
 AVALIACIÓN  4º ESO MÚSICA

Criterios:

- Desenvolver a capacidade de análise de obras musicais como exemplo da

creación artística e do patrimonio cultural, comprendendo o seu uso social e as

súas intencións expresivas. 

- Aprender a utilizar diversas fontes de información para o coñecemento, goce

e apreciación musical. 

- Adquirir o vocabulario que permita explicar de forma oral e escrita os procesos

musicais e establecer valoracións propias. 

- Fomentar a audición activa e consciente de obras musicais como fonte de

enriquecimiento cultural e de pracer persoal, con vistas a favorecer a

ampliación e diversificación dos seus gustos musicais. 

- Participar en actividades musicais, tanto dentro como fose do aula, individual

e grupalmente, con actitude aberta, interesada e respetuosa. 

- Coñecer as diferentes manifestacións musicais a través da historia e a súa

significación no ámbito artístico e sociocultural. 

- Introducirse na utilización das novas tecnoloxías para a reprodución,

transmisión e grabación do fenómeno musical.

Mínimos exixibles para unha avaliación positiva

- Saber recoñecer, ler, escribir e reproducir os elementos básicos da linguaxe

relacionados coa organización do discurso musical.

-Distinguir as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade,

atendendo ás diversas variables: intención de uso, estrutura formal, medio de

difusión utilizado, etc. 

- Analizar os procesos de produción musical (partituras, grabacións, etc.)

valorando a intervención dous distintos profesionais. 

- Utilizar a terminoloxía adecuada na análise de obras e situacións musicais,

consultando as fontes documentais necesarias. 

- Valorar ou papel dás novas tecnoloxías na creación e reprodución dá música,

a través do seu emprego. 

- Aplicar os elementos básicos da linguaxe musical como soporte á



interpretación, a audición e a análise de partituras, musicogramas e outras

representacións gráficas. 

- Valorar os principais movementos da música popular urbana, identificando as

diversas funcións e tipologías estudadas. 

 -Distinguir e respectar as diferentes formas de expresión vocal e instrumental

da música doutras culturas e tradicións, apreciando as súas achegas á

evolución da música occidental. 

-Participar con interese, agrado, talante crítico, constancia e espírito de

superación nas actividades propostas ao longo do curso cunha actitude de

respecto, tolerancia e coperación .

- Utilizar a terminoloxía adecuada na análise de obras e situacións musicais,

consultando as fontes documentais necesarias. 

5.1.2. Mínimos esixibles para probas extraordinarias. 

- Saber recoñecer, ler, escribir e reproducir os elementos básicos da linguaxe

relacionados coa organización do discurso musical. 

- Distinguir as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade,

atendendo ás diversas variables: intención de uso, estrutura formal, medio de

difusión utilizado, etc. 

- Analizar os procesos de produción musical (partituras, grabacións, etc.)

valorando a intervención dos distintos profesionais. 

- Caracterizar a función da música nos distintos medios de comunicación:

radio,televisión, cine, e as súas aplicacións na publicidade. 

- Saber analizar obras musicais, mediante audicións e/ou partituras, atendendo

ás súas características formais e trazos estilísticos máis representativos, e

situalas non seu contexto cultural. 

- Utilizar a terminoloxía adecuada na análise de obras e situacións musicais,

consultando as fontes documentais necesarias.


