
     O GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CONTIDOS 

 
1º ESO  

OBRADOIRO MUSICAL 
 
Lectura de notas en clave de sol, engadindo o do de primeira liña adicional. 

Coñecemento da clave de fa e de do.  

 

 nomear e utilizar correctamente o instrumental Orff da aula e a 

frauta doce.  

empregando técnica axeitada ante os instrumentos da aula.  

 emisión e resoancia da voz e manter unha 

postura correcta na respiración e entoación.  

 

estilos traballados no curso.  

 

 

Duración:  

- Recoñecer, representar e interpretar as figuras e silencios musicais.  

- Establecer equivalencias.  

- Coñecer e interpretar os signos de prolongación: puntillo, ligadura e calderón.  

- Indicadores de compás: 2/4 ,¾, 4/4.  

- Signos de repetición.: dobre barra, d.c.  
Altura.  

 

- Lectura de notas dende o “si “ao “la “en clave de sol.  

- Función do díese, bemol e becuadro.  

- Práctica instrumental (Do M, Fa M Sol Maior) e escalas pentatónicas.  
Intensidade:  

 

- Principais termos e signos de intensidade.  

Timbre:  

 

- Clasificación e recoñecemento das principais voces (brancas, soprano, contralto, 

tenor e baixo).  

Os instrumentos da orquestra: clasificación (idiófonos, membranófonos; corda 

fretada, pulsada e percutida; aerófonos de bisel, de boquilla e lingüeta 

simple/dobre) e descrición.  

Análise de formas simples: binarias /ternarias; forma estrófica ( cancións pop). 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



2º ESO: 
 

O grao mínimo de consecución de contidos para este nivel incluirían os 

seguintes aspectos:  

 

Coñecemento da clave de fa e de do.  

 

frauta doce.  

nstrumentalmente distintos tipos de obras adaptados ao nivel do 

curso.  

estilos traballados no curso.  

 

aplicar o referido á expresión musical dos parámetros do son:  

Duración:  

 

- Recoñecer, representar e interpretar as figuras e silencios musicais.  

- Establecer equivalencias.  

- Coñecer e interpretar os signos de prolongación: puntillo, ligadura e calderón.  

- Indicadores de compás: 2/4 ,¾, 4/4 e 6/8.  

- Principais termos de tempo: allegro, moderato, andante.  

- Signos de repetición.: dobre barra, d.c.  
Altura.  

 

- Lectura de notas dende o “si “ao “la “en clave de sol.  

- Función do díese, bemol e becuadro.  

- - Colocación dos tons e semitóns nas escalas maiores utilizadas na práctica 

instrumental (Do M, Fa M).  
Intensidade:  

 

- Principais termos e signos de intensidade.  
Timbre:  

 

- Clasificación e recoñecemento das principais voces (brancas, soprano, contralto, 

tenor e baixo).  

Os instrumentos da orquestra: clasificación (idiófonos, membranófonos; corda 

fretada, pulsada e percutida; aerófonos de bisel, de boquilla e lingüeta 

simple/dobre) e descrición.  

Análise de formas simples: binarias /ternarias; forma estrófica ( cancións pop).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



3º de ESO  
 

 

 

 

 

 

 

, polifónica e homofónica.  

pura/descritiva/programática/dramática.  

 

sonata e sinfonía.  

fretada, pulsada e percutida; aerófonos de bisel, de boquilla e lingüeta 

simple/dobre) e descrición.  

da música.  

 

4º de ESO  
 

clasicismo, reforma de Gluck e a ópera de Mozart; diferentes escolas operísticas do 

Romanticismo (francesa, italiana e alemá).  

sinfonía.  

 

rísticas básicas dos principais movementos do s. XX.  

 

 

-rock dende a súa orixe ata os anos 60.  

 

PRIMEIRO DE BACHARELATO 
Linguaxe e práctica musical  

 

subdominante e dominante, esquema de blues, ritmos binarios, ternarios e 

cuaternarios, síncopes e contratempos.  

ria do jazz: orixes, principais tendencias do jazz clásico (jazz de Nova 

Orleáns, hot e swing) e do jazz mderno (bebop, cool, free jazz, jazz modal, fusión, 

neoclasicismo...).  

ndas e 

tendencias.  

 

primeiros tempos do sonoro, etapa clásica, anos 50/60, a partir dos 70) e historia 

do cine musical.  



 
SEGUNDO DE BACHARELATO 

 

Historia da música e da danza  
 

O alumnado debe ter a competencia de desenvolver dunha maneira axeitada 

(empregando o vocabulario técnico da materia, textos ben estruturados, 

capacidade de relación e análise e os coñecementos requeridos) os seguintes 

temas:  

rísticas, orixe e evolución.  

 

lírica galaico-portuguesa. Afonso X o Sabio.  

xiosa. A música da Reforma e da Contrarreforma. A música vocal 

profana: o madrigal e o estilo madrigalesco.  

 

 

entista. Función social. Nacemento do ballet.  

linguaxe expresiva. O nacemento da ópera.  

 

 

 

sinfónica e de cámara.  

 

asicismo: o ballet de acción. Novos aspectos do espectáculo. 

Estética. Innovacións da posta en escena.  

 

programática.  

no romántico.  

 

 

 

 

 

 

etc. A evolución dos elementos da música.  

unda Escola de Viena: o dodecafonismo. O neoclasicismo. Representantes 

principais da composición.  

 

 



O alumnado debe ter a competencia para comentar as seguintes obras, 

comentando as súas características musicais fundamentais (timbre, estrutura, 

textura, melodía, ritmo) e relacionando a peza co seu contexto:  

Audición 1. PUER NATUS EST (Introito gregoriano)  

Audición 2. GRATULANTES CELEBREMUS (Códice Calixtino)  

Audición 3. SANTA MARIA ESTRELA DO DÍA, Cantigas de Sta. María (Afonso X)  

Audición 4. ONDAS DO MAR DE VIGO(M. Códax)  

Audición 5. MATONA MIA CARA(Orlando di Lasso)  

Audición 6. KYRIE, Misa do Papa Marcello (G. P. da Palestrina)  

Audición 7. TODOS LOS BIENES DEL MUNDO(J. del Encina)  

Audición 8. VI RICORDA O BOSCHI OMBROSI, “Orfeo, Favola in música” (C. 

Monteverdi)  

Audición 9. KOMMT, IHR TÖCHTER, Coro inicial,“Paixón segundo San Mateo” (J. S. 

Bach)  

Audición 10 .ALLELUIA, “O Mesías” (G. F. Haendel)  

Audición 11. O INVERNO, “As catro estacións” (A. Vivaldi)  

Audición 12. CHE FARÓ SENZA EURIDICE “Orfeo ed Euridice” (Ch.W. Gluck)  

Audición 13. DER HÖLLE RACHE. “A frauta encantada”, Kv. 620. (W.A. Mozart)  

Audición 14. PEQUENA MÚSICA NOCTURNA, 4º Mov. Rondó-Allegretto. (W. A. 

Mozart)  

Audición 15. SINF.NÚM. 83, EN SOL M, HOB. I/83 A GALIÑA; 1º Mov. (J. Haydn)  

Audición 16. SINFONIA NÚM 5 EN DO M, OP. 67, 1º mov. (L. van Beethoven)  

Audición 17. NOCTURNO, Op. 9, nº 2 (F. Chopin)  

Audición 18. LIBIAMO. “A Traviata” (G.Verdi)  

Audición 19. PRELUDIO. “Os Mestres cantores de Nüremberg” (R. Wagner)  

Audición 20. MARGARIDA DA ROCHA. D. 118. Lied (F. Schubert)  

Audición 21. NEGRA SOMBRA. “Seis baladas galegas” (X. Montes)  

Audición 22. A REVOLTOSA, Dúo de Felipe e Mari Pepa (R. Chapí)  

Audición 23. DANZA DA FADA LARPEIRADA, “O Crebanoces”, (P. I. Tchaikovsky)  

Audición 24. LA MER(C. Debussy). 

Audición 25. RONDA DAS PRINCESAS. “O paxaro de fogo”. ”(I. Stravinsky). 

Audición 26. DANZA DO MUIÑEIRO,. “O chapeu de tres picos”(M. de Falla)  

Audición 27. VATICINIOS DE PRIMAVEIRA. “A Consagración da Primaveira”(I. 

Strawinski). 

Audición 28. DIE NACHT. “Pierrot Lunaire”. (A. Schönberg) 

Audición 29. TIENTO E BATALLA (C. Halffter)  

Audición 30. IONISATION (P. Varese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

2º ESO 
Unha parte importante dos instrumentos de avaliación empregados neste nivel 

están relacionados coas actividades da linguaxe musical: escritura na pauta, lectura 

de partituras sinxelas e análise de partituras: poñer nome a notas con liñas 

adicionais, traballar con partituras en diferentes claves, completar e corrixir 

compases, cambiar figuras por silencios, substituír ligaduras por figuras con 

puntillo, colocar liñas divisorias.  

Realizaránse actividades de audición activa: recoñecemento de secuencias rítmicas 

ou melódicas, repeticións de patróns baseados nos ditados melódicos ou rítmicos. 

Actividades de producción musical, por improvisación grupal ou individual, e de 

coordinación rítmica ou instrumental. Coreografías de pasos con instrumentos de 

percusión ou acompañando unha canción entoada.  

Merece destacar a interpretación instrumental. Básicamente se traballa coa frauta e 

co instrumental Orff combinado. Nas partituras propostas se valora a autonomía na 

lectura de notas sen escribir debaixo da pauta.  

Estes procedementos avaliaranse principalmente a través de diferentes probas 

escritas (exames, entrega de actividades ) e da observación e control do traballo 

diario de clase (caderno, participación, diálogo co alumnado). Tanto para as 

actividades de práctica instrumental como para as exposicións orais empregaranse 

rúbricas nas que se detallen os diferentes aspectos a avaliar e os resultados desas 

actividades.  

 

3º e 4º ESO 
Unha parte importante dos instrumentos de avaliación empregados neste nivel 

están relacionados coas actividades de audición activa. Realizaranse actividades 

de audición para identificar diferentes tipos de textura, voces, diferentes tipos de 

instrumentos, acordes consonantes ou disonantes. Tamén se incluirán ditados 

melódicos sinxelos (de 3 e 4 notas), rítmicos e de intensidade.  

Outros procedementos relacionados coa linguaxe musical están centrados na 

análise de partituras: poñer nome a notas con liñas adicionais, en partituras en 

diferentes claves, completar e corrixir compases, cambiar figuras por silencios, 

substituír ligaduras por figuras con puntillo, colocar liñas divisorias, identificar 

diferentes tipos de textura, identificar acordes de tónica, subdominante e 

dominante, analizar formas simples.  

Realizaranse actividades de produción musical (compoñer melodías, 

acompañamentos rítmicos e acompañamentos harmónicos a partir dunhas 

instrucións) e de interpretación instrumental (interpretar con instrumental Orff 

pezas nas que se inclúas elementos de linguaxe musical traballados na unidade).  

Incluiranse actividades escritas de resposta extensiva (comentarios de audicións, 

textos de opinión), de resposta breve (preguntas pechadas, para completar frases), 

ademais de exercicios para relacionar diferentes termos musicais coa súa 

definición, ordenar e organizar diferentes termos (por exemplo, ordenar termos de 

tempo de maior a menor velocidade), exercicios de verdadeiro ou falso, mapas 

conceptuais e resumos.  

O alumnado realizará exposicións orais individuais ou en grupo relacionados co 

comentario e análise dunha canción, a descrición dunha paisaxe sonora, 

clasificación e descrición de instrumentos.  

Estes procedementos avaliaranse principalmente a través de diferentes probas 

escritas (exames, entrega de actividades ) e da observación e control do traballo 

diario de clase (caderno, participación, diálogo co alumnado). Tanto para as 

actividades de práctica instrumental como para as exposicións orais empregaranse 

rúbricas nas que se detallen os diferentes aspectos a avaliar e os resultados desas 

actividades.  

 

 

 

 



PRIMEIRO DE BACHARELATO 
Linguaxe e práctica musical 

 
Debido aos contidos propios desta materia, unha parte relevante dos 

procedementos está centrada na análise de partituras: identificar acordes de tónica, 

subdominante e dominante, acordes de sétima, recursos rítmicos como a síncope 

ou o contratempo, diferentes tipos de escala; analizar partituras sinxelas de blues, 

ragtime , gospel…  

 

Terán relevancia as actividades relacionadas coa audición activa (identificar 

instrumentos e diferentes tipos de formacións instrumentais, as particularidades 

tímbricas dos diferentes estilos, tipos de improvisación, elementos e patróns 

rítmicos…), a produción musical (compoñer acompañamentos rítmicos ou 

harmónicos tomando como modelo diferentes estilos musicais) e a interpretación 

instrumental (interpretar con instrumental Orff pezas dos diferentes estilos 

traballados).  

Incluiranse actividades escritas de resposta extensiva buscando a análise de 

diferentes datos, o contraste de fontes de información, a relación entre diferentes 

ideas, a actitude crítica, ademais de exposicións orais individuais ou en grupo. 

 

 
SEGUNDO DE BACHARELATO 

 

Historia da música e a danza 
 

Os procedementos de avaliación para esta materia están centrados no comentario 

de audicións, análise de partituras, audición activa. Valorarase a capacidade de 

análise e de relación do alumnado.  

Os instrumentos de avaliación empregados serán principalmente probas escritas 

que inclúan actividades de resposta extensiva (desenvolvemento de temas, 

comentario de audicións) centradas na análise dos diferentes aspectos musicais, o 

coñecemento do contexto de composición e interpretación, a relación da peza co 

seu contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
1º ESO 

 
Probas escritas  

 
- Realizaremos unha ou dúas probas escritas no trimestre.  

- Estas probas serán de carácter práctico, aplicando os conceptos aprendidos.  

- A materia é acumulativa, de tal xeito que precisaranse sempre de conceptos 

traballados con anterioridade.  

- Terase en conta o emprego da terminoloxía axeitada así como a ortografía e a 

expresión.  

- A nota de estas probas suporá un 40% da nota final.  

 

Práctica instrumental  

 
- A participación na práctica é de carácter obrigatorio.  

- Todo o alumnado deberá utilizar tanto o instrumento melódico individual (frauta) 

así como o resto do instrumental Orff da aula. Terase en conta non só o resultado 

final senón:  

1. O coñecemento da técnica do instrumento (posición das notas, dixitación…).  

2. Atención as indicacións.  

3. A constancia e o esforzo no ensaio.  

4. A escoita e o respecto as interpretacións dos demais.  

 

- A nota práctica (exames rítmicos, ditados, lectura musical, interpretación en 

grupo e individual….) suporá un 40% da nota global.  

- No 20% restante contará, a nota de clase, das tarefas encomendadas polo 

profesor e do dossier de actividades e exercicios realizados ao longo do trimestre.  

 

Material  
- É obrigatorio traer todos os días o material de uso individual. O seu 

esquecemento reiterado ou mala conservación incidirá na nota final. A partir de 4 

faltas ( tomando a cuarta) descontarase 0,25, por cada unha, na nota media do 

trimestre. Estas faltas son acumulativas dende o primeiro trimestre. 

 
2º ESO  

Probas escritas  
- Realizaremos dúas probas escritas no trimestre.  

- Estas probas serán de carácter teórico práctico, aplicando os conceptos 

aprendidos.  

- A materia é acumulativa, de tal xeito que precisaranse sempre de conceptos 

traballados con anterioridade.  

- Terase en conta o emprego da terminoloxía axeitada así como a ortografía e a 

expresión.  

- A nota de estas probas suporá un 50% da nota final.  

Práctica instrumental  
 
- A participación na práctica é de carácter obrigatorio.  

- Todo o alumnado deberá utilizar tanto o instrumento melódico individual (frauta) 

así como o resto do instrumental Orff da aula. Terase en conta non só o resultado 

final senón:  

1. O coñecemento da técnica do instrumento (posición das notas, dixitación…).  

2. Atención as indicacións.  



3. A constancia e o esforzo no ensaio.  

4. A escoita e o respecto as interpretacións dos demais.  

 

- A nota práctica (exames rítmicos, ditados, lectura musical, interpretación en 

grupo e individual….) suporá un 40% da nota global.  

- No 10% restante contará, a nota de clase, das tarefas encomendadas polo 

profesor e do dossier de actividades e exercicios realizados ao longo do trimestre.  

 

Material  
 
- É obrigatorio traer todos os días o material de uso individual. O seu 

esquecemento reiterado ou mala conservación incidirá na nota final. A partir de 4 

faltas ( tomando a cuarta) descontarase 0,25, por cada unha, na nota media do 

trimestre. Estas faltas son acumulativas dende o primeiro trimestre.  

 

 

3º ESO 
Probas escritas:  

 

nota mínima será de 3.  

actividades de repaso e recuperación propostas.  

 

alumnado que non 

acadara unha nota suficiente. Para ter dereito a realizar esta proba, debe 

acreditarse un certo interese e traballo diario.  

 

Traballos:  

partituras, fichas, fotocopias das unidades…).  

traballos propostos. Poden ser individuais e grupais. Suporán un 20% da nota 

media.  

 

a todas estas actividades poñeremos unhas datas que se deben respectar.  

 

Ortografía e expresión:  

correcta, empregando a terminoloxía musical axeitada.  

Cada falta de ortografía restará 0,1 da nota do exame ou traballo.  

 

Práctica instrumental:  
 

non só o resultado, senón a actitude e o traballo nestas clases 

prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4º ESO 
 

 

Probas escritas:  
 

facer media, a nota mínima será de 3.  

actividades de repaso e recuperación propostas.  

 

acadara unha nota suficiente. Para ter dereito a realizar esta proba, debe 

acreditarse un certo interese e traballo diario.  

 
Traballos:  
 

 material necesario (caderno, 

partituras, fichas, fotocopias das unidades…).  

traballos propostos.  

as 

que se deben respectar. Fóra de esta data non se recollerá a actividade. Estas 

actividades se valoran como un 20%.  

 

Ortografía e expresión:  

 

correcta, empregando a terminoloxía musical axeitada.  

Cada falta de ortografía restará 0,1 da nota do exame ou traballo.  

 

Práctica instrumental:  
 

A participación nestas actividades é de carácter obrigatorio.  

Terase en conta non só o resultado, senón a actitude e o traballo nestas clases 

prácticas.  

A nota da práctica suporá un 10% da nota media trimestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMEIRO DE BACHARELATO 
Linguaxe e práctica musical 



da nota).  

musical traballados na aula (20%).  

a colectiva de práctica instrumental (30%).  

o dominio da terminoloxía musical, a capacidade de manexar a información serán 

factores a ter en conta á hora de avaliar.  

aso de non mostrar unha actitude axeitada nas clases destinadas á práctica 

instrumental non se obterá a nota colectiva e realizarase unha proba individual.  

exame escrito baseado nos apuntamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
Historia da música e a danza 

 
Os criterios de avaliación para esta materia no primeiro trimestre:  

musical, ben en pregunta teórica ben en audición, no contexto histórico que lle deu 

orixe, achegando canto máis datos poida sobre a devandita forma musical, as súas 

características propias, o estilo do compositor, o seu lugar na sociedade do 
momento etc.  

axeitadamente no seu período histórico concreto, recoñecendo, a ser posible, a 

obra de que se trata. Así mesmo, debe determinar a súa forma musical, os 

instrumentos que nela concorren, os trazos estilísticos que a caracterizan e o lugar 

que ocupa na produción musical do compositor, naqueles casos nos que esta 

información poida obterse/ deducirse da audición. Todos estes aspectos deberán 

ser desenvolvidos cunha lóxica interna na que prime, ademais dos criterios antes 

sinalados, o principio da non existencia de ideas contraditorias o incompatibles 
dentro do mesmo comentario en particular e en xeral de todo o exame.  

As probas escritas consistirán en dúas opcións coa estrutura: preguntas de 

definición, preguntas breves dos temas da unidade ou unidades programadas, unha 

pregunta de tipo extensivo e un comentario das audicións estudadas  

 

Dada a distribución da materia faránse 3 probas escritas no primeiro trimestre que 

se valoran cun total de  90%, sendo a súa ponderación de: 15% ( tema repaso 

sobre a linguaxe musical),  a segunda proba., 45% e 30 % a derradeira. O restante 

10% responde aos comentarios das audicións entregadas polo alumnado. 

 

 
Os criterios de avaliación para esta materia no segundo e terceiro trimestre:  

Os comentarios das audicións se valoran como 10% da nota. 

Os exames responden a un 75%. O que acumule unha proporción mais alta de 

contidos será de 45%. 

O 15 % restante responde a traballos de grupo ( 2-3 alumnos) conlevando unha 

fase de preparación na aula e unha exposición dos contidos.  

As probas escritas consistirán en dúas opcións coa estrutura: preguntas de 

definición, preguntas breves dos temas da unidade ou unidades programadas, unha 

pregunta de tipo extensivo e un comentario das audicións estudadas  

 


