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DATOS DO DEPARTAMENTO 

a) Composición 

Nome e Apelidos Corpo 

Lucía Villamil Ramil PES 

            

b)            Xefatura  

Nome e Apelidos Corpo PERÍODO DE XEFATURA 

 Lucía Villamil Ramil PES 01-09-2011 a 31-08-2015 

             

            

c) Materias impartidas polo Departamento 

Materias Etapa Grupos Cursos 

Música 1º ciclo ESO A, B 2º ESO 

Música 2º ciclo ESO A, B 3º ESO 

Música 2º ciclo ESO A 4º ESO 

Música Bacharelato A 1º 
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                                               LEXISLACIÓN CURRICULAR 

ETAPA: ESO 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as 

ensinanzas  mínimas correspondentes á educación secundaria obrigatoria (BOE 

de 5 de xaneiro de 2007). 

 Decreto 133/2007 polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade autónoma de Galicia (DOG 13 de xullo de 2007). 

 Orde do 21 decembro 2007 pola que se regula a avaliación e cualificación do 

alumnado da ESO (DOG 7 de xaneiro de 2008). 

 Orde do 30 xullo 2007 que regula os Programas de Diversificación Curricular 

(DOG 21 de agosto de 2007). 

 Orde do 20 febreiro de 2004 que establece as medidas de atención específica 

para o alumnado procedente do estranxeiro (DOG 26 de febreiro de 2004). 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as Adaptacións do currículo 

das Ensinanzas de Réxime Xeral (DOG 7 de novembro de 1995). 

 

ETAPA: BACHARELATO 

 Real Decreto 1467/2007, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do 

bacharelato (BOE 6 novembro 2007) 

 Decreto 126/2008 polo que se establece o currículo do Bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 23 xullo 2008). 

 Decreto 25 xuño 2008 polo que se publica o catálogo de materias optativas no 

Bacharelato e se establece o seu currículo (DOG 27 xuño 2008). 

 Orde do 1 de marzo de 1995 pola que se regula a avaliación e cualificación do 

alumnado do Bacharelato (DOG 9 maio 1995). 

 

                                         OUTRA LEXISLACIÓN DE REFERENCIA 

 Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico 

dos institutos de educación secundaria. 

 Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o 

desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 

organización funcional. 
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ELEMENTOS NON PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO 

 

1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencias                  Breve comentario 

Comunicación Lingüística Respecto á competencia en comunicación lingüística, 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. 

 

Matemática A música contribúe á competencia matemática poñendo 

en evidencia a necesidade do manexo de principios 

matemáticos para a comprensión dos elementos básicos da 

linguaxe musical: a relación entre as distintas figuras, o 

compás, o 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. 

 

Coñecemento e 

interacción co mundo 

físico 

Dende o punto de vista da competencia no 

coñecemento e a interacción co mundo físico a música realiza 

a súa achega á mellora da calidade do ambiente identificando e 

reflexionando sobre o exceso de ruído, a contaminación sonora 

e o 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. 
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Tratamento da información 

e competencia dixital 

A música tamén contribúe de xeito directo ao 

desenvolvemento do tratamento da información e da 

competencia dixital. O uso dos recursos tecnolóxicos no campo 

da música posibilita o coñecemento e dominio básico do 

hardware e o 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, o 

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 o uso de 

produtos musicais e a súa relación coa distribución e os 

dereitos de autor. 

 

Social e cidadá 
Participar en actividades musicais de distinta índole, 

especialmente as relacionadas coa interpretación e creación 

colectiva que requiren dun traballo cooperativo colabora na 

adquisición de habilidades para relacionarse. 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, 

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 o uso que dela se fai na publicidade e 

noutros medios como elemento de manipulación emotiva, e 

sobre o seu papel na economía e na creación de novas 

profesións.  
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Cultural e artística A materia de música contribúe de forma directa á 

adquisición da competencia cultural e artística 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 

suizos respecto das distintas manifestacións musicais, 

establecendo conexións con outras linguaxes artísticas e cos 

contextos social e histórico os que se circunscribe cada obra. 

 

Para aprender a aprender A música tamén contribúe ao desenvolvemento da 

competencia para aprender a aprender, potenciando 

capacidades e destrezas fundamentais para a aprendizaje 

guiada e autónoma como a atención, a concentración e a 

memoria, á vez que desenvolve o sentido da orde e da análise. 

 

Autonomía e iniciativa 

persoal 

Colabora ao desenrolo desta competencia mediante o 

traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar 

proxectos. A interpretación e a composición son dous exemplos 

de actividades que requiren unha 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  

para un ben común. 
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            2.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

                  a. Decisión metodolóxicas 

Materiais 

e 

Recursos 

didácticos 

Libro de texto: Non haberá libro de texto e empregaranse materiais 

elaborados pola profesora e os alumnos. 

 

Libros de consulta: Os alumnos poden consultar os libros da biblioteca 

do centro. Tamén poden facer uso da Internet. 

 

Material do alumno: libreta pautada, libreta de apuntes, frauta dulce de 

dixitación alemana. 

 

Material da aula: instrumentos de placas, instrumentos de membranas, 

instrumentos de pequena percusión, piano electrónico, ordenador 

portátil, atriles, discos, vídeos, equipo de música, televisor, vídeo, DVD, 

metrónomo, encerado pautado, etc. 

 

 

               b. Metodoloxía específica da área 

 

Metodoloxía específica da área de música na ESO: 

 Ensinanza baseada nos coñecementos previos do alumno. 

 Aprendizaxe a través do descubrimento. 

 Importancia do traballo persoal. 

 Actividades de canto, danza e interpretación instrumental. 

 Audición activa e comentario de textos. 

 Escritura e lectura musical. 

 Comentario de partituras sobre a audición. 

 Improvisación melódica, rítmica, psicomotriz.  

 Elaboración de mapas conceptuais.  

 Emprego de medios audioviauais. 

 Respeto mutuo e silencio. 
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Metodoloxía específica da área de música en Bacharelato: 

 Actitude de escoita e memorización. 

 Audición e investigación. 

 Coñecemento a través do pracer estético. 

 Práctica musical: voz, instrumentos e movemento. 

 Improvisación melódica, rítmica, psicomotriz.  

 Análise de obras. 

 Comentario de partituras sobre a audición. 

 Elaboración de mapas conceptuais.  

 Emprego de medios audioviauais. 

 Respeto mutuo e silencio. 

 

O traballo na aula terá a seguinte secuencia: 

 Motivación coa presentación da actividade ou do tema mediante audicións ou 

práctica vocal-instrumental. 

 Información do profesor en dous niveis: 

1. Información básica cos contidos mínimos para todo o alumnado. 

2. Información complementaria para reforzo ou ampliación. 

 Análise e comentario de audicións, resposta a preguntas, exposicións orais, 

interpretación musical, comentarios sobre lecturas, etc.  

 Todo este traballo persoal recollerase na libreta de aula, que será cualificada polo 

profesor e se terá en conta na avaliación correspondente. 

 Terase especialmente en conta o mantemento por parte dos alumnos dun 

ambiente de silencio na aula, favorecedor da actividade de ensinanza-aprendizaxe. 

 Realización de probas experimentais, controis, etc. 

 Realización de probas ou exames ordinarios. 

 Realización de probas de recuperación. 
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3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

a. PRIMEIRO NIVEL ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: REFORZO E AMPLIACIÓN 

 Reforzo 

 

 Elaboración de esquemas e mapas conceptuais para 

unha mellor asimilación dos contidos.  

 Elaboración de sínteses dos contidos a reforzar. 

 Exercicios de unión de conceptos relacionados entre sí. 

 Exercicios de verdadeiro/falso. 

 Lectura e comentario de textos. 

 Audición guiada de pezas musicais. 

 Ampliación  Búsqueda de datos acerca do tema que se esté a tratar 

empregando a internet ou medios bibliográficos. O 

traballo resultante poderá ser exposto posteriormente na 

clase ós compañeiros. 

 Lectura e comentario de textos. 

 Audición guiada e comentario de pezas musicais. 

 

b.  SEGUNDO  NIVEL:  AGRUPAMENTOS  SI/NON Cursos nos que se 
aplica 

 NON  

 

c. TERCEIRO  NIVEL:  A.C.I. SI/NON Cursos nos que se 
aplica 

 NON  

 

d.  CUARTO  NIVEL:  P.D.CURRICULAR SI/NON Cursos nos que se 
aplica 

 NON  

 

e.  QUINTO NIVEL:  ATENCIÓN ALUMNADO 

PARTICIPANTE EN MOVILIDADE COMENIUS 
SI/NON Cursos nos que se 

aplica 

 NON  
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADE DATA CURSO INTERDISCIPLINARIEDADE 

Asistencia a 

concertos nos 

arredores do centro 

O departamento 

informará ós alumnos 

das posibles 

actividades musicais 

e artísticas que se 

leven a cabo no seu 

entorno durante o 

curso e animará a 

asistencia ós 

mesmos. 

Todos 

Elaboración de 

comentarios sobre os 

eventos visitados 

relacionándolos coas 

áreas de linguas e ciencias 

sociais 

Realización de 

pequenos concertos 

polos alumnos no 

centro con motivo de 

datas sinaladas 

(nadal, antroido, fin 

de curso...) 

Non haberá 

actividades 

extraescolares nin 

complementarias. 

Ningún 
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5. CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

 

Nos tres cursos da ESO procederase á lectura de pequenos textos relacionados coa 

materia que se esté traballando. Os textos serán posteriormente analizados e comentados 

na clase. O obxectivo será non só que os alumnos lean e realicen unha lectura comprensiva, 

senón tamén que aumente a súa curiosidade e o seu interese por ampliar coñecementos da 

materia. 

 

Exemplos de temas para a ESO: Ruido e contaminación acústica, vidas de 

compositores, testimonios de famosos intérpretes musicais, estreo polémico dalgunha obra 

musical, textos con contido etnomusicolóxico… 

 

Na materia de Bacharelato poderán traballarse textos de maior tamaño e 

complexidade. Os temas poderán ser máis variados, e tratar dende testimonios de 

compositores ou intérpretes a fragmentos de crítica musical aparecidos en periódicos ou 

similar. Tamén se poderán traballar textos e comentarios sobre programacións de teatros e 

salas de concertos, etc, ou incluso textos sobre temas propostos polos alumnos. 
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6. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

A materia de música é un marco idóneo para a utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Os alumnos empregan de maneira cotiá o ordenador nos seus fogares para 

descargar música, de maneira que se trata dunha actividade coa que están plenamente 

familiarizados. 

O departamento de música contribúe a ampliar os coñecementos dos alumnos no 

relativo ó tratamento e manipulación dos arquivos musicais. Algúns exemplos poden ser: 

 Descargas de música en diferentes formatos (MIDI, mp3). 

 Gravación de sonidos do entorno para traballar posteriormente con eles. 

 Gravación de actuacións musicais realizadas no instituto. 

 Visita de páxinas da web con contido musical. 

 Traballo interactivo con webquest de contido musical. 

 Utilización de programas de edición de partituras. 

 Utilización de programas de edición de audio. 

Para levar a cabo as estas actividades os alumnos irán á aula de informática do 

centro. 
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7. AVALIACIÓN SISTEMÁTICAS DAS APRENDIZAXES 

a) AVALICIÓNS PARCIAIS 

 

                    PARA OS CONTIDOS CONCEPTUAIS/PROCEDIMENTAIS 90% 

INSTRUMENTO PROCEDEMENTOS PONDER 

Probas escritas Para os tres cursos da ESO e as materias de Bacharelato farase 

unha proba ou varias probas ó longo de cada avaliación. O 

número de preguntas dependerá dos contidos a avaliar. 

 

70 % 

Traballos 

individuais 

Terase en conta: a calidade dos textos e das ilustracións, non 

cometer faltas de ortografía,  a variedade das fontes, o rigor 

científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 

síntese, etc. 

 

5% 

Traballos en grupo  Terase en conta: a calidade dos textos e das ilustracións, non 

cometer faltas de ortografía, a variedade das fontes, o rigor 

científico, a entrega no prazo indicado, a participación no grupo, a 

capacidade discursiva da exposición, etc. Se non houbera 

traballos en grupo este 10% contabilizaríase no apartado das 

probas escritas. 

5% 

Traballo na aula Terase en conta a realización das actividades propostas e sobre 

todo a consecución dun ambiente de silencio e traballo na aula. 
10% 

                                       PARA  ACTITUDES, VALORES E NORMAS   10% 

INSTRUMENTO CRITERIOS ACTITUDES PONDER. 

 

Observación 

sistemática e  

rexistro  

O alumno irá acumulando 

positivos ou negativos ó 

longo das clases que 

serán contabilizados á 

hora de avaliar.  

As recollidas no currículo 70% 

Interese 5 %  

Asistencia 5%  

Puntualidade 5%  

Atención 5%  

Participación 5%  

Respecto ao profesor/a 5% 
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b) AVALIACIÓN  FINAL ORDINARIA 

                                                      CUALIFICACIÓN (Cálculo da nota media) 

REQUISITOS Ter superadas as tres avaliacións. 

CONDICIÓNS Redondeo da nota que non pode levar decimais. 

CÁLCULO NOTA Media das tres avaliacións. 

 

c) AVALIACIÓN FINAL EXTRORDINARIA 

INSTRUMENTO                                   EXPLICACIÓN PONDER. 

Proba escrita Para a avaliación de setembro farase unha soa proba 

escrita que consistirá en un número por determinar de 

preguntas sobre a programación dada ó longo do curso. 

 

100% 

 

                                        d) SISTEMAS DE RECUPERACION 

1. DA MATERIA DO PROPIO CURSO 

                    TIPOS      INSTRUMENTOS  E CUESTIÓNS QUE SE VALORAN 

 Dunha avaliación parcial No caso de non ter superada algunha das avaliacións 

farase unha proba escrita ó longo da terceira 

avaliación.   

 Final das avaliacións 

parciais  

 

No caso de non superar algunha das probas, o 

alumno terá unha nova oportunidade en xuño. No 

caso de non superar a proba final de xuño, na que se 

incluirán preguntas sobre os contidos de todo o curso, 

o alumno terá que ir á proba extraordinaria de 

setembro. 
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2. DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

  PLAN DE TRABALLO                             CUESTIÓNS QUE SE VALORAN 

 Clases de 

recuperación 

O departamento prepara actividades para que os alumnos 

realicen na casa e reúnese con eles cada dúas semanas nun 

recreo para supervisar o traballo e aclarar dúbidas.  

A avaliación dos alumnos basearase no traballo que leven a 

cabo durante o ano, non realizándose probas escritas tipo 

exame ou similar. A observación directa é suficiente para avaliar 

o coñecemento que o alumno ten da materia. Como 

consecuencia, valorarase a asistencia. Non se farán probas 

escritas. A avaliación do alumno desprenderase dos traballos 

realizado durante o curso. 

 

 

 

3. DA PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

                    TIPOS INSTRUMENTOS  E CUESTIÓNS QUE SE VALORAN 

 Proba escrita. Para a avaliación de setembro farase unha soa proba escrita 

que consistirá en preguntas sobre os contidos do curso.  

 

 

 

 

 



IES Plurilingüe San Rosendo (Mondoñedo)  Página 16 de 40 
Programación didáctica do Departamento de Música                             
Curso 2013/14 

 

ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO 

 

        OBXECTIVOS XERAIS DA MÚSICA NA ESO 

 

 Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para 

expresar ideas e sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de 

comunicación e respectando outras formas distintas de expresión. 

 Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a 

interpretación vocal e a instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma 

individual como en grupo. 

 Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e 

culturas musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, 

enriquecemento intercultural e gozo persoal, interesándose por ampliar e diversificar 

as preferencias musicais propias. 

 Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da 

creación artística e do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e 

funcións e aplicando a terminoloxía apropiada para describilas e valoralas 

criticamente. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, 

internet, textos, partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo da 

música. 

 Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da 

comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa 

contribución ás distintas actividades musicais e a aprendizaxe autónoma da música. 

 Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos 

diferentes contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e 

prexuízos, tomando conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que 

se produce coas contribucións dos demais. 
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 Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e 

ámbitos de coñecemento, así como a función e o significado da música en 

diferentes producións artísticas e audiovisuais e nos medios de comunicación. 

 Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes 

usos sociais da música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e 

iniciativa a situacións cotiás e valorando a contribución que a música pode facer á 

vida persoal e a da comunidade. 

 Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, 

tomando conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando 

coñecementos da ecoloxía acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de 

diferentes épocas e espazos para combater a polución sonora. 
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ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO      CURSO 2º ESO 

 

OBXECTIVOS DE MÚSICA PARA 2º ESO 

 Seguir e interpretar partituras. Seguir audiogramas coa pulsación e recoñecer 

temas, instrumentos, etc. nas partituras e audiogramas. 

 Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para 

expresar ideas e sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de 

comunicación e respectando outras formas distintas de expresión. 

 Recoñecer os elementos principias da música, tales como ritmos, melodías, tipo de 

intérpretes, etc. Empregar os signos dinámicos e coñecer os tipos de textura. 

 Aprender cancións para ser interpretadas a nivel individual ou en grupo.  

 Introducirse ás obras musicais a través dos elementos que a conforman, nun nivel 

elemental. Estudiar o contexto onde se desenrola cada audición ou interpretación. 

 Participar en actividades de canto, interpretación con diversos instrumentos, bailes, 

etc. con actitude interesada e positiva. 

 Coñecer os diferentes xéneros e obras musicais a través da análise, a práctica 

instrumental e a audición. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, 

internet, textos, partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo 

da música. 

 Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da 

comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa 

contribución ás distintas actividades musicais e a aprendizaxe autónoma da 

música. 

 Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, 

tomando conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando 

coñecementos da ecoloxía acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de 

diferentes épocas e espazos para combater a polución sonora. 
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CONTIDOS DE MÚSICA PARA 2º ESO 

BLOQUE UNIDADE CURRICULAR 
TEMPORALIZ 

SESIÓNS/ MES 
Aval. 

Escoita  Utilización dos recursos necesarios para a 

comprensión da música escoitada. 

 Elementos que interveñen na construción dunha 

obra musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, 

textura, forma, tempo, dinámica, etc. 

 Identificación dos elementos da música e das súas 

características na audición e na análise de obras. 

 Clasificación e discriminación auditiva dos 

diferentes tipos de voces e instrumentos e das 

distintas agrupacións de voces e instrumentos. 

 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. Interese por coñecer músicas de distintas 

características e por ampliar as propias 

preferencias musicais. 

 A música en vivo: concertos e outras 

manifestacións musicais, da propia cultura musical 

e doutras. Interese por desenvolver hábitos 

positivos e de respecto aos demais durante a 

escoita. 

 Aplicación de estratexias de atención, audición 

interior, memoria comprensiva e anticipación 

durante a interpretación e creación musical. 

 Valoración da audición como forma de 

comunicación e como fonte de coñecemento e 

enriquecemento intercultural. 

28 Set 

Out 

Nov 

Dec 

 

1ª 
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Interpretación 

 

 As características da voz e da palabra como medios 

de expresión musical. Habilidades técnicas e 

interpretativas, exploración e descubrimento das 

posibilidades da voz como medio de expresión 

musical. 

 Os instrumentos e o corpo como medios de 

expresión musical: características xenéricas e 

formais. 

 Agrupacións vocais e instrumentais na música de 

diferentes xéneros, estilos e culturas. A 

interpretación individual e en grupo. 

 Práctica de pezas musicais aprendidas a través da 

memorización e da lectura de partituras. 

 As grafías e outras formas de notación musical, 

convencionais e propias, empregadas como 

expresión musical. 

 Experimentación e práctica das distintas 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. 

 Coñecemento e emprego das tecnoloxías da 

información na interpretación e gravación de pezas 

musicais. 

 Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, 

a resonancia e a entoación. 

 Exploración das posibilidades de diversas fontes 

sonoras e práctica de habilidades técnicas para a 

interpretación. 

 Práctica das pautas básicas da interpretación: 

silencio, atención ao director/a e aos/ás e outros/as 

intérpretes, audición interior, memoria e adecuación 

ao conxunto. 

 

 

24 

 

Xan 

Febr 

Marz 

 

2ª 
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 Aceptación e cumprimento das normas que rexen a 

interpretación en grupo e a aportación das ideas 

musicais que contribúan ao perfeccionamento da 

tarefa común. 

 Aceptación e predisposición para mellorar as 

capacidades técnicas e interpretativas propias e 

respecto ante outras formas de expresión. 

Creación  Sonorización de representacións dramáticas, 

actividades de expresión corporal e danza e imaxes 

fixas e en movemento na realización de producións 

audiovisuais. 

 Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a 

través da comprensión e interiorización da música. 

 Emprego e coñecemento dos recursos necesarios 

para a conservación e a difusión das creacións 

musicais propias e alleas. 

10 Abril 

Maio 

3ª 

Contextos 

Musicais 

 O son e a música nos medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

Valoración dos recursos tecnolóxicos como 

instrumentos para o coñecemento e gozo da 

música. 

 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. 

 Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 

indiscriminado de música e a contaminación 

sonora. 

10 Maio  

Xuño 

3ª 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE MÚSICA DE 2º ESO 

                                                        CURRICULARES 

1.  Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical a que pertencen 

distintas pezas escoitadas con anterioridade na aula. 

2.  Identificar e analizar os compoñentes básicos dunha obra musical, empregando a 

linguaxe musical coñecida a través do traballo na aula. 

3.  Ser quen de comunicar axeitadamente e con rigor valoracións persoais sobre as 

distintas manifestacións musicais coñecidas con anterioridade na aula. 

4.  Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou escoitar 

unha peza musical. 

5.  Coñecer cómo se desenvolve a interpretación en grupo, ben sexa instrumental, vocal 

ou de movemento. 

6.  Elaborar axeitadamente un pequeno arranxo musical. 

7.  Ler axeitadamente as grafías musicais con que se escribe unha obra musical. 
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIDOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA 

U.CURR CONTIDOS MÍNIMOS 

1)  Distinguir nas audicións cuestións sinxelas da música, como a diferenciación 

vocal/ instrumental, tipo de instrumentación no seu caso, reconocer e explicar 

cuestións como melodía, ritmo, etc. 

2)  Coñecer elementos básicos da linguaxe musical e a súa función: pentagrama, 

claves, notas, figuras e alteracións.  

3)  Interpretar na flauta melodías fáciles, con brancas, negras e corcheas e os 

respectivos silencios nos compases de subdivisión binaria. 

4)  Recoñecer auditivamente diferentes tipos de textura: Monodia e monodía 

acompañada; polifonía e contrapunto. 

5)  Diferenciar as tesituras de voz máis comúns. 

6)  Saber clasificar un instrumento e recoñecer tanto visual como auditivamente os 

máis representativos de cada familia. 

7)  Diferenciar xéneros musicais. 
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ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO      CURSO 3º ESO 

 

OBXECTIVOS DE MÚSICA PARA 3º ESO 

 Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para 

expresar ideas e sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de 

comunicación e respectando outras formas distintas de expresión. 

 Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a 

interpretación vocal e a instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma 

individual como en grupo. 

 Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e 

culturas musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, 

enriquecemento intercultural e gozo persoal, interesándose por ampliar e 

diversificar as preferencias musicais propias. 

 Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da 

creación artística e do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e 

funcións e aplicando a terminoloxía apropiada para describilas e valoralas 

criticamente. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, 

internet, textos, partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo 

da música. 

 Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da 

comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa 

contribución ás distintas actividades musicais e a aprendizaxe autónoma da 

música. 

 Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos 

diferentes contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e 

prexuízos, tomando conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que 

se produce coas contribucións dos demais. 

 Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e 

ámbitos de coñecemento, así como a función e o significado da música en 
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diferentes producións artísticas e audiovisuais e nos medios de comunicación. 

 Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes 

usos sociais da música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e 

iniciativa a situacións cotiás e valorando a contribución que a música pode facer á 

vida persoal e a da comunidade. 

 Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, 

tomando conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando 

coñecementos da ecoloxía acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de 

diferentes épocas e espazos para combater a polución sonora. 

 

 

CONTIDOS DE MÚSICA PARA 3º ESO 

BLOQUE UNIDADE CURRICULAR 
TEMPORALIZ 

SESIÓNS/ MES 
Aval. 

Escoita  Utilización dos recursos necesarios para a 

comprensión da música escoitada. 

 Identificación dos elementos da música e das 

súas características na audición e na análise de 

obras musicais. 

 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. 

 A música en vivo: concertos e outras 

manifestacións musicais, da propia cultura 

musical e doutras. 

 Aplicación de estratexias de atención, audición 

interior, memoria comprensiva e anticipación 

durante a interpretación e creación musical. 

 Valoración da audición como forma de 

comunicación e como fonte de coñecemento e 

enriquecemento intercultural. 

28 Set 

Out 

Nov 

Dec 

 

1ª 
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Interpretación  Agrupacións vocais e instrumentais na música de 

diferentes xéneros, estilos e culturas. A 

interpretación individual e en grupo. 

 Práctica de pezas musicais aprendidas a través 

da memorización e da lectura de partituras. 

 Experimentación e práctica das distintas técnicas 

do movemento e da danza, expresión dos 

contados musicais a través do corpo e do 

movemento e a interpretación dun repertorio 

variado de danzas. 

 Coñecemento e emprego das tecnoloxías da 

información na interpretación e gravación de 

pezas musicais. 

 Práctica da relaxación, a respiración, a 

articulación, a resonancia e a entoación.  

 Exploración das posibilidades de diversas fontes 

sonoras e práctica de habilidades técnicas para a 

interpretación. 

 Práctica das pautas básicas da interpretación: 

silencio, atención ao director/a e aos/ás e 

outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 

adecuación ao conxunto.. 

 Aceptación e predisposición para mellorar as 

capacidades técnicas e interpretativas propias e 

respecto ante outras formas de expresión. 

 Exploración das posibilidades de diversas fontes 

sonoras e práctica de habilidades técnicas para a 

interpretación. 

24 Xan 

Feb 

Mar 

2ª 

Creación  A improvisación, a elaboración de arranxos e a 

composición como recursos para a creación 

musical en todas as súas vertentes; elaboración 

de arranxos de cancións e pezas instrumentais, 

con acompañamentos sinxelos e a selección de 

distintos tipos de organización musical. 

10 Abril 

Maio 

 

3ª 
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 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 diferentes 

actividades que se realizan na aula. 

 Sonorización de representacións dramáticas, 

actividades de expresión corporal e danza e 

imaxes fixas e en movemento na realización de 

producións audiovisuais. 

 Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida 

a través da comprensión e interiorización da 

música. 

 Emprego e coñecemento dos recursos necesarios 

para a conservación e a difusión das creacións 

musicais propias e alleas. 

 Utilización das tecnoloxías da información nos 

procesos de creación musical. 

Contextos 

musicais 

 Recoñecemento e localización nas coordenadas 

espacio-temporais das manifestacións musicais 

máis significativas do patrimonio musical galego, 

occidental e doutras culturas. 

 A pluralidade de estilos na música actual. 

Características culturais, artísticas e formais. 

 A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, 

teatral, cinematográfica, radiofónica ou 

publicitaria. 

 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. 

 O son e a música nos medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

Valoración dos recursos tecnolóxicos como 

10 Maio  

Xuño 

3ª 
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instrumentos para o coñecemento e gozo da 

música. 

 Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 

indiscriminado de música e a contaminación 

sonora. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE MÚSICA PARA 3º ESO 

                                                        CURRICULARES 

1.  Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical a que pertencen 

distintas pezas escoitadas con anterioridade na aula. 

2.  Identificar e analizar os compoñentes básicos dunha obra musical, empregando a 

linguaxe musical coñecida a través do traballo na aula. 

3.  Ser quen de comunicar axeitadamente e con rigor valoracións persoais sobre as 

distintas manifestacións musicais coñecidas con anterioridade na aula. 

4.  Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento á hora de crear ou escoitar 

unha peza musical. 

5.  Coñecer cómo se desenvolve a interpretación en grupo, ben sexa instrumental, vocal 

ou de movemento. 

6.  Elaborar axeitadamente un pequeno arranxo musical. 

7.  Ler axeitadamente as grafías musicais con que se escribe unha obra musical. 
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIDOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA 

U.CURR                                       CONTIDOS MÍNIMOS 

1)  Distinguir nas audicións cuestións sinxelas da música, como a diferenciación 

vocal/ instrumental, tipo de instrumentación no seu caso, recoñecer e explicar 

cuestións como melodía, ritmo, tipo de xénero, etc. 

2)  Interpretar na flauta melodías fáciles ou fragmentos de coreografías sinxelas. 

3)  Realizar un arranxo sinxelo dunha peza musical empregando un editor de 

partituras. 

4)  Ser capaz de facer un comentario crítico dalgunha música baseándose nos 

coñecementos obtidos coa materia. 

5)  Manexar con soltura o vocabulario específico da materia. 

6)  Manter unha actitude positiva hacia a área e hacia os compañeiros en tódalas 

actividades do departamento, sobre todo nas actividades musicais levadas a 

cabo no centro. 
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ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO      CURSO 4º ESO 

 

OBXECTIVOS DE MÚSICA PARA 4º ESO 

 Introducirse nos compases de amalgama e outros compases de subdivisión 

ternaria. 

 Aprender cancións tradicionais, e folclore vocal nas diferentes culturas. 

 Acercarse á música popular dende a súa orixe, a música electrónica e a súa 

imbricación no arte audiovisual. 

 Ler textos de diferentes culturas e a súa relación coa música. 

 Seguir partituras e recoñecer os diferentes instrumentos étnicos. 

 Saber ler críticas musicais. 

 Aplicar os termos musicais ós contextos étnico e audiovisual, vocabulario musical 

aplicado á música popular e urbana. 

 Realizar correctas audicións e lecturas de audiogramas de obras musicais 

adecuadas ó seu nivel. 

 Seguir obras mediante partituras ou acompañamentos, comparar versións e saber 

realizar arreglos. 

 Participar en actividades de canto, interpretación con diversos instrumentos, bailes, 

etc. 

 Coñecer os diferentes xéneros e obras musicais a través do análise, a práctica 

instrumental e a audición. 
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CONTIDOS DE MÚSICA PARA 4º ESO 

BLOQUE UNIDADE CURRICULAR 
TEMPORALIZ 

SESIÓNS/ MES 
Aval. 

Audición e 

referentes 

musicais 

 A música como un elemento cunha presenza 

constante na vida das persoas: a audición de 

música na vida cotiá, nos espectáculos e nos 

medios audiovisuais. Reflexión sobre esa presenza 

incesante nas nosas vidas e a necesidade do 

silencio. 

 Audición, recoñecemento, análise e comparación 

de músicas de diferentes xéneros, estilos e 

culturas. 

 Utilización de distintas 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. 

 A música nos medios de comunicación. Factores 

que inflúen nas preferencias e as modas musicais. 

 Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de 

propostas musicais, así como polos gustos 

musicais doutras persoas. 

 Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para 

describir a música. 

 

42 Set 

Out 

Nov 

Dec 

1ª 

Interpretación e 

creación 

 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. 

 Interpretación de pezas vocais e instrumentais 

aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 

partituras con diversos tipos de notación. 

 Utilización de diferentes técnicas, recursos e 

36 Xan 

Feb 

Mar 

 

2ª 
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procedementos compositivos na improvisación, a 

elaboración de arranxos e a creación de pezas 

musicais. 

 Planificación, ensaio, interpretación, dirección e 

avaliación de espectáculos musicais na aula e 

neutros espazos e contextos. 

 Ámbitos profesionais da música. Identificación e 

descrición das distintas facetas e especialidades no 

traballo dos músicos. 

 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. 

 A edición, a comercialización e a difusión da 

música. Novas modalidades de distribución da 

música e as súas consecuencias para os 

profesionais da música e a industria musical. 

 Perseveranza na práctica de habilidades técnicas 

que permitan mellorar a interpretación individual e 

en grupo e a creación musical. 

 Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a 

música nos ámbitos persoal e profesional. 

Música e 

tecnoloxías 

 O papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre 

a repercusión que na música tivo a posibilidade de 

gravar o son e a aparición dos ordenadores. 

 Transformación de valores, hábitos, consumo e 

gusto musical como consecuencia dos avances 

tecnológicos das últimas décadas. 

 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. 

 Aplicación de diferentes técnicas de gravación, 

analóxica e dixital, para rexistrar as creacións 

30 Abr 

Maio 

Xuño 

3ª 
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propias, as interpretacións realizadas no contexto 

da aula e outras mensaxes musicais. 

 Análise das funcións da música en distintas 

producións audiovisuais: publicidade, televisión, 

cine, videoxogos, etc. 

 Sonorización de imaxes fixas e en movemento 

mediante a selección de músicas preexistentes ou a 

creación de bandas sonoras orixinais. 

 Valoración crítica da utilización dos medios 

audiovisuais e as tecnoloxías da información e a 

comunicación como recursos para a creación, a 

interpretación, o rexistro e a difusión de producións 

sonoras e audiovisuais 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE MÚSICA PARA 4º ESO 

1.  Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na 

sociedade. 

2.  Analizar diferentes pezas musicais apoiándose na audición e no uso de documentos 

impresos como partituras, comentarios ou musicogramas e describir as súas 

principais características. 

3.  Expoñer de forma crítica a opinión persoal respecto a distintas músicas e eventos 

musicais, argumentándoa en relación á información obtida en distintas fontes: libros, 

publicidade, programas de concertos, críticas, etc. 

4.  Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza vocal ou instrumental ou unha 

coreografía aprendidas de memoria a través da audición ou observación de 

gravacións de audio e vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros recursos 

gráficos. 

5.  Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de 

actividades musicais no centro: planificación, ensaio, interpretación, difusión, etc. 

6.  Explicar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical considerando a 

intervención de distintos profesionais. 

7.  Elaborar un arranxo para unha peza musical a partir da transformación de distintos 

parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) nun ficheiro MIDI, utilizando 

un secuenciador ou un editor de partituras. 

8.  Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes 

recursos informáticos. 
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIDOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA 

U.CURR                                       CONTIDOS MÍNIMOS 

1)  Ser capaz de comentar a función que ten a música na sociedade. 

2)  Distinguir nas audicións cuestións sinxelas da música, como a diferenciación 

vocal/ instrumental, tipo de instrumentación no seu caso, recoñecer e explicar 

cuestións como melodía, ritmo, tipo de xénero, etc. 

3)  Ser capaz de dar opinións fundamentadas acerca dun espectáculo musical. 

4)  Interpretar coa frauta e instrumental Orff da aula melodías fáciles ou fragmentos 

de coreografías sinxelas. 

5)  Manter unha actitude positiva hacia a área e hacia os compañeiros en tódalas 

actividades do departamento, sobre todo nas actividades musicais levadas a 

cabo no centro. 

6)  Coñecer os pasos fundamentais da creación musical. 

7)  Realizar un arranxo sinxelo dunha peza musical empregando un editor de 

partituras. 
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ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DO CURRÍCULO      CURSO 1º BAC 

 

OBXECTIVOS DA MATERIA DE MÚSICA PARA 1º DE BACHARELATO 

 Aprender a empregar axeitadamente os recursos vocais, a non falar por riba das 

nosas posibilidades e a evitar o ruído ambiente. 

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

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

 Coñecer e empregar as técnicas básicas de preparación da voz, na tesitura e 

colocación axeitada. 

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

 Aprender a disfrutar das posibilidades técnicas da voz que permiten cantar en 

grupo. 

 Desenvolver os coñecementos básicos que permitan a improvisación e a creación 

vocal individual. 

 Coñecer, respectar e divulgar o repertorio musical vocal de Galicia, tanto o derivado 

do folclore e da música popular como o propio da música clásica. 

 Respectar a música propia como sinal de identidade dun pobo. 

 Recoñecer as formas vocais doutras culturas como base de riqueza intercultural dos 

nosos tempos. 

 Identificar e/ou interpretar as cancións e formas vocais propias da cltura occidental, 

así como doutras culturas, enmarcándoas nos seus respectivos eixes cronológicos, 

preferentemente con acompañamento instrumental. 

 Colaborar na comprensión doutras culturas e civilizacións a través do canto e da 

súa práctica en grupo. 

 Aprender a compartir, canalizar as emocións e os sentimentos a través do canto e 

da súa práctica en grupo. 

 Recoñecer e valorar o gozo que proporciona a cada persoa o feito de cantar, 

individualmente ou en grupo, con ou sen acompañamento instrumental. 

 Coñecer a evolución e características da voz humana e do canato ata hoxe en día. 
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CONTIDOS DE MÚSICA PARA  1º BACHARELATO 

BLOQUE UNIDADE CURRICULAR 
TEMPORALIZ 

SESIÓNS/ MES 
Aval. 

Coidado e 

Hixiene da 

Voz 

 O sistema fonador, as súas caraterísticas 

fisiolóxicas: glote, pulmóns e resoadores (farinxe, 

larinxe, boca, etc.). 

 A fonación: naturaza e características. Exercicios e 

técnicas de emisión da voz. 

 Disfonías, afonías e outros transtornos da voz. 

 A respiración costo-diafragmático-abdominal. 

 Apoio da voz no diafragma e control da dosificación 

do aire ao falar e cantar. 

 Eutonía (colocación da larinxe para unha óptima 

fonación). 

36 Out 

Nov 

1ª 

Vocalización  

e Articulación 

 Atopar a tesitura axeitada a cada alumno e alumna. 

 Exercicios de respiración e relaxación. 

 Exercicios de vocalización e preparación da voz. 

 Perfeccionamento dos aspectos técnicos da 

interpretación vocal. 

 Exercicios de axilidade vocal. 

 Traballo sobre a coloratura vocal propia. 

Todo 

o ano 

Todo o 

ano 

1ª 

2ª 

3ª 

Repertorio 

Galego, da 

Cultura 

Occidental e 

do Mundo 

 Cancións e música vocal do repertorio galego para 

as distintas épocas do ano. Cancións de ruada, 

maios, cancións de ronda, de vendima, de 

colleita, etc. 

 Relación da etnomusicoloxía coa socioloxía e 

antropología galega: os cancioneiros. 

 Improvisación, creación e interpretación de obras 

vocais de creación propia. 

48 Xan 

Feb 

Mar 

 

2ª 
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 Tipoloxías de cancións no ámbito da música 

urbana: habaneras, boleros, cancións protesta, 

new wave, canción de autor, etc. 

 Tipoloxías de cancións no ámbito da música culta: 

cación galega, melodie francaise, lied, romanza, 

aria, cavatina, cavaletta, etc. 

 As cancións asociadas aos movementos sociais 

actuais: punk, rock, pop, música electrónica, etc. 

 Acompañamento axeitado destas cancións e 

formas musicais cos instrumentos da aula. 

A Voz como 

Fonte de 

Terapia 

 A improvisación como forma de autocoñecemento. 

 A voz e a música como expresión propia de 

sentimentos e emocións. 

 A expresión do grito, da risa, do choro, en 

contextos emocionais dados. 

 A identificación dalgunhas cancións con 

determinados estados de ánimo. 

 A interiorización do son e do silencio como base 

emocional vital. 

Todo 

o ano 

Todo o 

ano 

1ª 

2ª 

3ª 

Historia do 

Canto 

 Características do canto gregoriano. O inicio da voz 

operística: o bel canto e o verismo. 

 O papel do cantante nas distintas sociedades: os 

tenores de bravura, os castrati, as sopranos de 

coloratura, os e as cantantes actuais e os medios 

de comunicación de masas. 

 Canto e fala na tradición vocal galega e española. 

Características propias: alalás, aturuxo, saetas, 

etc. 

 As novas vocalizacións na música contemporánea: 

o grito, a focalización, a risa, etc., asociados aos 

compositores do século XX. 

40 Abr 

Maio 

Xuño 

3ª 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA 

1.  Aplicar os coñecementos adquiridos para unha correcta posición e hixiene da voz, 

tanto na vida cotiá como en contextos de interpretación musical. 

2.  Recoñecer a estructura dunha canción, a partir da partitura, do seu canto e da súa 

audición. 

3.  Distinguir na audición dunha canción ou forma musical as diferentes voces e/ou 

instrumentos. 

4.  Interpretar con acompañamento instrumental cancións de caracterísiticas e estilos 

diversos e recoñecer as diferentas e/ou relacións entre elas, utilizando 

posteriormente, se se desexa, a partitura. 

5.  Recoñecer aquelas características dunha forma vocal concreta que producen ou 

potencian determinados sentimentos e emocións. 

6.  Realizar pequenos arranxos ou cancións, con ou sen acompañamento instrumental. 

 

              

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIDOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA 

U.CURR                                       CONTIDOS MÍNIMOS 

1)  Utilizar a voz de maneira axeitada, sobre todo na vida cotiá. 

2)  Recoñecer parámetros das cancións (forma, melodía, ritmo, etc). 

3)  Diferenciar voces e/ou instrumentos nas audicións. 

4)  Ser capaz  de interpretar pequenas cancións e pezas coa propia voz e os 

instrumentos da aula con actitude aberta e interesada e respectando a labor dos 

compañeiros e do profesor. 
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