permiten, 
baixaremos a praia para coller materiais,separalos segundo a súa natureza, pesalos, 
dimensionalos e calcular a súa densidade. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 
CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

 Para o presente curso non hai previstas actividades complementarias ou extarescolares por 
mor da pandemia do Covid-19. 
 
 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNS DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS  E 
PROCESOS DE MELLORA 

 

 O departamento realizará a avaliación en base a:  

• Experiencia de cursos anteriores, recollida na memoria final.  

• Contacto con outros centros de ensino ou compañeiros nos cursiños e xornadas nas que 
participamos, tanto dos CFRs como de APETEGA.  

• Porcentaxe de alumnos que acadan os obxectivos mínimos esixibles ao finalizar o curso 
académico. 

• Reflexións reflectidas na memoria final do curso anterior onde se suxiren cambios cara o 
vindeiro curso. 

 Un resumo da presente programación será colocada na aula virtual do centro, na que 
constarán os criterios mínimos esixibles así como os procedementos de cualificación, unha vez 
aprobada pola Inspección educativa, para que poida ser consultada por os interesados. 
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16. ANEXO: ADAPTACIÓN COVID-19 
 
 
16.1. Obxectivos desta addenda. 
 

O obxectivo desta Addenda é adaptar esta programación didáctica no primeiro trimestre do 
curso 2020-21, deseñada para o ensino presencial, á situación de pandemia coa finalidade de 
continuar co seu desenvolvemento no caso de ter que recurrir ao ensino non presencial. 

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 
planificar a transición ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 
Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 

e da avaliación inicial, os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 
imprescindibles do curso anterior. 

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 
avaliación inicial. 

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento 
de todo o alumnado. 
 
16.2. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que non se adquiriron no curso 
2019-20. 
 
 Unha parte imprescindible da materia de música é no curso de 2º de ESO a práctica 
instrumental, vocal ou de actividade en conxunto que fai que o alumnado aprenda a aprender, 
practicar entre eles, ser responsables, respectar o silencio e a concentración allea e iso non se 
puido facer en casi a metade do curso. 
 
 
16.3. Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial da área coa finalidade de 
detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
 
 Non se detectaron casos con carencias evidentes na materia de música a causa do 
confinamento na casa mais alá da falta de coñecementos o baixo nivel académico nalgúns casos 
puntuais. Por cursos o análise é o seguinte: 
 

• 2º ESO: non procede porque non tiveron música en 1º de ESO. 
• 3º ESO: a materia muta a Historia da música, así que os contidos que non se viron 

(organoloxía) no curso anterior non veñen reflectidos nos libros de texto e non se poden 
repasar de xeito directo. Non importan para a formación en canto que non se verán mais e 
a materia pasa a ser optativa. 

• 4º ESO: a materia muda a Música rock, pop, tencoloxías de gravación e similares. É unha 
materia optativa e non ten continuidade nin necesita mesturar a música popular do século 
XX con outros estilos musicais anteriores. 

• 1º- BAC (Linguaxe Musical): non tiveron linguaxe no curso anterior, pártese dun nivel inicial 
de “0”. 

• 1º- BAC (Análise I): o mesmo que o linguaxe musical. 
• 2º- BAC (Análise II): está concebida como unha materia que complementa e profundiza o 

visto no curso anterior partendo outra vez dos mesmos contidos. 
• 2º BAC (Hª da Música): a materia está enlazada con Análise II e tamén se parte dun nivel 

inicial neste caso. 
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16.4. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do curso 2020-21. 
 
 Farase un reforzo especial no caso de 2º de Análise Musical nesta primeira avaliación 
repasando a Idade Media, o Reñacemento e o Barroco para pasar ao Clasicismo e Romanticismo 
que foron interrumpidos o curso pasado., 
 
 
16.5. Plan de reforzo. 
 
 No plan de reforzo pasa no bacharelato por facer menos exames y mais probas prácticas 
consistentes en exponer oralmente de xeito individual ou ata grupos de 3 alumnos os temas e 
materias vistas en clase previamente. Todo deberá ser entregado en formato .PDF para su 
corrección mediante o uso da aula virtual, correo electrónico ou Edixgal no caso de 1º de ESO. 
 
 
16.6. Adaptacións necesarias á docencia non presencial. 
 
 Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta. 
 

a) Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais (modalidade ensino telemático) 
A docencia realizarase a través da aula virtual co curso creado para esta área e nivel no que 

está matriculado todo o alumnado. No caso de 1 da ESO tamén empregarán o entorno Edixgal. O 
sistema de entrega de taredas ou probas de exame será mediante ditos entornos virtuais e a conta 
de correo dos profesores. 
 

b) Metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena (modalidade ensino mixto). 
Neste suposto as tarefas, traballos e probas tamén serán mediante a aula virtual ata que 
poidan retornar á aula normal. 

 
• Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial. 

Na aula virtual o profesor pode desenar traballos e probas a medida das necesidades do 
alumnado e a materia. As probas terán en conta as posibilidades técnicas dos alumnos 
con dificultades dixitais ou de conexión. 

• Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza 
telemática. 

• Non todo o alumnado ten acceso a internet e os que teñen, non dispoñen todos dun 
equipo axeitado para conectarse e seguir o ensino telemático. A estas familias, ao igual 
que o pasado curso, intentaremos facilitarlles os equipos . No caso de non poder prestar 
a todo o alumnado se facilitarán as tarefas en papel. 

• Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso 
polo alumnado. Controlarase semanalmente o acceso e actividade de cada alumno/a á 
aula virtual no caso de suspensión da actividade lectiva coordinando coa titoría para 
informar ás familias. 

 


