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1-  2º  Curso da ESO  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Criterios de Avaliación (non se menciona ningún do terceiro 
trimestre) 

 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. 

 Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e 
respecto polas creacións dos seus compañeiros/as. 

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

 Identificar e describir os instrumentos e as voces e as súas agrupacións. 

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

 Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
 Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso 

indiscriminado do son, analizar as súas causas e propor solucións. 
  Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras 

disciplinas. 
 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. 

 Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir 
música. 

 

Estándares  de Aprendizaxe (non se menciona ningún do terceiro 
trimestre) 

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

 Practica a relaxación a respiración a articulación a resonancia e a 
entoación 

 Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 

 Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra así como a 
súa forma e os diferentes tipos de voz 

 Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

 Distingue as diversas función que cumpre a música na nosa 
sociedade 

 Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español  e 
galego 

 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e 
utilizas como ferramentas para a actividade musical. 
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Competencias Imprescindibles para E.S.O e Bacharelato  

Comunicación lingüística (CCL)  

A música contribúe a enriquecer os intercambios comunicativos, fomentando o 
desenrolo de destrezas e estratexias comunicativas orais e escritas, e á 
adquisición e uso dun vocabulario musical básico.   

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT).   

A linguaxe musical fundaméntase na linguaxe matemática; a representación 
gráfica da duración do son e do ritmo (figuras, silencios, compases, etc.) se 
expresa en forma de proporcións matemáticas e fraccións.  Igualmente ocorre 
con outros conceptos musicais como o intervalo, a distribución en tons e 
semitóns da escala, o acorde ou as indicacións metronómicas, por enumerar 
algúns.  

Por outra parte, trátanse tamén contidos de carácter científico e tecnolóxico, 
como o estudio do fenómeno físico do son e os seus diferentes parámetros, a 
produción do son nas diferentes familias instrumentais e os factores que 
determinan o timbre propio de cada instrumento, os procesos biolóxicos da 
audición e a voz e o coñecemento das partes do corpo implicadas no mesmo, 
etc.  

Competencia dixital (CD).   

A ensinanza de a Música contribúe tamén ó desenrolo da competencia dixital, 
promovendo o dominio básico de recursos tecnolóxicos no campo da música 
(hardware e software musical, técnicas de tratamento e gravación do son, 
produción de mensaxes audiovisuais, utilización de Internet como fonte de 
información, etc.).  

Aprender a aprender (CAA).   

O estudio da Música fomenta o desenrolo de capacidades e destrezas 
fundamentais para a aprendizaxe do alumno, como a atención, a 
concentración, a memoria, o esforzo e a constancia.  

Competencias sociais e cívicas (CSC).   

As actividades de interpretación e práctica musical requiren por parte dos 
alumnos dun traballo cooperativo baseado na tolerancia, o respecto e a 
solidariedade. Desenrolo de habilidades sociais (autocontrol, autoestima e 
empatía, entre outras).  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).   

Ca interpretación musical se potencia a habilidade para planificar e xestionar 
proxectos e se desenrolan a perseveranza, a responsabilidade, a autonomía e 
a autoestima, fomentando deste modo a confianza dos alumnos en si mesmos 
e seu espírito emprendedor.  
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Conciencia e expresións culturais (CCEC).   

A Música está relacionada de forma directa con dita competencia en todos os 
aspectos que a configuran, e a capacidade de comprender e valorar 
criticamente manifestacións musicables de diferentes culturas, épocas e 
estilos, a partir da audición e a análise musical e sociolóxico das mesmos, así 
como a adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o 
sentimentos de forma creativa, especialmente ca interpretación, a 
improvisación e a composición. 

 

1- 2. Avaliación e cualificación  

 Avaliación  

Procedementos:  

Observación directa, sistemática e diaria: o principal método, xa que 
permite ter coidado da actitude, traballo na aula (práctica instrumental, vocal 
e corporal, participación nos debates, etc.) e coñecer mellor o alumnado. 
Inclúe a avaliación de audicións e toda posta en escena do traballo 
elaborado na materia, así como a gravación en audio, vídeo ou soporte 
informático para a posterior auto e co-avaliación do alumnado. 
Probas obxectivas: para avaliar a adquisición e comprensión de contidos 
conceptuais. Pode tratarse de probas orais (debates e postas en común ou 
individual) ou escritas, de tipo test nas súas variantes (elección múltiple, 
verdadeiro ou falso, etc.), de resposta desenvolvida, ou comentario e análise 
de audicións, entre outra 
 

Instrumentos e Cualificación Final 

 En cada sesión levarase a cabo a observación do alumnado (actitude, 
participación, traballo na aula, etc.), así como preguntas e cuestións 
directas realizadas ao mesmo. 
Actitude (10%), na que se valorará o silencio, respecto, o traballo 
diario, participación en clase, achega do material... 
 

 Ao longo do curso recolleranse os cadernos de clase, como mínimo 
unha vez por trimestre. 
Caderno de clase (10%), na que se terá en conta a presentación e 
coidado do devandito caderno, as tarefas que reflicten o traballo 
realizado na clase, para a comprensión dos contidos. 
 

 Realizaranse, tamén, traballos manuais. A revisión por parte do 
docente ou a entrega dos mesmos tamén forma parte da avaliación. 
Traballos de investigación e participación nas actividades 
musicais do centro (10%) 
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 Exames parciais escritos trimestrais sobre a materia impartida durante 
o mesmo. 
Proba teórica (40%), na que se terá en conta a expresión de 
ideas, os coñecementos, a ortografía, a comprensión e 
asimilación dos contidos, a seriedade e  o respecto cara a 
materia, as capacidades  e dificultades do alumnado. 
 

 A interpretación instrumental vogal, corporal e auditiva avalíase 
diariamente, a través das rúbricas 
Interpretación de obras instrumentais traballadas na clase  e 
actuacións  nos concertos e actividades organizadas no  centro 
(Nadal, Entroido) 
Proba práctica (30%)  na que se terá en conta os avances no 
instrumento (frauta e percusión Orff). Tamén se valorará a 
participación nos concertos durante o curso, sendo a 
participación obrigatoria, pois forma parte da proba práctica. 
Ademais, de probas instrumentais tamén se realizarán probas 
auditivas que se avaliarán a través de rúbricas. 

 

 Seguimento e corrección da realización das tarefas e dos progresos 
acadados polo alumnado a través dos correos electrónicos e contacto 
telefónico coas familias no terceiro trimestre. 
 

 Uso da Cisco Webex Meetings (no terceiro trimestre) 

 A cualificación farase en función das cualificacións das dúas 
primeiras avaliacións á que sumaremos 2 puntos como máximo 
pola realización das tarefas feitas no confinamento.  
 

Proba extraordinaria de setembro  

Os/as alumnos/as que non acaden os obxectivos, contidos e competencias de 
maneira positiva en xuño, realizarán en setembro a proba teórica extraordinaria 
que versará sobre os contidos abordados na primeira e segunda avaliación. 

Alumnado de materia pendente  

Neste curso ningún/ha alumnos/a ten a materia pendente. 

1-3 Adaptacións Curriculares  

En segundo curso da ESO hai tres alumnos/as que teñen A.C.I,  

As actividades que se están a traballar no estado de confinamento son de 

repaso das dúas primeira avaliación, son fichas similares as que traballan na 

clase. No caso do alumno con discapacidade auditiva, envíanselle vídeos para 

reforzar  a linguaxe de signos. 
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1 - 4  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades    

Fichas de linguaxe musical de repaso da primeira e segunda avaliación. 

Visionado de documentais con contidos das dúas primeiras avaliacións.  

Pasatempos musicais con contidos das dúas primeiras avaliacións. 

Comentario e análise de cancións  

Construcións de instrumentos musicais con materiais reciclables “Instrumentos 
do confinamento” 

Coreografías. 

Audicións. 

Metodoloxía: 

Explicación da elaboración das actividades con instrucións precisas e sinxelas. 

O prazo para realizar as tarefas é de dúas semanas. Aínda que haxa retrasos 

na súa entrega, non haberá ningún problema e corríxense de todas as 

maneiras para non afectar á motivación do noso alumnado. 

Dispoñibilidade en horario de mañá e tarde para consultar calquera dúbida. 

Dispoñibilidade do correo corporativo, correo persoal e teléfono persoal. 

Contacto co alumnado, mínimo dúas veces por semana. 

Contacto coas familias que tardaron en  responder aos correos enviados. 

Videoconferencia unha hora á semana na Cisco Webex Meetings 

1 – 5 Información e publicidade  

Na páxina web do I.E.S Terra de Soneira o alumnado pode atopar a dirección 

do correo electrónico corporativo dos membros do Departamento. 

Ademais deste correo, dispoñen do correo electrónico persoal. 

O contacto coas familias a través do correo e teléfono.  

 

2 - 3º CURSO DA ESO 

2-1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Criterios de avaliación (non se menciona ningún do terceiro trimestre). 

 Mostrar interese polas actividades de composición, e improvisación e 
mostrar respecto polas creacións dos seus compañeiros e as súas 
compañeiras. 
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 Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de 
interpretación, asumindo diferentes papeis, tentando concertar a súa 
acción coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e 
contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa común. 

 Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
 Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións 

 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. 

 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. 

 Usar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

 

Estándares de aprendizaxe (non se menciona ningún do terceiro 

trimestre). 

 Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades 
e respecta as capacidades e as formas de expresión dos seus 
compañeiros/as 

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

 Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a 
interpretación e a audición 

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

 Expresa contidos musicais e os relaciona con épocas da historia e 
con outras disciplinas 

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

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

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

 

2-2. Avaliación e cualificación.  

Avaliación  

Procedementos:  

Observación directa, sistemática e diaria: o principal método, xa que 
permite ter coidado da actitude, traballo na aula (práctica instrumental, vocal 
e corporal, participación nos debates, etc.) e coñecer mellor o alumnado. 
Inclúe a avaliación de audicións e toda posta en escena do traballo 
elaborado na materia, así como a gravación en audio, vídeo ou soporte 
informático para a posterior auto e co-avaliación do alumnado. 
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Probas obxectivas: para avaliar a adquisición e comprensión de contidos 
conceptuais. Pode tratarse de probas orais (debates e postas en común ou 
individual) ou escritas, de tipo test nas súas variantes (elección múltiple, 
verdadeiro ou falso, etc.), de resposta desenvolvida, ou comentario e análise 
de audicións, entre outra 
Instrumentos e Cualificación Final 

 En cada sesión levarase a cabo a observación do alumnado (actitude, 
participación, traballo na aula, etc.), así como preguntas e cuestións 
directas realizadas ao mesmo. 
Actitude (10%), na que se valorará o silencio, respecto, o traballo 
diario, participación en clase, achega do material... 
 

 Ao longo do curso recolleranse os cadernos de clase, como mínimo 
unha vez por trimestre. 
Caderno de clase (10%), na que se terá en conta a presentación e 
coidado do devandito caderno, as tarefas que reflicten o traballo 
realizado na clase, para a comprensión dos contidos. 

 

 Realizaranse, tamén, traballos manuais. A revisión por parte do 
docente ou a entrega dos mesmos tamén forma parte da avaliación. 
Traballos de investigación e participación nas actividades 
musicais do centro (10%) 

 

 Exames parciais escritos trimestrais sobre a materia impartida durante 
o mesmo. 
Proba teórica (40%), na que se terá en conta a expresión de 
ideas, os coñecementos, a ortografía, a comprensión e 
asimilación dos contidos, a seriedade e  o respecto cara a 
materia, as capacidades  e dificultades do alumnado. 
 

 A interpretación instrumental vogal, corporal e auditiva avalíase 
diariamente, a través das rúbricas 
Interpretación de obras instrumentais traballadas na clase  e 
actuacións  nos concertos e actividades organizadas no  centro 
(Nadal, Entroido) 
Proba práctica (30%)  na que se terá en conta os avances no 
instrumento (frauta e percusión Orff). Tamén se valorará a 
participación nos concertos durante o curso, sendo a 
participación obrigatoria, pois forma parte da proba práctica. 
Ademais, de probas instrumentais tamén se realizarán probas 
auditivas que se avaliarán a través de rúbricas. 

 

 Seguimento e corrección da realización das tarefas e dos progresos 
acadados polo alumnado a través dos correos electrónicos e contacto 
telefónico coas familias no período de confinamento. 
 

 Uso da Cisco Webex Meetings (no terceiro trimestre) 
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 A cualificación farase en función das cualificacións das dúas 
primeiras avaliacións á que sumaremos 2 puntos como máximo 
pola realización das tarefas feitas no confinamento.  
 
 

 
Proba extraordinaria de setembro  

Os/as alumnos/as que non acaden os obxectivos, contidos e competencias de 
maneira positiva en xuño, realizarán en setembro a proba teórica extraordinaria 
que versará sobre os contidos abordados na primeira e segunda avaliación. 

Alumnado de materia pendente  

Neste curso ningún/ha alumnos/a ten a materia pendente. 

 

2-3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación)  

Actividades    

Traballos de repaso da primeira e segunda avaliación. 

Visionado de documentais con contidos das dúas primeiras avaliacións.  

Pasatempos musicais con contidos das dúas primeiras avaliacións. 

Comentario e análise das audicións escoitadas na clase, dende a Idade Antiga  

ata o Clasicismo incluído. 

Audicións de obras musicais das etapas impartidas nas dúas primeiras 

avaliacións, Antigüidade, Idade Media, Renacemento, Barroco e Clasicismo 

 

Metodoloxía: 

Explicación da elaboración das actividades con instrucións precisas e sinxelas. 

Aportación de material de reforzo  

O prazo para realizar as tarefas é de dúas semanas. Aínda que haxa retrasos 

na súa entrega, non haberá ningún problema e corríxense de todas as 

maneiras para non afectar á motivación do noso alumnado. 

Dispoñibilidade en horario de mañá e tarde para consultar calquera dúbida. 

Dispoñibilidade do correo corporativo, correo persoal e teléfono persoal. 

Contacto co alumnado, mínimo dúas veces por semana. 

Contacto coas familias que tardaron en  responder aos correos enviados. 

Videoconferencia unha hora á semana na Cisco Webex Meetings 
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2-4. Información e publicidade. 

Na páxina web do I.E.S Terra de Soneira o alumnado pode atopar a dirección 

do correo electrónico corporativo dos membros do Departamento. 

Ademais deste correo, dispoñen do correo electrónico persoal. 

O contacto coas familias a través do correo e teléfono.  

 

3-4º CURSO DA ESO  

3-1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles(non se 

inclúe ningún do terceiro trimestre) 

 

Criterios  

 Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, una peza vocal ou instrumental, 
ou unha coreografía, aprendida 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. 

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

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

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

 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.   

 Realizar exercicios que reflexen a relación dea música con outras 
manifestacións artísticas.  
 

Estándares 

 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  

 Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas 

instrumentais e danzas cun nivel de complexidade en aumento. 

 Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de 

diversas fontes documentais.  

 Coñece e explica o papel da música en situacións  e contextos diversos: 

actos da vida cotiá , espectáculos, medios de comunicación 

 Mostra interese por coñecer o patrimonio musical español e  galego. 
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Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre música e 

outras manifestacións artísticas 

 

3-2. Avaliación e cualificación.  

Avaliación  

Procedementos:  

Observación directa, sistemática e diaria: o principal método, xa que 
permite ter coidado da actitude, traballo na aula (práctica instrumental, vocal 
e corporal, participación nos debates, etc.) e coñecer mellor o alumnado. 
Inclúe a avaliación de audicións e toda posta en escena do traballo 
elaborado na materia, así como a gravación en audio, vídeo ou soporte 
informático para a posterior auto e co-avaliación do alumnado. 
Probas obxectivas: para avaliar a adquisición e comprensión de contidos 
conceptuais. Pode tratarse de probas orais (debates e postas en común ou 
individual) ou escritas, de tipo test nas súas variantes (elección múltiple, 
verdadeiro ou falso, etc.), de resposta desenvolvida, ou comentario e análise 
de audicións, entre outra 
 

Instrumentos e Cualificación Final  

 En cada sesión levarase a cabo a observación do alumnado (actitude, 
participación, traballo na aula, etc.), así como preguntas e cuestións 
directas realizadas ao mesmo. 
Actitude na aula (10%) 

 

 Ao longo do curso recolleranse os cadernos de clase, como mínimo 
unha vez por trimestre. 
Caderno de clase, onde se reflicte a materia e apuntes 
proporcionados polo Departamento (10%) 

 

 Realizaranse, tamén, traballos manuais. A revisión por parte do 
docente ou a entrega dos mesmos tamén forma parte da avaliación. 
Traballos do club de lectura (30%) 
 

 A interpretación instrumental vogal, corporal e auditiva avalíase 
diariamente, a través das rúbricas 

     Práctica instrumental (25%) 

 

 Interpretación de obras instrumentais traballadas na clase  e 
actuacións  nos concertos e actividades organizadas no  centro 
(Nadal, Entroido) 
Participación nas actividades musicais organizadas polo 
Departamento (25%) 
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 Seguimento e corrección da realización das tarefas e dos progresos 
acadados polo alumnado a través dos correos electrónicos e contacto 
telefónico coas familias na terceira avaliación. 
 

 Emprego da Cisco Webex Meetings na terceira avaliación. 

 A cualificación farase en función das cualificacións das dúas 
primeiras avaliacións á que sumaremos 2 puntos como máximo 
pola realización das tarefas feitas no confinamento.  

 
Proba extraordinaria de setembro  

Os/as alumnos/as que non acaden os obxectivos, contidos e competencias de 
maneira positiva en xuño, realizarán en setembro a proba teórica extraordinaria 
que versará sobre os contidos abordados na primeira e segunda avaliación. 

Alumnado de materia pendente  

Neste curso ningún/ha alumnos/a ten a materia pendente. 

 

3 - 3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación)  

Actividades  

Comentario e análise das audicións recomendadas. 

Resumo e comentario dos temas vistos nas dúas primeiras avaliacións. 

Lectura de “Luces de Bohemia” e visionado da película  

Comentario e análise de cancións  

Coreografías do Just Dance 

Visionado de “Nada será Igual” 

 

Metodoloxía: 

Explicación da elaboración das actividades con instrucións precisas e sinxelas. 

O prazo para realizar as tarefas é de dúas semanas. Aínda que haxa retrasos 

na súa entrega, non haberá ningún problema e corríxense de todas as 

maneiras para non afectar á motivación do noso alumnado. 

Dispoñibilidade en horario de mañá e tarde para consultar calquera dúbida. 

Dispoñibilidade do correo corporativo, correo persoal e teléfono persoal. 

Contacto co alumnado, mínimo dúas veces por semana. 

Contacto coas familias que tardaron en  responder aos correos enviados. 



14 
 

Videoconferencia unha hora á semana na Cisco Webex Meetings 

 

3 - 4. Información e publicidade  

Na páxina web do I.E.S Terra de Soneira o alumnado pode atopar a dirección 

do correo electrónico corporativo dos membros do Departamento. 

Ademais deste correo, dispoñen do correo electrónico persoal. 

O contacto coas familias a través do correo e teléfono.  

 

4-4 Primeiro e Segundo de Bacharelato Análise Musical. 

4-1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Estándares de 1º de Bacharelato (non se menciona ningún do terceiro 

trimestre) 

 Comprende a maneira  en que está construída unha obra, entendendo a 

relación entre a estrutura e os elementos  procedementos utilizados.   

  Distingue o timbre dos diferentes instrumentos e voces, calquera que 

sexa a  súa combinación. Valora o nivel de percepción da música, a 

escoita dos diversos planos sonoros e coñece a terminoloxía adecuada.  

  Percibe os procedementos de tensión/distensión utilizados polo 

compositor e identificalo  na partitura. 

 Elabora comentarios escritos e orais sobre audicións, con espírito 
crítico, utilizando una terminoloxía adecuada. 

 Consulta fontes de información adecuadas para a elaboración dos 
seus comentarios. 

 

Estándares de 2º de Bacharelato (non se menciona ningún do terceiro 

trimestre) 

 

 Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música 

medieval 

 Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música 

renacentista 

 Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música 

barroca 

 Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música 

clásica e do estilo galante 
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Criterios da Avaliación. 1º Bacharelato (non se menciona ningún do 

terceiro trimestre) 

 Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas rítmicas sobre 

un fragmento escoitado individual ou conxuntamente. 

 Improvisar, individual ou colectivamente, breves melodías tonais ou 

modais, pequenas formas musicais partindo de premisas relativas a 

diferentes aspectos da linguaxe musical. 

 Improvisar ou compoñer e interpretar unha breve obra musical para 

unha melodía dada que precise da participación de varios intérpretes e 

incorporar movemento coreográfico, utilizando os coñecementos 

musicais adquiridos. 

 Realizar traballos ou exercicios aplicando as ferramentas das 

tecnoloxías da comunicación aplicadas á música 

 

Criterios de Avaliación. 2º Bacharelato (non se menciona ningún do 

terceiro trimestre) 

 Interpretar textos orais del nivel educativo procedentes de fontes 
           diversas utilizando  estratexias de comprensión oral para obter 
           información e aplicala na reflexión sobre o contido, a ampliación dos 
           seus coñecementos e a realización de tarefas de aprendizaxe. 

 Expresar oralmente textos previamente planificados, do ámbito 
           persoal, académico, social ou profesional, con unha pronunciación clara, 
           aplicando as normas da prosodia e a corrección gramatical do nivel 
           educativo e axustados as  propiedades textuais de cada tipo e situación 
           comunicativa, para expresar coñecemento. 

 Planificar tarefas ou proxectos, individuais ou colectivos, describindo 
           acciones, recursos materiais, prazos e responsabilidades. 

 Colaborar e comunicarse para construír un produto ou tarefa 
colectiva filtrando e compartindo información e contidos dixitais 

     seleccionando as ferramentas de comunicación TIC, servizos da web 
social e contornos virtuais de aprendizaxe. Aplicar boas formas de 
conducta na comunicación  previr, denunciar  protexer a outros das 
malas prácticas, como  o ciberacoso. 

 
 
 
4-2 Avaliación e cualificación.  

Procedementos e Instrumentos de Avaliación. 

As actividades musicais que se fagan na clase, e que serán 

consideradas diaria e individualmente polo profesor para cada alumno. 

Incluiríamos dentro delas as seguintes: 

 

 Exercicios e xogos rítmicos. Lecto-escritura de fragmentos sinxelos. 

Interpretación ante un instrumento dunha partitura proposta. 

Interpretacións de cancións individual e colectivamente, a unha voz ou a 
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dúas. Creación de coreografías. Creación de proxectos musicais que 

permitan a investigación sonora e da construción musical. 

 

Dentro dos traballos musicais que o alumno terá que preparar ao longo 

do curso consideraremos dúas categorías de exercicios: 

-Os que serán presentados por escrito,  e serán presentados no 

momento en que sexan solicitados como parte da actividade avaliadora. 

-Aqueles que sexan doutro carácter como presentacións, debates, 

traballos coa informática musical ou as Tics ou outras actividades de 

contido oral ou virtual, serán valorados de forma diaria e individual pola 

profesora, no momento de realizar a actividade.  

 

  Participación activa nos festivais de Nadal, Entroido, fin de curso e 

demais actividades que se organicen no centro. 

 

 

Criterios de Cualificación de Bacharelato 

 

• 45 % da nota atribuíbel ao traballo (práctica instrumental) que se 

faga na aula 

• 45% da nota, será determinada polo traballo na aula do 

alumno, interpretacións e creacións. Atendendo moi especialmente á 

participación e musicalidade das propostas do alumnado.  valorándose 

primordialmente a participación, a disciplina fronte as indicacións dadas, 

e o progreso na afinación e na medida.  Non se poderá valorar do 

mesmo xeito a facilidade e a beleza do timbre, e será sancionada a non 

participación do alumnado nestas actividades. Xa que impedirá a 

avaliación positiva na materia  independentemente da nota matemática 

conseguida nos outros procedementos avaliadores.  

• 10 % actitude na aula. 

• Neste terceiro  trimestre, o traballo que envíe o alumnado 

sumaralle a media das avaliacións anteriores co fin de que poidan 

acadar  a nota mais alta para o seu expediente. 

 

 

Proba extraordinaria de setembro  

Os/as alumnos/as que non acaden os obxectivos, contidos e competencias de 
maneira positiva en xuño, realizarán en setembro a proba teórica extraordinaria 
que versará sobre os contidos abordados na primeira e segunda avaliación. 

Alumnado de materia pendente  

Neste curso ningún/ha alumnos/a ten a materia pendente. 
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4-3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación)  

Actividades: 

1º Bacharelato: 

Tema All That Jazz. Audicións. Resumo 

Tema Rock/Pop  e audicións. Resumo 

Traballo investigación sobre cantantes da música pop/rock 

2º Bacharelato. 

The Wall. 

Traballo investigación sobre o documental  

Traballo investsigación sosbre Pink Floid 

Metodoloxía: 

Explicación da elaboración das actividades con instrucións precisas e sinxelas. 

Dispoñibilidade en horario de mañá e tarde para consultar calquera dúbida. 

Dispoñibilidade do correo corporativo, correo persoal e teléfono persoal. 

Contacto co alumnado, mínimo dúas veces por semana para responder 

dúbidas. 

Contacto coas familias que tardaron en  responder aos correos enviados. 

Videoconferencia unha hora á semana na Cisco Webex Meetings 

 

4-4 Información e publicidade  

Na páxina web do I.E.S Terra de Soneira o alumnado pode atopar a dirección 

do correo electrónico corporativo dos membros do Departamento. 

Ademais deste correo, dispoñen do correo electrónico persoal. 

O contacto coas familias a través do correo e teléfono.  

 

 

 

 

 

José Manuel Lamela Caamaño 

María Jesús Domínguez Daponte. 


