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1. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA
ETAPA: ESO - BAC

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa  

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes

nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa ofer ta.

- Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no

curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño.

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no

curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde 28/8/1995 (BOE 20-9),  pola que se regula o procedemento  para garantir  o  dereito do alumnado de ESO e Bacharelato  a que o seu

rendemento sexa avaliado conforme a criterios obxectivos.

- Real Decreto, 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á ESO .

- Decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

(DOG do13 de xullo de 2007).

- Orde 6/9/2007 (DOG 12-7), pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoriana comunidade autónoma de Galicia.

- Orde 21/12/2007 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado da ESO (DOG do7 de xaneiro de 2008)
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ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO

2. DATOS DO DEPARTAMENTO
PROFESOR/A MATERIAS QUE CURSOS

IMPARTE
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3. ASPECTOS XERAIS

Coa nosa programación perseguimos aproximarnos aos seguintes fins:

· Dispoñer dun documento de referencia que guíe a nosa práctica docente.

· Atender ás necesidades do alumnado.

· Evitar que o azar e a improvisación resten coherencia ás nosas accións.

· Revisar e actualizar periodicamente o conxunto de actividades educativas.

Todos estes aspectos, presentes durante a elaboración da programación comprenden o marco de referenciafixado pola lei e o 

espazo de libre actuación do cal dispoñemos como docentes.

Na área de Música débese partir dos obxectivos xera is de etapa e dos obxectivos xerais de área. Os pri meiros son moi xenéricos e

dificilmente  avaliables,  pero  todas  as  materias  deben contribuír  en  maior  ou  menor  medida  á  súa  consec  ución.  A  finalidade  da

aprendizaxe en Música é que o alumno alcance unha concepción global da área por medio de vivencias significativas que desenvolvan a

súa  sensibilidade,  comprensión  e  expresión  ante  o  feitomusical.  Mediante  estas  capacidades  poderá  aprecia  r  de  xeito  crítico  e

autónomo os diferentes tipos de música e actividades musicais, e gozar delas non só como forma de ocio senón taméncomo vehículo de

socialización e participación na realidade cultural que o rodea.
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3.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

MISIÓN, PRINCIPIOS E VALORES DO CENTRO:

O noso centro é un centro relativamente pequeno, creemos na tolerancia, no traballo cooperativo, fomentamos a igualdade entre mulleres

e homes e o uso da nosa lingua propia nas diferentes actividades que realizamos no centro.

A nosa liña educativa está encamiñada a erradicar calquera tipo de discriminación por razón de sexo. Fomentarase e darase prioridade a

cantas accións estean encamiñadas á dita erradicación.

A educación que impartimos é respectuosa coas conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas do alumnado e coas diferenzas culturais dos

mesmos, non adoutrinando ao alumnado e rexeitando todo tipo de dogmatismo e sendo  respectuoso coa liberdade de opinión de todos

os membros da comunidade educativa. 

No centro manifestamos o respecto polo uso das dúas linguas oficiais en Galicia, dándolle prioridade ao galego na vida administrativa,

nas relacións coa comunidade e no labor académico, a partir das pautas fixadas pola administración educativa, como medio máis eficaz

de lograr a igualdade real entre as dúas linguas, e de contribuír dese xeito á súa normalización.

Alén disto, o centro cumpre a normativa vixente en cada momento.

O proxecto que presentamos, pretendemos que sexa un proxecto flexible, participativo e en continua e permanente mellora. Dende a

nosa experiencia, os centros funcionan mellor cando a transparencia da información, a motivación, a asunción de responsabilidades tanto

nos acertos e os erros e a búsqueda da participación e o consenso están presentes en toda a actividade educativa, ademais buscaremos

a implicación directa do profesorado, alumnado, pais nas tarefas de programación, execución e control da actividade escolar. Para levar a

cabo isto os canais de comunicación deberán estar sempre abertos, e buscaremos a integración do Concello participando nas actividades

que nos propoñen e colaborando cos distintos organismos do mesmo.

En xeral, gustaríanos continuar o traballo emprendido este ano, seguir dándolle proxección ao centro e que se converta nun referente

para os centros de Narón como exemplo de superación das dificultades, entusiasmo, traballo en equipo e apostando por un ensino que

garanta a igualdade de oportunidades para todos, na que o alumno se converta no centro do ensino. 

En resume: Conseguir un centro de persoas formando persoas.
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 ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO CENTRO:

 SITUACIÓN:

O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón (A Coruña) de titularidade pública. Atópase no

lugar de Camiño Real S/N e o acceso principal  ao centro resólvese dende a Estrada de Cedeira. A distancia do IES aos núcleos

urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos, fai que estes utilicen para o acceso ao centro transporte escolar, e, no caso

dos alumnos de ciclos, transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos. Este feito supón un

condicionante na actividade do centro, pois, na práctica, o desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o

desprazamento dos participantes polos seus propios medios sen que exista nin sequera transporte colectivo público nas proximidades.

Os rapaces adscritos ao noso centro proveñen a súa maioría do CEIP Gándara e en menor medida do CPR Santiago Apostol e do

CEIP Jorge Juan.

 DISTRIBUCIÓN DO CENTRO:

O centro ocupa unha parcela de aproximadamente 14.000 m2. en dous edificios independentes en torno a un espazo central aberto e

pista polideportiva. O edificio principal está ocupado por aulas, departamentos, a administración e outros locais secundarios, servindo

de acceso principal ás instalacións do centro. A través deste edificio chegamos a outro menor, onde atopamos un taller de Tecnoloxía e

dous de Electrónica ademais dunha aula de Informática no piso superior.

O centro dispón dun Ximnasio, pero as clases de educación física impártense, a maior parte das veces, entre o polideportivo municipal

As Lagoas e no Ximnasio do instituto.

Os edificios sinalados dispoñen de espazos abertos e cubertos, nunha superficie aproximada de 350 metros cadrados.

OFERTA EDUCATIVA NO CENTRO:

O centro imparte os seguintes ensinos:

- Educación  Secundaria  Obrigatoria.  Comprende catro  cursos,  con  alumnos entre  doce  e  dezaseis  anos  de  idade.   O noso

obxectivo  fundamental  nestes cursos é que os alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura;  formalos como

cidadáns responsables; desenvolver hábitos de estudo e de traballo e preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores.

Alén disto a atención á diversidade nesta etapa supón un principio fundamental para nós.

- Formación Profesional Básica. Impártense no noso centro dúas modalidades de Fp Básica:  Comercio e Electrónica. O noso

13



principal obxectivo é que os rapaces que participan neste programa alcancen a preparación e titulación que lles abra as portas a

outros estudos superiores.

- Bacharelato. Comprende dous cursos, entre os dezaseis e dezaoito anos de idade. No noso centro, impártense dúas modalidades

de Bacharelato: o Bacharelato de Ciencias e o Bacharelato  de Humanidades e Ciencias Sociais. Nesta etapa intentamos que a

oferta sexa adecuada para a educación posterior que os alumnos van realizar.

- Ciclos Formativos. Ofértanse os Ciclo Medio de Xestión Administrativa e o Ciclo Superior de Administración e Finanzas. O nos

obxectivo é que os alumnos alcancen a capacitación necesaria para incorporarse ao mundo laboral, ademais fomentamos as

prácticas no estranxeiro para os alumnos de Ciclo Superior participando no programa Erasmus +.

 ALUMNADO E FAMILIAS:

Os alumnos do centro proceden, maioritariamente, dun entorno urbano, o idioma que empregan nas súas relacións interpersoais é o

castelán, aínda que empregan tamén o galego sen dificultade.

A relación coas familias é, en xeral, moi boa mantendo unha comunicación fluida co centro.

 O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) utilizado como elemento definitorio do contexto dos centros sitúanos nun nivel medio.
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3.2. REFERENCIA ÁS DIRECTRICES XERAIS FIXADAS NO PEC

Valores  democráticos,  moi  especialmente  os  da  tolerancia,  participación,  solidariedade  e  resolución  pacífica  e  dialogada  dos

conflitos (Educación para a Paz e a Igualdade) e participación no Plan Proxecta e o Plan Lector,  Educación para a Saúde.

    Máximo respecto ao establecido na normativa e no Proxecto Lingüístico de centro sobre a impartición de materias en galego.
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Atención á diversidade como vía de non discriminación e de igualdade de oportunidades. Cando se dean circunstancias no 

alumnado que requiran unha atención especial o Centro ofrecerá aos alumnos grupos de diversificación, agrupamentos 

específicos, reforzos educativos e adaptacións curriculares.

Fomento  da  creatividade  procurando  a  conduta  espontánea  na  que  se  estimule  a  curiosidade  do  alumno,  o  interese  por

descubrir, preguntar...

Fomento do espírito crítico.

Fomento  da  lectura  mediante  un  horario  de  biblioteca  que  abrangue o  horario  escolar  e  servizo  de  préstamo  para

alumnos, profesores e pais.

Fomento da participación nas actividades complementarias e extraescolares.

3.3. REFERENCIA Á INCORPORACIÓN DAS PROPOSTAS DA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

No presente curso 22/23 todas as programacións adáptanse á LOMLOE en todos os niveis e ao Plan de Mellora das Programacións

Didácticas.

Nas diferentes reunións do departamento tratamos de coordinar o traballo e establecer unhas pautas de actuación similares. Non

existe discrepancia algunha entre as profesoras de materia e incluso compartimos todo o material utilizado ou elaborado para as clases.

A principal dificultade que presenta esta Programación é establecer o grao mínimo de consecución para cada estándar de aprendizaxe,

xa que a maioría deles se empregan constantemente, ainda que non se evalúen en todas as UD, e lóxicamente o nivel de esixencia será

maior á medida que avance o curso.
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3.4. LINGUA NA QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS NO DEPARTAMENTO (D. 79/2010)

CURSO LINGUA CURSO LINGUA
1º BACH Castelán 2º BACH Castelán

3.5.      2º da ESO:  “CANTO CORAL”

XUSTIFICACIÓN:

A música coral implica un proceso de escoita-resposta baseado na interpretación, dando lugar posteriormente á musicalidade. A 

interpretación coral en grupo é unha proposta que a escola debe aproveitar, xa que se converte nun elemento catalizador das relacións 

interpersoais. Nese  momento, a relación persoa/grupo, transforma a música coral nunha actividade enriquecedora tanto no persoal coma 

no musical e social, nun proxecto de acción que inflúe en múltiples aspectos en toda a súa contorna e dá sentido definitivo á materia 

proposta.

A adolescencia é unha idade complexa, de grandes cambios físicos e psíquicos que a voz tamén vive e sente. Cómpre un seguimento

constante, un coidado e atención específicas durante o seu proceso de muda, traballando a diario, axustándoa aos novos cambios, 

formándoa correctamente para ter unha voz adulta saudable. A voz é a nosa esencia, parte imprescindible da nosa identidade como 

persoas, reflexo da nosa personalidade, das nosas emocións, o son co que o mundo nos identifica. A fortaleza da autoestima do e da 

adolescente comeza aquí, identificándose coa súa voz, sabendo quen é, sendo consciente de como se relaciona e como se posiciona no 

mundo. Todo isto debe de traballarse para mellorar e superarse cada día.

Estudos sobre o canto na adolescencia realizados no 2013 por Alfonso Elorriaga Llor ou Nuria Fernández Herranz, amosan certos

MATERIA CURSO LINGUA CURSO LINGUA CURSO LINGUA
Música 1º, 2º de ESO Castelán 3º de ESO Castelán 4º de ESO Castelán

20



paralelismos entre os seus preceptos e os realizados por Daniel Goleman na súa “Teoría da Intelixencia Emocional”. Así, tendo en

conta as actitudes e os sentimentos, vaise determinar o xeito en que nos relacionamos, cómo entendemos o mundo, profundando ademais 

en habilidades coma: o control dos impulsos, a autoconciencia, a automotivación, a confianza, o entusiasmo ou a empatía, 

habilidades que son comúns á prática do canto coral.

En conclusión, o canto coral, mellora a confianza en si mesmos/-as, o sistema inmunolóxico, a osixenación, o fluxo sanguíneo, o estado de

ánimo, as relacións sociais, a memoria, o ritmo cardíaco, exercita a musculatura do corpo... e, en xeral, mellora a calidade de vida porque 

por un momento os e as cantantes esquecen as precupacións e céntranse en unir os corazóns e xerar harmonía.

OBXECTIVOS

Ao abeiro do artigo 10 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29), contribuirase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para un ha realización

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación d as persoas 

por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e

iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.”

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 

cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 

valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

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

representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e

na súa mellora, e respectar a diversidade lingúística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese 

e respecto cara o exercicio de ese dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 

como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

CONTIDOS:

BLOQUE 1: TÉCNICA E HIXIENE VOCAL. BOS USOS VOCAIS.

BLOQUE 2: RELAXACIÓN, QUECEMENTO E ESTIRAMENTOS CORPORAIS.

BLOQUE 3: O ENSAIO CORAL.
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BLOQUE 4: REPERTORIO CORAL NA ADOLESCENCIA. INTERPRETACIÓN E CONCERTO.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Valoraráse positivamente a participación en todas as actividades que se realicen na aula, así como o repertorio vocal realizado e proposto

polo profesor, tanto a nivel individual como en grupo, a interpretación tanto instrumental como vocal, as coreografías, a improvisación e

posta en escea.

Asimesmo, en calqueira caso, esixirase o comportamento cívico e educado que respecte en todo momento os valores da convivencia ó

profesor e os propios compañeiros.

Evaluaráse por observación durante as sesións de clase mediante escala de 1 ó 10, facendo unha media de todas as probas que se

realicen, tanto prácticas como teóricas.

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

O punto de partida para a materia de “Canto coral e técnica vocal” é o propio alumnado, tendo moi claro que a materia pode ser cursada 

sen coñecemento previo e sen habilidade especial para o canto. Calquera que pode escoitar e falar pode cantar, só necesita exercitarse na

estratexia de escoita e o control da respiración e da emisión.

Empregarase unha metodoloxía activa de aprendizaxe significativa baseada nos coñecementos previos do alumnado, propiciando a

participación no grupo e o traballo persoal.

Traballarase a través do descubrimento da súa voz para pasar despois ao control da mesma e concluír entendendo cómo pode usala con

corrección.

Partirase sempre dos coñecementos previos e as habilidades do alumnado para poder evolucionar dende ese punto. A metodoloxía será 

activa e eminentemente práctica, mesmo para a explicación de conceptos teóricos coma os tipos de agrupacións vocais ou as patoloxías 

vocais.

As pezas a empregar na materia sempre serán axeitadas aos diferentes timbres das voces adolescentes. Empregaranse composicións ou
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arranxos cun ámbito correcto para as e os cantantes. Isto último é moi importante, xa que o fin último da materia de “Canto coral e técnica 

vocal” é ensinar aos alumnos e ás alumnas o correcto emprego da voz na fala e no canto de conxunto, detectando s e é o caso e evitando 

posibles patoloxías vocais.

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO:

A materia de “Canto coral e técnica vocal” consta dunha única hora semanal. As sesións organizaranse dividindo o tempo entre a práctica 

de exercicios de técnica vocal e a interpretación de pezas que reforcen e sirvan para aplicar o anterior.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE MÚSICA

4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

A  materia  de  Música  contribúe,  directamente,  ao  des  envolvemento  da  competencia  Conciencia  e  Expresións  Culturais.  Nas

seguintes táboas, descríbese para cada unha das set e competencias, as habilidades,  destrezas,  comportamentos,  coñecementos,

actitudes, etc. que a materia de Música axuda a des envolver no alumno, xunto coa forma de traballalas na aula e o curso no que se fai.

A forma na que se pode traballar na aula para adquirir estas competencias, descríbese de modo xeral, sendo necesario 

contextualizalo para cada unidade didáctica e concretalo con contidos ou actividades específicas.
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a) Competencia en Comunicación Lingüística

Contribúe a través de:
A adquisición de vocabulario especifico e a súa utilización.

A lectura, interpretación e redacción de análises e críticas musicais.

Concrétase na aula:
SECUENCIACIÓN

2º 3º 4º
Coñecendo e utilizando o proceso de resolución técnica de problemas:

Busca, análise, selección, resumo e comunicación de información. X X X

Integrando a linguaxe musical e a verbal e fomentando a valoración de dita interacción:
X X

Mediante a audición, lectura, interpretación e redacción da análise e crítica musical
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b) Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía

Contribúe a través de:

O uso de principios matemáticos na comprensión da linguaxe musical.

O coñecemento do propio corpo e as súas posibilidades expresivas en todo tipo de manifestacións musicais: vocais, instrumentais,
corporais…

A concienciación da necesidade de crear un entorno libre de contaminación acústica.

Concrétase na aula:
SECUENCIACIÓN

2º 3º 4º

Mediante o uso de sistemas métricos e rítmicos que implican os conceptos de progresión e fracción. X X X

Na comprensión dos sistemas de afinación e das relacións matemáticas entre os sons. X

Realizando exercicios de respiración e vocalización. X X X

Desenvolvendo prácticas instrumentais e coreográfic as de diferentes estilos musicais. X X X

Valorando a importancia do silencio e a escoita respectuosa nas producións musicais propias e alleas. X X X

d) Competencia Dixital

Contribúe a través de:

O desenvolvemento de aprendizaxes que incidan na confianza, autonomía e familiaridade no uso do software e hardware musical.

Concrétase na aula:
SECUENCIACIÓN

2º 3º 4º

Promovendo as aprendizaxes asociadas aos contidos que permiten procesar, elaborar, almacenar e presentar
información en relación coa música:

X XInterpretación e Escoita en 2º e 3º ESO.
Música e Tecnoloxía en 4º ESO. X

Empregando software musical e distintos formatos de son e audio dixital X X X

Promovendo o coñecemento e a utilización de información nos seus distintos formatos: verbal, musical, icónico ou
X X Xgráfico
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e) Competencia para Aprender a Aprender

Contribúe a través de:

O desenvolvemento da orde e a análise.

O fomento de capacidades e destrezas instrumentais.

Potenciando a atención, a concentración e a memoriana audición musical.

A adquisición de habilidades e estratexias cognitivas e actitudes e valores necesarios para a aprendizaxe.
SECUENCIACIÓN

Concrétase na aula:
2º 3º 4º

Coñecendo e aplicando as técnicas básicas de lecto-escritura na práctica musical. X X X

Fomentando a autonomía e a creatividade na montaxe de pezas colectivas X X

Empregando os instrumentos escolares axeitadamente. X X X

Realizando análises musicais. X X

e) Competencias Sociais e Cívicas

Contribúe a través de:

O desenvolvemento de habilidades necesarias para a interacción social e as relacións humanas.
O coñecemento da organización e funcionamento dassociedades

SECUENCIACIÓN
Concrétase na aula:

2º 3º 4º

Empregando o proceso de resolución de problemas:

Expresando e discutindo adecuadamente ideas e razoamentos
Escoitando a outras persoas, abordando dificultades, xestionando conflitos, tomando decisións X X X
Practicando  o  dialogo  e  a  negociación  e  adoptando actitudes  de  respecto  e  tolerancia  cara  as  súas

compañeiras e compañeiros
Analizando o papel da música nas diferentes cultura s e a súa contribución na nosa sociedade X X
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Reflexionando sobre os seus usos e as súas implicac ións na economía e no mundo laboral X

Desenvolvendo unha das características máis salient ables da interpretación musical: a práctica en grupo X X X

c) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor

Contribúe a través de:

O desenvolvemento de calidades persoais como a iniciativa,  o espírito de superación,  a perseveranza fronte ás dificultades,  a
autonomía e a autocrítica.

O incremento da confianza e a mellora da autoestima e o fomento de habilidades sociais.
SECUENCIACIÓN

Concrétase na aula:
2º 3º 4º

Realizando actividades musicais no centro. X X X

Organizando actividades musicais no centro. X

Empregando unha metodoloxía adecuada que:
Fomente modos de enfrontarse aos problemas de maneira autónoma e creativa.

X X XIncida na valoración reflexiva das diferentes alternativas
Prepare para a análise previa das consecuencias da s decisións que se toman no proceso.

f) Conciencia e Expresións Culturais

Consideramos que a adquisición desta competencia é prioritaria na nosa materia e polo tanto está sempr presente tanto no 

desenvolvemento das actividades realizadas na aula como no noso proxecto de ensino-aprendizaxe.

Contribúe a través de:

O  fomento  da  capacidade  de  apreciar,  comprender  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións
musicais A potenciación de actitudes abertas e respectuosas cara todo tipo de manifestacións culturais e
artísticas.

O establecemento de conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico de cada obra.
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Concrétase na aula:
SECUENCIACIÓN

2º 3º 4º

A través de experiencias perceptivas, expresivas e de coñecemento de todo tipo de manifestacións musicais. X X X

Empregando unha metodoloxía adecuada que:
Fomente a elaboración de xuízos fundamentados ante o feito musical. X X X
Incida na escoita reflexiva.
Desenvolva a sensibilidade e a creatividade nas interpretacións.

Mediante a análise da música no seu contexto socioh istórico e en conexión con outras linguaxes artísticas. X X

Favorecendo actividades colectivas e individuais que precisen cooperación e respecto polas opiniónse intereses
X X Xmusicais alleos.

PERFIL DE ÁREA e PERFIL COMPETENCIAL

O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables da nosa área e a súa relación coas competencias clave conforma o Perfil de

Área, que permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a través da nosa matéria. A recollida dos perfís de cada unha

das materias permitirá establecer o Perfil Competencial para cada un dos cursos.

Resaltamos en negriña os estándares de aprendizaxemáis empregados nas nosas UD, deste  xeito  pódese tamén observar  as

competencias clave con máis presenza neste proxecto. Ao presentar os estándares por bloques, taménpodemos establecer o perfil de

cada un deles.

4.1. PERFIL DE ÁREA  –  2º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO BLOQUE 1 – INTERPRETACIÓN E CREACIÓN COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

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

MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras 
ou fragmentos musicais.
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MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en 
estruturas binarias, ternarias e cuaternarias.
MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; indicacións rí tmicas e de tempo, etc.).
MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas 
máis sinxelas e os ritmos máis comúns.

MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, pezas 
instrumentais e coreografías.
MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecementoe a aplicación de técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos.

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz.
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, aarticulación, a resonancia e a entoación.

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel.
MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público.

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.
MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as capacidad es
e as formas de expresión dos seus compañeiros e dassúas compañeiras.
MUB1.6.1.  Practica,  interpreta e memoriza pezas vocais,  instrumentais e  danzas de diferentes xéneros,
estilos  e  culturas,  aprendidas  por  imitación  e  a  través  da lectura  de partituras  con diversas  formas de
notación, adecuadas ao nivel.
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e 
galego.
MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propos tas do profesorado e dos compañeiros e as 
compañeiras.
MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo.
MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  DO BLOQUE 2 –  ESCOITA COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

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

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

MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición.

MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición  .
MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas.
MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical.
MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de

forma oral e escrita, con rigor e claridade.
MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando unha

actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.
MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica.

ESTÁNDARES DE  APRENDIZAXE DO BLOQUE 3 –  CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza.

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

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles

como oínte con capacidade selectiva.
MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego.

MUB3.2.2.  Practica,  interpreta  e  memoriza  pezas  vocais,  instrumentais  e  danzas  do  patrimonio

español e galego.
MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos.

MUB3.3.4.  Contribúe  á  conservación,  a  recuperación  e  a  transmisión  do  patrimonio  musical  galego,

colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas.
MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais

MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opiniónsmusicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.
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4.2. PERFIL DE ÁREA –  4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  DO BLOQUE 1 –  INTERPRETACIÓN e CREACIÓN COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora co grupo e

respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades.
MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación.

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

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

de complexidade en aumento.
MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas,recursos e procedementos compositivos para elaborar

arranxos musicais, improvisar e compor música.
MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical.

MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas de

radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  DO BLOQUE 2 –  ESCOITA COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diversas fontes documentais.

MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á aud ición.

MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de críticas

orais e escritas sobre a música escoitada.
MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música.

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

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

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

gustos musicais doutras persoas.
MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na

promoción da música.
MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá,

espectáculos, medios de comunicación, etc.





ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  DO BLOQUE 3 –  CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego.

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

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

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

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  DO BLOQUE 4 –  MÚSICA E TECNOLOXÍAS COMPETENCIAS CLAVE
CL MCT D AA SC SIE CEC

MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxico s para diferentes aplicacións musicais.

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

MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias pa ra a elaboración dun produto audiovisual.

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

imaxes.
MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou

a creación de bandas sonoras orixinais.
MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados para indagar e

elaborar traballos relacionados coa función da música nos medios de comunicación.
MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como ferramentas

para a actividade musical.
MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para

avanzar na aprendizaxe autónoma.
MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala e transmitila

utilizando distintos soportes.





5. OBXECTIVOS  XERAIS

5.1. OBXECTIVOS  DE ESO

No apartado 7 aparece a relación que establece a Consellería de Educación entre os obxectivos xerais e os restantes elementos do

currículo oficial. O obxectivo máis presente é o l: Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos dacultura e da historia propias e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

Aínda que os obxectivos i, m, n, ñe o non se contemplan no currículo da materia, esta PD contribúe, en maior ou menor medida, a

desenvolver as capacidades que permiten alcanzar ditos obxectivos e a continuación indicamos as razónspolas que consideramos que

deben estar presentes tanto nesta PD coma no própio currículo oficial.

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

As letras das cancións son un método idóneo para tr aballar tanto a comprensión escrita, a oral e a fon ética das diferentes linguas 

estranxeiras.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e os das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 

valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo,o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

As destrezas adquiridas na práctica instrumental contribuén ao coñecemento do corpo e aos hábitos deespector ás diferenzas e do 

coidado e saúde corporais. Tamén é importante a valoración da contaminación acústica para o entorno.





n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  lin guaxe  das  manifestacións  artísticas,  utilizando  div ersos  medios  de

expresión e representación.

Evidentemente a música é unha creación artística coa súa propia linguaxe e utiliza diversos medios de expresión e representación 

propios, ademais de ter unha presenza constante na vida cotiá dos alumnos, incluso mixturada con outras manifestacións artísticas.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación

e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

O patrimonio musical galego é un referente para o deseño dos contidos desta Programación e unha das manisfestacións culturais e

artísticas máis salientables do noso patimonio, cunha identidade propia recoñecida.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e

como medio de relación interpersoal e ex presión de riqueza cultural nun contexto plurilingü e, que permite a comunicación con outras

linguas, en especial coas p ertencentes á comunidade lusófona.

A participación e colaboración do departamento co p  rograma “Irmandade de Anduriñas” proposto pola Equipo de Dinamización do

Centro para este curso escolar incide directamente no desenvolvemento das capacidades para alcanzar este obxectivo.

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS

Na ESO os contidos de Música aparecen estruturados en diferentes Bloques:

1 Interpretación e creación.
2 Escoita
3 Contextos musicais e culturais.
4 Música e tecnoloxías.





Os libros de texto empregados son os seguintes:

       

· Segundo cuso “Música” Ed. Galinova. 

 Cuarto ESO “Música 4” Ed. Galinova.     
  

 Segundo BACH sen libro, apuntes organizados pola profesora.

2º de ESO faise fincapé na práctica musical, deixando para 4º, curso onde a nosa materia é específica, a profundización do derradeiro 
bloque; sen esquecer que á música é un área cuns contidos progresivos que deben traballarse en todos os niveis da etapa.

UD 2º ESO UD 4º ESO AVALIACIÓN
Unidade 1 12-Noite de Jazz

1ªUnidade 2 1-Nace o Rock
Unidade 3 2-Beat, Beat, Beatles
Unidade 4
Unidade 5 3-Do Hard Rock á actualidade

2ªUnidade 6 4-Éxitos Latinos
Unidade 7

5-Éxitos en Lingua I.
Unidade 8
Unidade 9 6-Mulleres Artistas

3ªUnidade 10 7-Bandas Sonoras
Unidade 11

Audicións UD 8 - 11Unidade 12





2º UNIDADE 1 UNIDADE 2 UNIDADE 3 UNIDADE 4

- Son e ruído. Calidades do son. - Representación gráfica da música: - Ritmo binario e ternario. Compás. - Signos de prolongación.
T

R
IM

E
S

T
R

E - A voz. Agrupacións vocais. As calidades. - Familia de corda fretada. - Familia de corda punteada.

- Clasificación dos instrumentos. - Agrupacións instrumentais. - Formas musicais populares. - Os instrumentos galegos.

- Historia da música popular galega. - Trazos identificativos da música - O blues: - As orixes do Jazz.

- O blues. galega. Anos 40 e 50 Swing en Europa e EUA, anos 30.1 º

- A frauta doce. - As vertentes do blues. Dos anos 60 á actualidade. - Práctica musical.

- Práctica musical. - Práctica musical. - Práctica musical.

UNIDADE 5 UNIDADE 6 UNIDADE 7 UNIDADE 8

- Subdivisión binaria. - Signos de repetición. - A melodía. Frases e estruturas. - A altura do son.

T
R

IM
E

S
T

R
E - Anacruse, Síncopa e Notas a - Instrumentos aerófonos (Bisel) - Os intervalos. - Alteracións.

Contratempo. - A música pop en Galicia. - Aerófonos con lingüeta simple. - Instrumentos aerófonos de madeira.

- Familia de corda percutida. - O Jazz: Anos 70. Na actualidade en - O Rock en Galicia. Rock Bravú. - Os títulos da música galega:

- A música folk galega. Europa, España e Galicia. - As orixes do Rock. Anos 60. "Negra Sombra"2 º

- O jazz: Anos 40, 50 e 60. - Práctica musical. Finais dos 60 e principios dos 70. - O Rock, dos anos 70 ata hoxe.

- Práctica musical. - Práctica musical. - Práctica musical.

UNIDADE 9 UNIDADE 10 UNIDADE 11 UNIDADE 12

- As escalas. Tipos de escalas. - Os acordes. - A textura: Monodía e Polifonía. - O tresiño. Compás de 6/8.

T
R

IM
E

S
T

R
E - Aerófonos de metal: Trompeta e - Indicacións de tempo e carácter. - Familia de vento mecánico. - A percusión na orquestra.

Trompa. - Aerófonos de metal: Trombón e - Os coros e as Bandas en Galicia. - Instrumentos electrófonos.

- A gaita e a percusión galega. Tuba. - O soul: Orixes. - Outras manifestacións da música

- Orixes do Pop. Anos 60 e 70: Soul, - Panorama de cantores galegos. Dos anos 50 ata a actualidade. galega: Clásica, Recollida de pezas...3 º

Reagge, Pop-Rock, Disco. - O Pop dos anos 80 ata hoxe. - Práctica musical. - Funk, rap e hip hop.

- Práctica musical. - Práctica musical. - Práctica musical.

- A práctica musical en grupo realízase na aula cun ha selección das partituras do libro de texto ou similares.





4º UNIDADE 12 UNIDADE 1 UNIDADE 2

- Inicios do Jazz. Contexto histórico e social. - Orixes do Rock: Blues e Country - Rock & Pop
T

R
IM

E
S

T
R

E - Evolución do Jazz: Blues, Swing, Be bop, Cool... - Características do Rock - O estilo Beatles.

- Estrutura dun tema de Jazz. - Rock negro & Rock blanco: - Evolución, éxitos, xiras...

- Instrumentación do Jazz. Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles. - Grandes cancións.

- UD da película “A lenda do pianista no océano” Roy Orbison, Bill Haley, Elvis Presley. - Drogas e psicodelia.1 º

- Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald. - Evolución dos reproductores de música. - A disolución do grupo.

- Fusións co Jazz: Rock, Flamenco... - Rock suave: Beach Boys & Dike Dale. - Carreiras en solitario.

UNIDADE 3 UNIDADE 4 UNIDADE 5

- The Rollings Stones. - Éxitos latinos. - Éxitos en lingua inglesa.

T
R

IM
E

S
T

R
E - Instrumentos do rock. - Nino Bravo, Serrat, Alejandro Sanz, Camarón, - Temas orixinais e versións.

- Elementos da música Rock. Gloria Estefan, Rubén Blades. - Michael Jackson, Police, Eric Clapton, Ben E

- Estilos: Hard, Heavy, Punk, Glamm... - Música e publicidade. King, Leonard Cohen...

- Intérpretes máis representativos. - Cancións que narran historias. Música e poesía. - Intérprete, compositor e instrumentador.2 º

- Outras correntes: - Elementos e estrutura dunha canción. - Cancións benéficas.

Folk, Canción protesta, Reggae.

UNIDADE 6 UNIDADE 7 UNIDADES 8 - 11

- Mulleres artistas. - BSO: Música orixinal ou prestada. - “A Primaveira” - Vivaldi

T
R

IM
E

S
T

R
E - Celine Dion, Madonna, Shakira. - Música diexética e incidental. - Requiem - Mozart

- Cancións para a paz e contra o maltrato. - O son no cinema. Voz, música e efectos. - Concierto para piano & orq. Nº 5 - Beethoven

- Suzzane Vega, Bebe e Celia Cruz. - Xéneros cinematográficos. - Nocturno Op. 9 Nº 2 - Chopin

- Voces que son historia. - Funcións da música nos textos fílmicos. - La Traviata - Verdi3 º

- O papel da muller na música. - Profesións do músico nos medios audiovisuais. - O aprendiz de bruxo - Dukas

- Novas promesas. Fama ou éxitos. - A música na TV: Sintonías e Jingles. - (Algunha das obras escoitadas nos concertos)





7. CURRÍCULO OFICIAL

7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CONTIDOS e ESTÁNDARES DE A  PRENDIZAXE relacionados coas COMPETENCIAS CLAVE
e os OBXECTIVOS – 2º ESO

BLOQUE 1 – INTERPRETACIÓN e CREACIÓN

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B1.1. Parámetros do son. Elementos básicos da ling uaxe musical MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son CCEC
B1.2.  Características  da  voz  e  da  palabra  como  medios  de  expresión  musical. e os elementos básicos da linguaxe musical, CCL

Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e descuberta das posibilidades da utilizando unha linguaxe técnica apropiada.
voz como medio de expresión musical. MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os CMCCT

B1.3.  Instrumentos  e  corpo  como  medios  de  expresión  musical:  características compases a través da lectura ou a audición CCEC
xenéricas e formais. de pequenas obras ou fragmentos musicais.

B1.4. Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de CMCCT
culturas. Interpretación individual e en grupo. patróns    rítmicos    e    melódicos    con CCEC

B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. formulacións sinxelas en estruturas binarias,
B1.6. Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e a ternarias e cuaternarias.

interiorización da música.

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B1.7. Grafías e outras formas de notación MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da CCEC

musical, convencionais   e   propias, música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das
empregadas como expresión musical. figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).





OBX. B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis
n, g comúns.

CONTIDOS ESTÁN DARES DE APRENDIZAXE C.C.
B1.8. Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e MUB1.3.1. Improvisa   e   interpreta   estruturas   musicais CAA

práctica de habilidades técnicas para a interpretac ión. elementais construídas sobre os modos e as escalas máis CCEC
B1.9. Experimentación e práctica das técnicas do movemento e da sinxelas e os ritmos máis comúns.

danza, expresión dos contidos musicais a través do corpo e do MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para CAA
movemento, e a interpretación dun repertorio variado de danzas. elaborar  arranxos  e  crear  cancións,  pezas  instrumentais  e CCEC

coreografías.

OBX. B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como medio para as actividades de
a, b d interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo e achegando ideas musicais que contribúan ao

perfeccionamento da tarefa común.
CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.

B1.10. Práctica   das   pautas   básicas   da MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as CAA
interpretación: silencio, atención ao/á director/a e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos. CCEC

aos/ás   demais   intérpretes,   audición   interior, MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha CCEC
memoria e adecuación ao conxunto. correcta emisión da voz.

B1.11. Aceptación e cumprimento das normas que
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a CCECrexen a interpretación en grupo e a achega das

ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento entoación.
da tarefa común. MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias CCEC

B1.12. Aceptación e predisposición para mellorar as nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel.
capacidades técnicas e interpretativas propias, e MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora CAA
respecto ante outras formas de expresión. de mellorar os seus resultados na exposición ante un público. CCEC

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

a, n compañeiras.
CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.

B1.13. Improvisación, elaboración de arranxos e composición como recursos para MUB1.5.1. Realiza improvisacións e CAA
a  creación  musical  en  todas  as  súas  vertentes; elaboración  de arranxos  de composicións  partindo  de  pautas  previamente CCEC
cancións e pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de establecidas.





distintos tipos de organización musical. MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e CSIEE
B1.14. Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para mellora das súas posibilidades, e respecta as

distintas  agrupacións,  a  partir  da  combinación  de  elementos  e  recursos capacidades e as formas de expresión dos seus
presentados no contexto das actividades que se realizan na aula. compañeiros e das súas compañeiras.

OBX. B1.6. Participaractivamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, intentando

g, n, d, ñ concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común .
CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.

B1.15. Práctica de  pezas MUB1.6.1.  Practica,  interpreta  e  memoriza  pezas  vocais,  instrumentais  e  danzas  de  diferentes CCEC
musicais aprendidas a través xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas
da memorización e da lectura formas de notación, adecuadas ao nivel.
de partituras.

MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio CCEC
B1.16. Sonorización de español e galego.

representacións dramáticas,
MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propos tas do profesorado e dos compañeiros e as CSCactividades de expresión

corporal,  e  danza  e  imaxes compañeiras.
fixas  e  en  movemento  na MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpreta ción: silencio, atención ao/á director/a e a outros/as CSC
realización de producións intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa
audiovisuais. propia interpretación e a do seu grupo.

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

BLOQUE 2 – ESCOITA

OBX.
 B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións. n, ñ

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.1. Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da CCEC

escoitada. orquestra, así como a súa forma e os diferentes tip os de
B2.2. Identificación dos elementos da música e das súas características voces.

na audición e na análise de obras musicais. MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos CCEC
B2.3.  Clasificación  e  discriminación  auditiva  dos tipos  de  voces  e máis  característicos  da  música  popular  moderna,  do

instrumentos, e das agrupacións vocais e instrumentais. folclore e doutras agrupacións musicais.





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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.4. Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. CCEC

ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc.

OBX. B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións.
b, a

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.5. Interese por desenvolver hábitos positivos e  de respecto ás demais MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento CSC

persoas durante a escoita. indispensable para a interpretación e a audición.

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.6. Audición, análise elemental e apreciación crítica MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. CCL

de obras vocais e instrumentais de distintos estilos, CCEC
xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. CCEC
interpretacións  e composicións  realizadas  na  aula.

MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, CCLInvestigación de músicas de distintas características
xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade.para ampliar as propias preferencias musicais.

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.7. Sensibilización e actitude crítica MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, CSC

ante o consumo indiscriminado  de amosando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música.

música e a contaminación sonora. MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. CSIEE
CD





BLOQUE 3 – CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS

OBX. B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.
m, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APREN DIZAXE C.C.
B3.1. A  música  ao  servizo  doutras  linguaxes:  corpo ral,  teatral, MUB3.1.1.   Recoñece,   crea   e   interpreta   distintas CCEC

cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. manifestacións da danza.
B3.2. Análise da música empregada en diferentes ti pos de espectáculos MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a CCEC

e producións audiovisuais. música na nosa sociedade.

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.3.  Pluralidade de  estilos na música  actual:  car acterísticas  culturais, MUB3.2.1.  Amosa  interese  por  coñecer  os  xéneros CCEC

artísticas e formais. musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles
como oínte con capacidade selectiva.

OBX. B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e comprender o valor de conservalo e transmitilo.
l, n, ñ

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.4. Emprego e coñecemento dos recursos MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego. CCEC

necesarios para a conservación e a difusión
MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do CCECdas creacións musicais propias e alleas.

B3.5. Utilización  de  diversas  fontes  de patrimonio español e galego.

información para indagar sobre instrumentos, MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. CCEC
compositores/as, concertos e producións
musicais  en  vivo  e  gravadas,  tanto  do MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación  e a transmisión do patrimonio CCEC
patrimonio galego como da música occidental musical galego, colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. CSIEE
en xeral e doutras culturas.





OBX. B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de emiti r xuízos de valor ou "falar de
h, e música".

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.6. Recollida de información, valoración e MUB3.4.1.  Emprega  un  vocabulario  adecuado  para  describir  percepcións e CCL

exposición do feito musical e as súas opinións. coñecementos musicais

MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opiniónsmusicais de xeito oral e escrito, CCL
con rigor e claridade.

OBX. B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola músi ca actual, os musicais, os concertos en vivo e as novas propostas musicais, valorando
e, n, l os seus elementos creativos e innovadores.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.7.  Música actual:  novas MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre novas tendencias, CD

tendencias; concertos   en representantes, grupos de música popular, etc., e r ealiza unha revisión crítica desas producións.

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

BLOQUE 4 – MÚSICA E TECNOLOXÍAS

OBX. B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.
e, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e software musical de MUB4.1.1. Coñece algunhas das CD

distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación posibilidades que ofrecen as
musical. tecnoloxías e utilízaas como

B4.2. Aplicación de técnicas de gravación analóxic e dixital, para rexistrar as creacións ferramentas para a actividade
propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. musical.

B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.
MUB4.1.2.  Participa na produción CD

B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e gravación musical demostrando o uso adecuado CSIEE
de pezas musicais. dos   materiais relacionados, os

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





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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.6. O son e a música nos medios audiovisuais e n as tecnoloxías da MUB4.2.1.  Utiliza  de  xeito  guiado  as  fontes e  os CD

información e da comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como procedementos apropiados para elaborar traballos sobre
instrumentos para o coñecemento da música e a satisfacción con ela. temas relacionados co feito musical.

7.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CONTIDOS e ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE relacionados coas COMPETENCIAS CLAVE
e os OBXECTIVOS– 4º ESO

BLOQUE 1 – ITERPRETACIÓN E CREACIÓN

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B1.1. Práctica e aplicación de habilidades técnicas en MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de CAA

grao  crecente  de  complexidade  e  concertación  coas interpretación, colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr CSC
outras  partes  do  conxunto  na  interpretación  vocal  e un resultado acorde coas súas propias posibilidades .
instrumental, e no movemento e a danza.

MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. CCEC
B1.2.  Interpretación  de  pezas  vocais  e  instrumentais

MUB1.1.3. Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as CSCaprendidas de oído e/ou mediante a lectura de partituras
con diversos tipos de notación. actividades da aula.





OBX. B1.2. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de actividades musicais no centro docente:
a, b, c, g, l, n planificación, ensaio, interpretación, difusión, etc.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B1.3.  Planificación,  ensaio,  interpretación,  dirección  e  avaliación de espectáculos MUB1.2.1. Interpreta e memoriza un CCEC

musicais na aula e noutros espazos e contextos. repertorio variado de cancións,  pezas CSC
B1.4.  Perseveranza  na  práctica  de  habilidades técn icas  que  permitan mellorar  a instrumentais  e danzas cun  nivel de

interpretación individual e en grupo, e a creaciónmusical. complexidade en aumento.

OBX. B1.3. Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos.
b, e, f, g, l, n

CONTIDOS ESTÁ NDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B1.5.   Utilización   de   técnicas,   recursos e MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas,recursos e procedementos CD

procedementos compositivos  na  improvisación, na compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. CMCCT

elaboración  de  arranxos  e  na  creación  de  pezas MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáti cos ao servizo da creación CD
musicais. musical.

OBX. B1.4.  Analizar  os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, considerando a intervención de distintos/as
a, c, e, g, l, n profesionais.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRE NDIZAXE C.C.
B1.6. Ámbitos profesionais da música. Identificaci ón e descrición das MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas CSC

facetas e as especialidades no traballo dos/das mús icos/as. producións musicais (discos, programas de radio e televisión, CSIEE
B1.7. Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos cine,  etc.)  e  o  papel  xogado  en  cada  fase  do  proceso

ámbitos persoal e profesional. polos/as profesionais que interveñen.

BLOQUE 2 – ESCOITA

OBX. B2.1. Analizar e describir as principais características de pezas musicais apoiándose na audición e no uso de documentos como
b, e, f, h, l, n partituras, textos ou musicogramas.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.1. Audición, recoñecemento, análise e comparación de MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose CMCCT

músicas de diferentes xéneros, estilos e culturas. de diversas fontes documentais. CCL
CSC

MUB2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audi ción. CCEC





OBX. B2.2. Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e eventos musicais, argu mentándoa en relación
a, c, e, h, i, l, n coa información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, programas de concertos, críticas, etc.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APREND IZAXE C.C.
B2.2. A crítica como medio de información e valoración do feito musical. MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario CCL

Análise de críticas musicais e uso dun vocabulario  apropiado para a axeitado para a elaboración de críticas orais e escritas CCEC
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada. sobre a música escoitada.

OBX. B2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais.
h, i, l, n, o

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZA XE C.C.
B2.3. Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a CCL

a música. música. CCEC

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

preferencias.
CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.

B2.4. Utilización de diversas fontes de información para MUB2.4.1. Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e CCL
obter referencias sobre músicas de diferentes épocas e descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada. CCEC
culturas,  incluídas  as  actuais,  e  sobre  a  oferta  de

MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. CCECconcertos e outras manifestacións musicais, tanto en vivo
como divulgadas a través dos medios de comunicación. MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de CSC

propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas.

OBX. B2.5. Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a diversas variables: intención de uso, estrutura
a, e, f, g, l, n formal e medio de difusión utilizado.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.5. Edición,  comercialización e  difusión  da música. Novas MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios CD

modalidades de distribución da música e as súas con secuencias de comunicación na difusión e na promoción da música. CSC
para os/as profesionais da música e a industria mus ical.



OBX. B2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na sociedade.
a, h, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B2.6. A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións CCL

preferencias e nas modas musicais. e  contextos  diversos:  actos  da  vida  cotiá,  espectác ulos, CCEC
B2.7. Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas medios de comunicación, etc. CSC

musicais, así como polos gustos musicais doutras persoas.

BLOQUE 3 – CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS

OBX. B3.1. Apreciar a importancia patrimonial da música  española e galega, e comprender o valor de conservala e transmitila
a, b,c, e, f, h, l, n, ñ colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.1. Recoñecemento e  localización  nas MUB3.1.1. Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. CSC

coordenadas espazo-temporais das CCEC
manifestacións musicais máis significativas do MUB3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e CSC
patrimonio musical español e galego. galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social. CCEC

OBX. B3.2. Coñecer a existencia doutras manifestaciónsmusicais e consideralas como fonte de enriquecemento cultural.
a, b, e, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE  APRENDIZAXE C.C.
B3.2. Pluralidade de estilos na música actual: MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e CSC

características culturais, artísticas e formais. identifica as súas características fundamentais. CCEC
B3.3. Manifestacións musicais doutras MUB3.2.2. Recoñece e explica as características básicas da música española e da CSC

culturas. música popular urbana. CCEC

OBX. B3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións artísticas.
a, b, e, h, g, i, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.4. A música ao servizo doutras linguaxes: corpo ral, teatral, cinematográfica, MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos CCL

radiofónica ou publicitaria. que establece sinerxías entre a música e outras CSC
B3.5.  Análise  da  música  empregada  en  diferentes  ti pos  de espectáculos  e manifestacións artísticas. CAA

producións audiovisuais.





OBX. B3.4. Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias da música popular urba na actual.
a, b, c, e, h, i, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B3.6. Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular urbana. MUB4.4.1. Realiza traballos e CAA
B3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e n as tecnoloxías da información e da exposicións ao resto do grupo sobre a CSC

comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicoscomo instrumentos para o coñecemento evolución da música popular. CCL
da música e a satisfacción con ela.

MUB4.4.2. Utiliza os recursos das CD
B3.8.  Sensibilización  e  actitude  crítica  ante  o  consumo  indiscriminado  de  música  e  a novas   tecnoloxías para   expor os

contaminación sonora. contidos de maneira clara.

BLOQUE 4 – MÚSICA E TECNOLOXÍAS

OBX. B4.1. Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical.
e, f, g, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.1. Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a MUB4.1.1.  Selecciona  e  utiliza  recursos  tecnolóxicos  para  diferentes CAA

repercusión que na música tivo a posibilidade de gravar o aplicacións musicais. CD
son e a aparición dos computadores. CMCCT

B4.2.  Transformación  de valores,  hábitos,  consumo  e
MUB4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e CSCgusto   musical   como consecuencia   dos   avances
gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos. CSIEEtecnolóxicos das últimas décadas.

OBX. B4.2. Aplicar as técnicas de gravación analóxica edixital para rexistrar as creacións propias, as interpretacións realizadas no contexto
e, f, g, l, n da aula e outras mensaxes musicais.

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.3.  Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos de  internet  e  software MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias CSC
musical de distintas características para o adestramento auditivo e a escoita, a para a elaboración dun produto audiovisual. CD
interpretación e a creación musical.





OBX. B4.3. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes recursos informá ticos.
e, f, g, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.4. Aplicación de técnicas de gravación analóxic e MUB4.3.1. Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados CAA

dixital   para   rexistrar   as   creacións   propias,   as para sonorizar secuencias de imaxes. CD

interpretacións realizadas no contexto da aula e outras MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección CD
mensaxes musicais. de músicas preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. CCEC

CMCCT

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

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.5.  Análise  das  funcións  da  música  en  producións MUB4.4.1.  Utiliza  con  autonomía  as  fontes  de  información  e  os CAA

audiovisuais:  publicidade,  televisión,  cine,  videoxogos, procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados CD
etc. coa función da música nos medios de comunicación.

OBX. B4.5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con autonomía.
a, e, f, g, l, n

CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C.
B4.6.  Sonorización  de  imaxes  fixas  e  en  movemento MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as CD

mediante a selección de músicas preexistentes ou a creación novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. CCEC
de bandas sonoras orixinais.

MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital CDB4.7.   Valoración   crítica   da   utilización   dos   medios
audiovisuais  e  as  tecnoloxías  da  información  e  da para resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. CCL

MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos CAAcomunicación   como   recursos   para   a   creación, a
interpretación, o rexistro e a difusión de producións sonoras e medios e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes.
audiovisuais.





8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

8.1. Metodoloxía específica da materia

Nos libros do profesorado da área de Música expóñense detalladamente as estratexias e técnicas máis ax eitadas para o proceso de

ensinanza e aprendizaxe. Desde un punto de vista xenérico, o noso proxecto baséase nos principios de ntervención educativa que

concretamos do seguinte xeito:

• Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, pa ra construír outras aprendizaxes que o favorezan e melloren.

• Destácase a necesidade de estimular o desenvolvem ento de capacidades xerais e de competencias básica s e específicas no

traballo da área que nos ocupa.

• Facilítanse as oportunidades para poñer en prácti ca os novos coñecementos para que o alumno poida comprobar o interese e a

utilidade do aprendido.

• Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se aprendeu.

Estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan quen de aprender de forma autónoma.

As actividades de ensino aprendizaxe baséanse nos procedementos de escoitar, interpretar, recoñecer, mprovisar e crear.

A. Escoitar música.

A audición de obras e fragmentos musicais terá como finalidade o recoñecemento dos elementos musicais que nela se atopan e para 

iso empregaranse os seguintes procedementos metodolóxicos.

· Práctica do traballo en parellas ou pequenos grupos.





· Audición de obras.

· Realización da ficha no caderno de actividades.

· Debate sobre as cuestións.

· Procura de información complementaria.

· Actividades de reforzo.

B. Interpretar música en grupo.

· Dominar a técnica básica de interpretación.

· Lectura das diferentes partes da composición.

· Participación das diferentes partes do conxunto ata conseguir un todo uniforme.

· Interpretación  conxunta  da  obra  de  forma  sincronizada  respectando  as  indicacións  do  director  nun  marco  de  pleno
silencio.

· Análise dos elementos da composición relacionándoo s co dado en clase.

C. Creación e improvisación.

· Realización de improvisacións dirixidas

· Realización de improvisacións individuais a partirda experiencia musical de cada un.

· Composición de pequenas obras a partir duns criterios básicos predeterminados.

· Interpretación e audición das composicións creadaspolos propios alumnos.

D. Análise de música.

· Audición e lectura da obra respectando o silencio.

· Recoñecemento dos elementos que interveñen na composición.





· Realización de ficha relacionando todos os elementos que interveñen na obra.

· Contextualización da obra a partir de toda a información obtida.

· Debate sobre os diferentes puntos de vista suscitados na análise da obra musical.

8.2. Materiais e recursos didáctico

Para o desenvolvemento dos contidos correspondentes á materia de Música dispóñense dos seguintes recursos:

1) Libro do alumno. Os libros elixidos polo departamento para o desenvolvemento da materia nos diferentes niveis son:

· Segundo ESO “Música” Ed. Galinova. Cadernillo de música. Ed. Galinova.

· Cuarto ESO  “Música 4” Ed. Galinova

· En segundo de BACHARELATO, non temos libro, xa que non encontramos ningún que se axuste os contidos da LOMCE asi que,
se lle dará o alumnado apuntes organizados pola profesora.

2) Outros recursos bibliográficos.Utilizaranse recursos  bibliográficos procedentes da Biblioteca do instituto,  do departamento de

música, os periódicos e revistas dispoñibles no centro, etc...

3) Materiais  do alumno. Inclúense neste apartado os recursos que debe adqu irir  o alumno necesarios para a adquisición dos

contidos: frauta en 2º da ESO, soportes de memoria física para o desenvolvemento dos contidos de informática, etc...

4) Materiais de reprografía. Refírese a coleccións de exercicios, boletíns de problemas, apuntes, ou calquera outro tipo de material

elaborado  ou  seleccionado  polo  profesor  da  materia  correspondente,  fotocopiado  nas  instalacións  do  centro  e  entregado aos

alumnos.

5) Medios informáticos .O centro conta con aula de informática e aula TIC ao dispor do profesorado e alumnado previa reserva das

mesmas. Na aula específica, o departamento de música dispón dun ordenador de sobremesa con rede.

6) Medios audiovisuais. A aula de música ten instalado un proxector conectado ao ordenador. Ademais o departamento dispón de

vídeos educativos e películas relacionados coa materia.



7) Aula específica. O centro dispón dunha aula para a impartición da materia de música. A aula está dotada con estanterías e 

vitrinas, teclado electrónico, encerado tipo veleda, mesa e cadeira do profesor e cadeiras con pala para os alumnos.

A organización da aula é responsabilidade do departamento.

8) Materiais inventariables: instrumentos musicais. A aula conta con diversos instrumentos procedentes da dotación da Consellería

de  Educación.  Ademais  de  outros  materiais  inventariables,  adquiridos  coa  dotación  económica  que  o  centro  asigna  a  cada

departamento.

9) Material funxible. O centro asigna para cada departamento varias fotocopias por curso. Con esta asignación, o profesor reparte 

copias con diversas actividades aos seus alumnos, estes asumen o pago das mesmas cando son numerosas.

9. A AVALIACIÓN

Na materia de Música a nota final dos alumnos calcularase como a media ponderada das notas acadadas en cada unha das 3 

avaliacións do curso na proporción indicada, sempre e cando a nota mínima de cada unha delas sexa igual ou superior a 3 :

30% - 1ª avaliación / 30% - 2ª avaliación / 40%ª- 3avaliación

A nota de cada avaliación será calculada a partires das notas medias acadadas en cada UD. Na táboa 2 indicamos o peso (indicado

en porcentaxe) dos estándares avaliados en cada unha das UD e os instrumentos de avaliación empregados. É necesario acadar unha

nota mínima en calquera deles para calcular a media, un 3.

Para determinar a nota dunha avaliación  se redondeará ao enteiro máis próximo.

A nosa avaliación basearase nos Criterios de Avaliación establecidos no Currículo oficial e concretados nos seus estándares de

aprendizaxe avaliables. Tomando estes elementos como referencia, entendemos que o enfoque á hora de avaliar ten que incidir tanto

no carácter cualitativo da mesma como no cuantitativo.

É  dicir,  se  queremos avaliar  o  proceso de  E-A  do alumno en base  aos  seus  progresos  e  dificultades  precisamos facer  unha

observación constante e unha recollida de datos que plasmaremos por medio dos indicadores de logro no informe individualizado.



Deste xeito, ademais de contar coa avaliación trimestral de carácter cuantitativo (resultado de traducir este proceso a unha escala

numérica de 0 a 10), profesorado, pais/nais e alumnado, disporán dunha información máis completa e útil sobre as destrezas e as 

necesidades de mellora en cada caso.

   Para que a valoración do grao de adquisición dos estándares sexa un proceso áxil e funcional, trataremos de evitar a aplicación de 

varios instrumentos para un mesmo estándar e avaliaremos varios cun só instrumento sempre que sexa posible.

    A rúbrica destes estándares de aprendizaxes proporcionanos os indicadores de logro que precisamos para coñecer o grao de

adquisición dos criterios de avaliación e das Competencias Clave propostas no currículo deste curso.

    Á hora de establecer os indicadores de logro dos estándares de aprendizaxe das UD escollimos unha rúbrica para catro niveis, para

evitar caer nunha puntuación intermedia na maioría dos casos e cunha escala numérica sobre 100 para facilitar o cálculo resultante da

suma de todos os items.

   No cadro 1 recollemos unha relación de items asociados a cada grao de adquisición dos posibles estándares a avaliar para facilitar a

tarefa.

   No cadro 2 recollemos a temporalización e a porcentaxe esixida dos estándares de aprendizaxe para cada UD. Na última columna 

desta táboa atopamos o grao mínimo de adquisición de cada estándar ao remate do curso.

    No departamento de música deste Centro decidimos achegar os alumnos a través de actividades prácticas e facer fincapé na Linguaxe

e Práctica musical en 2º curso, e as novas tecnoloxías e a diversidade musical do século XX en 4º curso de ESO, onde a materia xa non

é obrigatoria. Isto non quere dicir que non se traballen todos os bloques en cada curso, na táboa 2 pódese ver que todos os estándare s

de aprendizaxe avalíanse como mínimo unha vez, pero algúns teñen unha maior presenza ca outros en función do nivel. En cada unha

das  UD  trabállase  un  maior  número  de  estándares  dos  reflectidos  na  táboa,  pero  centrarémonos  para  a  avaliación  nos  máis

significativos en cada momento.





TÁBOA 1

GRAO 4: Excelente  (87 – 100) GRAO 3: Avanzado  (63 – 87)

Nivel excepcional de desempeño. Nivel de desempeño que supera o esperado. Mínimo nivel de error.

Propón e desenvolve novas accións. Resposta bastante completa.

Resposta completa. Presenta comprensión do concepto.

Explicacións claras do concepto. Identifica bastantes dos elementos importantes.

Identifica todos os elementos importantes. Ofrece información relacionada co ensinado na clase.

Provee bos exemplos. Inclúe unha alta porcentaxe dos elementos requerid os na actividade.

Ofrece información que vai máis alá do ensinado na  clase.

Inclúe todos os elementos requeridos na actividade .

GRAO 2: Adquirido  (38 – 62) GRAO 1: En vías de adquisición  (25 – 37)

Nivel de desempeño estándar. Os erros non constitú en ameaza. Presenta concepcións erróneas.

A resposta reflicte certo grao de confusión. Fai mal uso dos termos específicos.

Comprensión incompleta ou parcial do concepto. Amosa pouca comprensión da tarefa.

Identifica algúns elementos importantes. Faltan moitos elementos dos requeridos na actividade.

Provee información incpompleta do discutido na clase. Nivel de desempeño por debaixo do esperado, frecuentes erros.

Inclúe algúns dos elementos requeridos na activida de.

Nas Programacións de aula empréganse as rúbicas dos estándares de aprendizaxe como Instrumento de Avaliación e cada
profesor/a concreta máis detalladamente a relación dos contidos e actividades co resto de elementos do currículo (Estándares,

Indicadores de logro, Instrumentos de Avaliación, Temas transversais tratados,...)





TÁBOA 2 - AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – 2º ESO

Instrumentos de Caderno de aula Exame Observación Proba oral Traballo
Avaliación C E O P T

C.
AV

.

M U B
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO de CONSECUCIÓN (ao remate das UD) , PORCENTAXE ESIXIDO en cada UD

e INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN de cada ESTÁNDAR de AP  RENDIZAXE
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

GRAO MÍNIMO de CONSECUCIÓN
UD 1 - 2 UD 3 - 4 UD 5 - 6 UD 7 - 8 UD 9 - 10 UD 11 - 12

BLOQUE 1 –  INTERPRETACIÓN e CREACIÓN

% I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. INDICADOR DE LOGRO %
B 1.1 1.1.1 30 C,T 10 C,E 5 C,T 5 C,E Recoñece os parámetros do son e os elementos 70

básicos da linguaxe musical.

1.1.2 20 C,O 10 C,E 5 C,P Recoñece e aplica ritmos e compases. 50
1.1.3 10 C,E 5 P,E Identifica e transcribe ditados de patróns 60

sinxelos.

B 1.2 1.2.1 10 C,T 10 C,E 5 C,P Emprega elementos da representación gráfica. 70
B 1.3 1.3.1 10 P,O 5 C,O Improvisa e interpreta estruturas elementais. 40

1.3.2 10 O,P Emprega os elementos e os recursos adquiridos. 60
B 1.4 1.4.1 10 5 O Amosa interese polo coñecemento e a aplicación 80

de técnicas e normas na interpretación.

1.4.2 10 P 5 P Canta pezas aplicando técnicas aprendidas. 60
1.4.3 10 O 5 O,P Practica as técnicas vocais traballadas. 50
1.4.4 O,P 10 O 10 O 5 O,P O,P Adquire e aplica habilidades interpretativas. 60
1.4.5 5 O 5 O Procura controlar as emocións ante o público. 40

B 1.5 1.5.1 5 O 5 O,P Fai improvisacións e composicións con pautas. 30
1.5.2 10 O 5 O Amosa interese e respecto nas interpretacións. 90

B 1.6 1.6.1 5 O 5 O,P Practica e memoriza pezas de diferentes estilos. 60
1.6.2 5 O 5 O Interésase polo patrimonio español e galego. 100
1.6.3 5 O 5 O 5 O Amosa apertura e respecto con propostas alleas. 100
1.6.4 5 O 5 O,P Practica con espírito crítico as pautas básicas da 60

interpretación.

1.6.5 5 O 5 O Participa activamente nas agrupacións musicais. 60





BLOQUE 2 –  ESCOITA
% I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. INDICADOR DE LOGRO %

B 2.1 2.1.1 10 C,E 10 C,E 5 O,P 5 C,P 10 C,E Diferencia as sonoridades dos instrumentos da 80
orquestra e os tipos de voces.

2.1.2 10 C,E 5 C,E Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis
60característicos da música popular moderna,

folclore...

B 2.2 2.2.1 10 O,P 5 5 O 5 O,P Le partituras como apoio á audición 40
B 2.3 2.3.1 10 O 10 P 5 O 5 Valora e aplica o silencio como elemento 90

insispensable na interpretación e na audición

B 2.4 2.4.1 10 C,P 5 Describe elementos das obras musicais 40
propostas.

2.4.2 5 10 O.P Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á
50

análise musical.

2.4.3 10 C 5 C,O Emprega conceptos musicais para comunicar 40
coñecementos ou opinións.

B 2.5 2.5.1 5 O 5 C,O Amosa unha actitude crítica ante o consumo 50
indiscriminado de música.

2.5.2 10 Elabora traballos sobre a contaminación acústica. 20
BLOQUE 3 –  CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS

B 3.1 3.1.1 5 O,P Recoñece e interpreta manifestacións da danza. 20
3.1.2 5 O,T Distingue funcións da música na sociedade. 20

B 3.2 3.2.1 5 O Amosa interese por coñecer xéneros musicais. 80
B 3.3 3.3.1 5 O Valora o patrimonio musical español e galego. 80

3.3.2 10 O,P Practica pezas do patrimonio español e galego. 70
3.3.3 10 C,E Coñece instrumentos trad. españois e galegos. 90
3.3.4 5 O Contribúe á transmisión do patrimonio musical. 50

B 3.4 3.4.1 5 C,O Emprega un vocabulario musical adecuado. 40
3.4.2 5 C,O 5 C,T Comunica coñecementos e opinións musicais. 30

B 3.5 3.5.1 5 O,T Utiliza diversas fontes de información. 50
3.5.2 5 O 5 O Interésase por amplir os preferencias musicais. 60

BLOQUE 4 –  MÚSICA E TECNOLOXÍAS
B 4.1 4.1.1 5 O 5 O 5 O,P Coñece posibilidades que ofrecen as TIC. 50

4.1.2 5 P 5 O,P Participa na produción musical demostrando o bo 50
uso das TIC.

B 4.2 4.2.1 5 T 5 O,T 5 T Utiliza con autonomía as fontes e recursos da 40
rede para elaborar diferentes traballos.





AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – 4º ESO

Instrumentos de Caderno de aula Exame Observación Proba oral Traballo
Avaliación C E O P T



C
. A

V
.

M
U

B

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍ NIMO de CONSECUCIÓN (ao remate das UD), PORCENTAXE ESIXIDO en cada 
UD e INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN de cada ESTÁNDAR de AP RENDIZAXE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
GRAO MÍNIMO de CONSECUCIÓN

UD 12 UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

BLOQUE 1 –  INTERPRETACIÓN e CREACIÓN



% I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. INDICADOR DE LOGRO
B 1.1 1.1.1 5 O 5   O,P Aplica as habilidades necesarias nas activid

de interpretación e respecta as regras.

1.1.2 10 O 10 O,P Le partituras como apoio á interpretación

1.1.3 10 O 10 O Coñece e cumpre as normas da aula.

B 1.2 1.2.1 10 O,P Interpreta e memoriza un repertorio variad
pezas cun nivel de complexidade en aume

B 1.3 1.3.1 5 O,P Coñece e utiliza axeitadamente técnica
recursos e procedementos compositivos

1.3.2 5 O 5 O,T Utiliza recursos informáticos na creación mu

B 1.4 1.4.1 10 O,T 5 O Analiza o proceso seguido en produción
musicais

BLOQUE 2 –  ESCOITA
B 2.1 2.1.1 10 C 10 O,E 5 O,T 10 O,E 10 T,C 5 T,E Analiza e comenta as audicións propostas. 70

2.1.2 10 O,P 5 O Le e analiza partituras como apoio á audición. 60
B 2.2 2.2.1 10 C 5 O,T 5 T Analiza e elabora críticas musicais. 60
B 2.3 2.3.1 10 O,E 10 O,T 5 T,C Utiliza vocabulario axeitado ao falar de música. 60
B 2.4 2.4.1 5 C 10 O,T 10 O,T 5 C,T 10 C,E Recoñece e compara os trazos das obras. 60

2.4.2 10 C,T 5 O,E 5 E 10 T,E Sitúa a obra nas coordenadas espazo/ tempo. 60
2.4.3 5 O 5 O 5 C 5 O Amosa interese, respecto e curiosidade pola 100

diversidade de propostas e gustos musicais.





% I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. % I. A. INDICADOR DE LOGRO %
B 2.5 2.5.1 5 O,T 5 C 5 C 5 T,C 5 O Amosa unha actitude crítica ante o papel dos 80

medios de comunicación.

B 2.6 2.6.1 10 O,T 10 O,E 10 T 10 T,C 10 C 5 T Explica o papel da música en situacións e 60
contextos diversos.

BLOQUE 3 –  CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS
B 3.1 3.1.1 5 O 10 O,T Ten interese por coñecer o patrimonio propio. 100

3.1.2 5 O 5 C Coñece as testemuñas máis importantes do 50
patrimonio musical español e galego.

B 3.2 3.2.1 10 O,T 10 O,E 10 O,T 5 C 5 E Analiza audicións de distintos lugares do mundo. 50
3.2.2 10 O,T 10 O,E 10 O,T 10 E 60xplica as características básicas da música

española e da música popular urbana.

B 3.3 3.3.1 5 C 10 O,P Establece sinerxías entre a música e outras 60
manifestacións artísticas.

B 3.4 3.4.1 10 O 10 O,T 5 T Expón traballos sobre a música popular. 70
3.4.2 10 O,T 5 O 5 T Utiliza os recursos das novas tecnoloxías. 80

BLOQUE 4 –  MÚSICA E TECNOLOXÍAS
B 4.1 4.1.1 10 O 10 O,T 15 T Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para 50

diferentes aplicacións musicais.

4.1.2 10 O,T 10 O,E 10 O,E Comprende as diversas transformación como 60
consecuencia dos avances tecnolóxicos.

B 4.2 4.2.1 10 O,T 10 O,T 20 O,T Manexa técnicas básicas para a elaboración dun 60
produto audiovisual.

B 4.3 4.3.1 5 O 10 O,P 10 O,T Selecciona fragmentos para sonorizar imaxes. 70
4.3.2 10 P 15 O,T Sonoriza imaxes con músicas preexistentes ou 70

coa creación de bandas sonoras orixinais.

B 4.4 4.4.1 10 O,T 5 O,T 10 O,T Emprega fontes de información e procedementos 70
apropiados para elaborar traballos relacionados

coa función da música nos medios.

B 4.5 4.4.1 5 O 10 O 10 O,T Amosa interese por coñecer as posibilidades que 100
ofrecen as novas tecnoloxías.

4.4.2 10 O 10 O,T 10 O,T Consulta fontes de información para resolver 70
dúbidas e para unha aprendizaxe autónoma.

4.4.3 10 O 5 O 15 O,T Utiliza a información de xeito crítico, obtena de 60
distintos medios e pode utilizala e transmitila

utilizando distintos soportes.





9.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION

a) Para a avaliación inicial

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS A avaliación inicial é informativa e non
Proba escrita a realizar no 1º ou 2º día de clase TEST conta para a media do trimestre.

b) Para as avaliacións ordinarias

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Probas escritas 1 ou 2 Exames parciais por

Cuestións breves sobre estilos e manifestacións musicais, aspectos teóricos de linguaxe musical avaliación
e análise de audicións. Cada exercicio levará indic ada a súa cualificación individual. Exame final de Xuño

Traballos individuais UD
Os traballos e tarefas de clase propostos poderán s er solicitados en cada sesión, ao remate da (UD elaboradas polas profesoras para
UD ou unha vez ao trimestre, segundo o criterio do profesor que imparta a docencia. textos fílmicos, audicións ou exercicios)

Traballos en grupo
Traballos en soporte dixitalPara a cualificación deste apartado terase en conta tanto o esforzo realizado como a utilización

óptima dos recursos empregados.
Interese e participación

Escoita de audiciónsA atención as explicacións previas e o respecto e nteresei no desenvolvemento das actividades
rexistraranse no caderno do profesor e teranse en conta para a cualificación da avaliación.

c) Para a avaliación  extraordinaria

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita con cuestións breves sobre aspectos teóricos e/ou prácticos de linguaxe Exame final 
musical, análise de audicións e preguntas teóricas sobre estilos e manifestacións musicais.
Cada exercicio levará indicada a súa cualificación individual.





9.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
PORCENTAXE PORCENTAXE

2º ESO 4º ESO
Probas escritas ou

prácticas.
Exames parciais Farán media todos. Farán media todos.

Exame final 100 % 100 %
Traballos individuais UD - Cadernillo 10 % 20 %

Traballos en grupo Traballos en soporte dixital 10 % 20 %
Interese e participación Escoita de audicións 10 % 20 %

10. PROGRAMA DE RECUPERACION, REFORZO E AMPLIACIÓN.

1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

No periodo do 6 ao 22 de xuño, para aquel alumnado da ESO que non superou a materia, (media das tres primeiras avaliacións inferior 

a 5), faranse actividades de recuperación obligatorias, co obxectivo de que lles permitan acadar os estándares básicos para lograr a 

superación da materia.

Entregarase aos alumnos un documento informativo onde figuren os mínimos esixibles necesarios para superar a materia recalcándolles

aqueles estándares que ainda teñen que superar. Todo isto o farán a través de actividades de carácter teórico ou práctico según sexa o 

caso, e en función do tipo de estándares non acadados.

As actividades de recuperación poderán ser:

- Cadernos de actividades.

- Cuestionarios.

- Fichas.

- Tests.

- Traballos de investigación.



- Probas prácticas.

2. ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN

No periodo do 6 ao 22 de xuño para aquel alumnado da ESO e do 6 ao 17 para o alumnado de bacharelato que superou a materia, 

desenvolveranse actividades de reforzo e ampliación dos contidos traballados durante o curso, necesarias para una mellor asimilación 

dos mesmos para o alumnado. Traballaranse obxectivos, estándares e competencias clave fundamentais para a adecuada progresión 

do alumnado ca finalidade de alcanzar o seguinte curso ca maior competencia posible.

As actividades de reforzo, irán destinadas aos alumnos que acadaron un 5 na media aritmética das tres avaliacións, e irán destinadas a 

traballar os estándares nos que acadaron peores resultados. Estas actividades serán de carácter teórico ou práctico según sea o caso.

As actividades de reforzo poderán ser:

- Caderno de actividades.

- Actividades teóricas e prácticas.

- Traballos de investigación.

- Fichas.

- Cuestionarios.

3. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

En canto as actividades de ampliación, a maioría serán de carácter práctico dada a importancia de este aspecto na nosa materia. 



4. ACTIVIDADES DE TITORIZACIÓN

Farase un seguimento individualizado das actividades de recuperación, reforzo e ampliación do alumnado, así como orientación 

personalizada nos casos que sexa preciso.

10.1. Das materias pendentes de cursos anteriores

Plan de traballo

Aqueles alumnos que teñan a música pendente do curso anterior deberán poñerse en contacto co xefe de departamento e superar a 

asignatura mediante a entrega de traballos ou da superación de varias probas específicas.

Pódese recuperar a materia nas dúas avaliación parciais establecidas. No caso da non superación destas avaliacións os alumnos

poderán presentarse ao exame final de Maio, onde po derán recuperar calquera das avaliacións pendentes, ou ao exame de Setembro,

onde so contarán as probas teóricas específicas.

Os contidos esixibles son os contidos teóricos desenvolvidos no curso anterior, non haberá probas prácticas.

Procedementos e instrumentos de avaliación

En cada unha das dúas avaliacións parciais establecidas no Centro os alumnos deberán presentar unha serie de tarefas (exercicios,

cadernos ou resumos) que contarán o 100 % da nota. 





Os que superen unha das avaliacións establecidas poderán presentarse á parte pendente no exame final de Maio.

Criterios de cualificación

INSTRUMENTOS PORCENTAXE Outras indicacións
Traballos individuais 60 % Para os alumnos que queiran subir nota, logo da avaliación positiva pola entrega de traballos,
Exame teórico parcial 100 % a porcentaxe da nota do exame para establecer a media será do 40 %.

Exame teórico final Maio 100 % Pódese recuperar só unha das avalicións e entregartraballos pendentes.

10.2. Da materia do       propio  curso

Procedementos e instrumentos de avaliación para...

Unha proba non superada

Os exames cunha cualificación inferior a un 5 poderán recuperarse mediante a realización dunha proba de características similares. 

Os traballos individuais e tarefas de clase pendentes poden recuperarse no momento que o alumno realice ou entregue os mesmos

coas correcións oportunas. A pesar disto, a nota acadada non contará para a avaliación, se o fai antes da entrega de notas.

Os traballos en grupo e a práctica instrumental non poden ser recuperados como tal, xa que supoñería unha alteración nos contidos 

do curso ou na organización de tarefas. Polo tanto só se recuperarán nas sesións seguintes, considéranse contidos progresivos.

Unha proba non realizada

Se un alumno non se presenta a un exame e a falta está debidamente xustificada, poderá realizalo nunha data acordada co seu 

profesor.





Os traballos ou tarefas non entregados poden recuperarse non momento que decida o alumno. O incumprimento dos prazos 

establecidos poderá supoñer unha merma na cualificación de ata un 30 %.

Os contidos de carácter progresivo recupéranse nas seguintes sesións.

Unha avaliación parcial

Os alumnos que acaden unha avaliación negativa poderán recuperar a mesma cos procedementos descritos a 

nteriormente. No exame final de Xuño os alumnos poderán recuperar os contidos das anteriores avaliacións.

A avaliación final ordinaria

Ao esgotar todas as posibilidades de recuperación durante o periodo lectivo o alumno terá que presentarse á proba extraordinaria.

A avaliación final en caso de perda do dereito á avaliación continua

Os alumnos terían dereito a un exame no mes de Xuño coas mesmas características que a proba da avaliación extraordinaria.

No caso de que a materia se imparta de maneira semipresencial ou online, seguiranse os mesmos criterios, ainda que tendo en conta

a situación individual de cada alumno e que as probas serán telemáticas cando corresponda. 

Os traballos achegaranse á profesora correspondente a través do correo electrónico, e utilizando a plataforma da aula virtual do 

instituto, onde se centralizará toda a información correspondente á materia.



12. 2º BACHARELATO

Historia da Música e da Danza

Introdución

O ensino da materia de música no bacharelato tenta formar o alumno a través da análise, da comprensión e da valoración das 

manifestacións musicais que se produciron no pasado e no presente, e proponse crear unha actitude crítica e aberta en relación coa 

creación, a difusión e o consumo da música na sociedade actual. Este ensino debe contribuír á formación íntegra do alumno e permitir 

abordar outras materias nas que se afronta a análise da historia, as manifestacións culturais ou a evolución da sensibilidade artística. 

Os contidos seleccionados para o bacharelato recollen aspectos históricos, sociolóxicos e estéticos da linguaxe, da expresión e da 

propia audición, e teñen como obxectivo principal a profundización no coñecemento da música desde distintas perspectivas: artística, 

científica, técnica e social, etc., que orienten o alumno a campos específicos afíns ou complementarios ás materias que cursan. 

A música e a danza son manifestacións artísticas que van ligadas ao devir histórico e cultural da humanidade. O estudo da súa historia 

pretende proporcionarlle ao alumnado unha visión global do lugar que ocupan ambas as disciplinas na historia da arte e dotalo de 

fundamentos de comprensión, análise e valoración das creacións, de criterios para establecer xuízos estéticos propios sobre elas, así 

como facilitarlle a adquisición de horizontes culturais máis ambiciosos. 

Resulta evidente que o mundo está repleto de música e danza de diversos tipos: tradicional, folk, clásica ou jazz, por citar só uns 

poucos. Pero as modernas comunicacións e a tecnoloxía da reprodución sonora e visual fixeron do pluralismo musical parte da vida 

cotiá. 

A materia de Historia da Música e da Danza contribúe a que o alumnado se familiarice coa lectura e práctica de documentos e fontes 

que lle faciliten o acceso á comprensión de todos os aspectos técnicos relativos á música e á danza. A meirande parte da materia, irá 



acompañada de práctica de partituras das diferentes décadas musicais para que aprendizaxe do alumno sexa mais global e completa.

O coñecemento destes aspectos e a adquisición de competencias desenvolverán no alumnado a cultura estética, e a integración de 

todos eles proporcionará habilidades e estratexias de método que lle permitirán acceder e procesar datos para reflexionar de xeito 

autónomo sobre eles con posterioridade, conseguindo como resultado final que o alumnado poida situar, comprender, asimilar e 

comentar calquera obra que se someta á súa consideración. Logo de cursada esta materia, os alumnos e as alumnas adquirirán unha 

formación máis ampla, unha visión máis global do lugar que ocupan a música e a danza na historia da arte, e desenvolverán criterios 

para establecer xuízos estéticos propios. 

A materia estrutúrase en nove bloques: "Percepción, análise e documentación", "A música e a danza da Antigüidade á Idade Media", "O

Renacemento", "O Barroco", "O Clasicismo", "O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo", "Primeiras tendencias modernas",

"Música  e  danza  na  segunda  metade  do  século  XX"  e  "A  música  tradicional  no  mundo".  Que  irán  acompañados  das  súas

correspondentes prácticas instrumentais, para achegarlle ao alumno unha formación musical máis completa e global.

2º de bacharelato

Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Percepción, análise e documentación

 i
 d
 n
 m

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

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

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

 CCEC
 CAA

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

 CMCCT



Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

terminoloxía apropiada. á danza.

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

 CAA
 CCL

 d
 i
 n
 e
 p

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

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

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

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

 CCEC

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

 CAA
 CCL

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

 CCEC
 CCL

 d
 n

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

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

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

 CCEC
 CAA

 HDMB1.3.2.  Entende  e explica
a  función  das  obras  e  a
influencia  na  sociedade  e
noutras disciplinas artísticas no

 CCEC
 CAA
 CSC



Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

momento da súa creación.

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

 CAA
 CSC

 d
 e
 h

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

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

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

 CCL
 CAA
 CCEC

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

 CAA
 CCL

 b
 d
 e

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

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

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

 CAA
 CCEC
 CCL

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

 CAA
 CCL



Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

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

 CD
 CSIEE

 a
 b
 d
 e
 h
 l
 p

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

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

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

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

 CAA
 CSIEE
 CCEC
 CCL

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

 CCL
 CCEC
 CAA

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

 CSC
 CSIEE

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

 CSC
 CSIEE
 CCEC
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sobre a experiencia. 

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

 CCL
 CAA
 CSIEE
 CCEC

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

 CD
 CAA

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

 b
 d
 g
 m
 n
 p

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

 B2.2. Música profana: xograres
e goliardos. 

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

Exipto,  Mesopotamia  e  Persia,
pobo hebreo e Creta.

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

 B2.6. A danza na Idade Media.

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

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

 CAA
 CCEC
 CCL

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

 CCEC
 CCL
 CD
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Danza e Igrexa.  Carola, danza
mesurada,  momería  e  danza
macabra.

 h
 n
 p

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

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

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

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

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

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 3. O Renacemento

 b
 d
 g
 m
 n

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

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

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

 B3.4.  Música  instrumental  en

 B3.1.  Identificar  e  interpretar
obras do renacemento, a través
da  audición  ou  da  visión,  e
describir  os  seus  trazos  máis
característicos,  xustificando  a
súa  pertenza  a  este  período
histórico.

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

 CAA
 CCEC
 CCL

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

 CCEC
 CCL
 CD
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España.  Organoloxía.  Fontes
de estudo.

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

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

 d
 h
 n
 p

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

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

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

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

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

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 4. O Barroco

 b
 d
 g
 m
 n

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

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

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

 B4.4.  Formas  instrumentais:
orixe,  características  e

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

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

 CAA
 CCEC
 CCL

 HMDB4.1.2. Coñece e describe
as  obras  e  os/as  autores/as

 CCEC
 CCL
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evolución.
 B4.5. Organoloxía. Tipoloxía da

orquestra barroca.
 B4.6.  Ópera  Ballet,  Comedia

Ballet  e  outros  xéneros  no
Barroco. 

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

máis  representativos/as  deste
período.

 CD

 d
 h
 n
 p

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

 B4.9. Principais compositores e
compositoras. Función social da
persoa compositora.

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

 B4.2.  Relacionar  a  historia  da
música e da danza do barroco,
así  como  a  prática  das  súas
obras  máis  significativas,  con
outros  aspectos  da  cultura,  o
contexto histórico e a sociedade
do mesmo período.

 HMDB4.2.1.  Analiza  a
complexidade de circunstancias
que,  pola  súa  importancia,
determinen o desenvolvemento
dunha  época,  un  estilo  ou
un/unha autor/a determinado/a,
e estable xuízos críticos.

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 5. O Clasicismo

 b
 d
 g
 m
 n

 B5.1.  Estilo  Galante  e  Escola
de Mannheim. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 CCEC
 CCL
 CD

 d
 h
 n
 p

 B5.7. Clasicismo en España.  B5.2.  Relacionar  a  historia  da
música  e  da  danza  do
Clasicismo, así como interpretar
as  súas  obras  máis
significativas,  con  outros
aspectos da cultura, o contexto
histórico  e  a  sociedade  do
mesmo período.

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

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo

 b
 d
 g
 m

 B6.1. Romanticismo.
– Orquestra

romántica.
Formas

 B6.1.  Identificar  e  interpretar
obras  do  Romanticismo,  o
Nacionalismo  e  o
Posromanticismo,  a  través  da
audición  ou  da  visión,  e

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

 CAA
 CCEC
 CCL



Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 n
 p

sinfónicas.
Sinfonía,
concerto  e
música
programáti
ca. 

– Piano
romántico.
Música  de
cámara. 

– Ópera.
Tendencias
.  Evolución
da  ópera
como
espectácul
o. Verismo.

– Lied.
Composició
n  no
Romanticis
mo  e  no
Posromanti
cismo.

 B6.2.  Orixe  e  significado  dos
nacionalismos  musicais:
escolas e  estilos.  Figuras
representativas  da
composición. 

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

describir  os  seus  trazos  máis
característicos,  xustificando  a
súa  pertenza  a  este  período
histórico.

propostas.

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

 CCEC
 CCL
 CD
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vocal.
 B6.4.  Ballet  romántico:  xénese

e  desenvolvemento;  principais
obras e figuras.

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

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

 d
 h
 n
 p

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

 B6.8. Influencia da literatura na
música.

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

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

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 7. Primeiras tendencias modernas

 b
 d
 g
 m
 n

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

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

 B7.1.  Identificar  obras  do
Impresionismo,   o
Expresionismo  e  outros
movementos  da  primeira
metade do século XX, a través
da  audición  ou  da  visión,  e

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

 CAA
 CCEC
 CCL
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 h
 p

técnicas.
 B7.3.  Neoclasicismo.

Representantes  principais  da
composición. Stravisnki.

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

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

 B7.6. Concepcións da orquestra
no século XX.

describir  os  seus  trazos  máis
característicos,  xustificando  a
súa  pertenza  a  este  período
histórico.

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

 CCEC
 CCL
 CD

 d
 h
 n
 p

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

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

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

 B7.10.  Música  en  España  na
primeira  metade  do  século.
Falla  e  a  Xeración  do  98.
Xeración da República.

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

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

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

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX.
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 m
 n
 l
 p

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

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

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

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

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

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

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

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

 CAA
 CCEC
 CCL

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

 CCEC
 CCL
 CD

 d
 h
 n
 p

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

galega
 B8.9.  Importancia  da  música

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

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

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

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

 CAA
 CCEC
 CSC
 CCL

Bloque 9. A música tradicional no mundo.

 h  B9.1.  Danza e música exótica,  B9.1.  Identificar  obras  da  HMDB.9.1.1. Coñece e describe  CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 n
 l
 g
 p

étnica,  folclórica  e  popular.
Música e danza popular galega.

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

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

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

música tradicional,  a través da
audición,  práctica  e  visión,  e
describir  os  seus  trazos  máis
característicos,  distinguindo
estilos, estéticas e usos.

as principais  características da
música e da danza tradicional,
distinguindo  estilos  de  canto,
melodías,  escalas,  texturas  e
ritmos.

 CCL
 CD

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Valorarase a capacidade do alumno para encuadrar adecuadamente os estilos e formas musicais obxecto de exame, tanto na pregunta 

teórica como na audición, con mención específica do contexto histórico que deulle orixe, aportando canto máis datos poida sobre épocas

e os estilos, relación co contexto cultural do momento, características etc. Tamén se valorará a mención específica á labor dos 

compositores e ao seu repertorio, así como a correcta interpretación las partituras dadas polas profesoras de cada etapa ao longo do 

curso.

Valorarase a capacidade de interpretación práctica das partituras do repertorio das diferentes épocas musicais.



En canto a proba específica de audición, valoraráse tamen que o alumno poida encadrala adecuadamente no seu período histórico, 

recoñecendo, a ser posible, a obra de que se trata; asimesmo, determinar a súa forma musical, instrumentos e/ou voces que nela 

concorren, trazos estilísticos que a caracterizan e valoración do lugar que ocupa na producción musical do compositor/época, así como o

tipo de texturas musicáis implícitas, naqueles casos nos que esta información poda obterse/ deducirse da audición. Calquera información

axeitada e correcta que o alumno/a introduza no seu comentario, será valorada positivamente, 

Todos estes aspectos deberán ser desenvolvidos con lóxica interna na que prime, ademáis dos criterios antes sinalados, o principio da 

non existencia de ideas contradictorias ou conceptos incompatibles dentro do mesmo comentario en particular, e en xeral, no discurso 

do traballo.

Teránse sempre en conta as apreciacións referentes a elementos analíticos da música e todo o relativo a aspectos contextuáis en torno 

á súa época, froito da escoita da mesma. 

Valorarse o uso de teminoloxía musical axeitada na redación.

CUALIFICACIÓNS

A interpretación instrumental de partituras valorarase ata dous puntos na nota global de avaliación, sendo o resto de traballos 

debidamente entregados, expostos e en prazo, o 80% da nota restante.



O longo do curso realizaranse probas con audicións das obras que se expliquen en cada avaliación. A temporización será de 3 bloques 

por avaliación. 

 

METODOLOXÍA DIDACTICA. 

- Explicación por parte da profesora dos conceptos teóricos de cada unidade. 

- Audición e práctica de obras musicais propostas polas profesoras, non so das que son obxecto de examen, senon doutras que sirvan 

para ilustrar parte dos conceptos explicados. 

- Práctica das diferentes partituras dadas de cada etapa histórica.

- Realización de comentarios de audicións musicais.

- Exposición dos comentarios para contrastar opinións. 

-Traballo persoal de estudio. 

 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A asistencia regular a clase será imprecindible para aprobar a asignatura. 

Realizarase unha proba teórica por unidade ou traballo individual, e práctica das diferentes partituras propostas. 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU O DEREITO DE QUE LLE SEXA APLICADO A AVALIACIÓN 
CONTINUA 



O Alumnado que, por reiteradas faltas de asistencia, perdese o dereito de avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria 

non mes de xuño que incluirá unha parte teórica e outra práctica, sobre a materia que se impartira durante ou curso( e dicir, sobre as 

unidades didácticas explicadas e sobre os exercicios de lectura e instrumentación propostos non curso). 

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 

Se lles facilitarán fichas para repasar os contidos mínimos que entrarán no exame, haberá un exame en novembro, outro en febrero, e 

se a media dos dous exames é un 5, a materia xa quedará superada, senón terán que presentarse a un exame final de toda a materia 

en maio, no que a nota mínima para aprobar será un 5.

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO. 

Non temos ningún libro de texto para esta asignatura, xa que non hai ningún que se axuste correctamente co programa. Así que os 

alumnos e alumnas traballarán co materia elaborado polas profesoras. 



13. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE

No sistema educativo actual dáselle especial importancia á atención á diversidade, e enténdese esta co mo unha manifestación

natural  da  individualización  humana.  O  que  se  busca  é  atender  ás  distintas  capacidades,  ritmos  e  estil  os  de  aprendizaxe  dos

alumnos/as que nos podemos atopar na nosa aula, co fin de favorecer o seu máximo desenvolvemento perso al e social, e poñendo

especial énfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente da ordinaria por presentar algunha

NEAE.

O actual  currículo  define  ao alumnado con  NEAE como aquel  que “…require  unha  atención  educativa  diferente  por  presentar

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)





altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar”.

Dende a nosa área levaremos a cabo unha intervención educativa que atenda á diversidade do alumnado, r espectando os principios

de normalización e inclusión, seguindo o disposto no currículo oficial, e no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, que regula a atención

á diversidade en Galicia.

Cando se detecten dificultades de aprendizaxe deberanse poñer en funcionamento as medidas de reforzo e apoio que se consideren

máis  convintes,  e  que  poden  ser  ordinarias  (reforzo  educativo);  ou  extraordinarias  (adaptacións  curriculares  significativas);  e

organizativas ou curriculares. Para estes supostos nos rexeremos polo indicado na Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan

as adaptacións do currículo en Galicia.

Destacar que a educación Musical é o medio ideal para lograr a integración do alumnado con problemas deste tipo, xa que as súas

dinámicas de traballo (baile por parellas, grupos…) , as relacións que se establecen (respecto pola cultura propia e allea…) e o seu

aspecto lúdico, contribúen a lograr a integración n estes casos.

En coordinación co Departamento de Orientación do Centro e unha vez detectadas as NEAE do alumnado,  este departamento

establecerá as medidas que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten as súas necesidades.





14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Colaborar na aplicación do plan de convivencia forma parte do noso modelo educativo xa que incide na Educación en valores e no

respecto á diversidade tan presentes na nosa PD. Por este motivo traballaremos ao longo do curso as seguintes pautas:

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN

Recordar na aula as normas de convivencia que figuran no NOFC 1ª semana do curso

Utilizar o debate respectando as opinións propias e alleas Todo o curso

Rexistrar calquera das incidencias conductuais que alteren o desenvolvemento das clases. Todo o curso

Resolver os conflitos utilizando o diálogo e median do entre eles. Todo o curso

Elaborar e pactar unhas normas para o Aula de Música.  1ª semana do curso

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Este ano, intentaranse facer as 3 saídas propostas polo Departamento. 

  
ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN LUGAR CURSO
ASITENCIA A
CONCERTOS
DIDÁCTICOS

 PENDENTE DE
CONFIRMAR

PENDENTE DE
CONFIRMAR

POR
DETERMINAR

CONCERTO +
OBRADOIRO DE
INSTRUMENTOS

MUSICAIS

2º TRIMESTRE NO CENTRO 4º ESO

VIAXE MÚSICO-
CULTURAL

DEPARTAMENTO
MÚSICA 

1º TRIMESTRE PARÍS 1º/2º BACH
MÚSICA/CINE



ACTIVIDADES DO CORO SOLIDARIUM
ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN LUGAR
CONCERTO DECEMBRO VIGO

SAÍDA FIN DE CURSO 19-20-21 XUÑO PENDENTE DE
CONFIRMACIÓN

            INTERCENTROS 
CONCELLO DE NARÓN

ABRIL/MAIO NARÓN

MOCIDADE COA 
LINGUA
XUNTO CO
DEPARTAMENTO DE 
DINAMIZACIÓN

MAIO FERROL

16.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOC ENTE

Indicadores de logro do proceso do ensino

INDICADOR DE LOGRO Bo/Boa Axeitado/a Mellorable Malo/a

Nivel de dificultade adecuado ás características d o alumnado

O contexto de aprendizaxe foi motivador e favoreceu a actividade intelectual do alumno

Participación activa do alumnado

Comunicación coas familias

Medidas organizativas e curriculares axeitadas para a atención do alumnado con NEAE

Atención á diversidade

Emprego de instrumentos de avaliación variados

Dase un peso real á observación do traballo individual e colectivo na aula





Indicadores de logro da práctica docente

INDICADOR DE LOGRO Bo/Boa Axeitado/a Mellorable Malo/a

O tipo de explicacións adáptanse ás necesidades e os contidos de cada momento 

As atividades contemplan á diversidade do alumnado , especialmente aos de 

NEAE Diversidade de metodoloxías

Combínase o traballo individual e de equipo

Uso de estratexias para fomentar a compresión oral e escrita e o emprego das

TIC Fomento dos elementos transversais

Adecuación  da  comunicación  ao  alumnado  dos  resultados  das  probas  e

traballos Adecuación das medeidas de reforzo aos estándares de aprendizax

17.  PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN

Faremos un seguimento da adecuación de todo o proceso didáctico cunha avaliación periódica para poder solucionar os problemas

que atopemos na súa aplicación sen necesidade de esperar a fin  de curso. A práctica na aula indicaranos se debemos introducir

modificacións ou cambiar estratexias de cara a mellorar a docencia.

A valoración do Proxecto contemplará todos os aspectos incluídos na Programación que consideramos un documento activo

Indicadores

INDICADOR Bo/Boa Axeitado/a Mellorable Malo/a

Deseño das UD a partir dos elementos do currículo

Secuenciación e temporalización previstas

Secuenciación dos estándares de cada UD





Porcentaxe asignado a cada estándar na cualificaci  ón das

UD Grao minimo de consecución fixado para cada estándar

Vinculación dos estándares cos Instrumentos de Avaliación

Estratexias metodolóxicas comúns ao departamento

Secuenciación do traballo na aula

Materias didácticos (UD, libro de texto...)

Adecuación da Avaliación inicial

Adecuación das pautas xerais establecidas para a Avaliación continua

Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dunha proba ou da Avaliación

Adecuación dos criterios establecidos para a Avaliación Final e Extraordinaria

Criterios establecidos para o seguimento e a Avaliación de materias pendentes

Adecuación das probas ao valor dos estándares de aprendizaxe

Adecuación das medidas de reforzo ou atención ao alumnado con NEAE

Grao  de  desenvolvemento  das  Actividades  Extraescolares  e  Complementarias

previstas Adecuación dos mecanismos para informar ás familias

Adecuación do seguimento e revisión da Programación ao longo docurso

Contribución desde a materia ao Plan de Lectura do Centro

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia

Despois de cada avaliación realizaremos unha reunión na que analizaremos os distintos aspectos do proceso didáctico. Esta análise 

cualitativa e tamén cuantitativa quedará reflectida nun documento que se entregará ao titor de cada gr upo na xunta avaliadora e que 

incluirá propostas de mellora de cara á seguinte avaliación nos aspectos que deban ser mellorados.



18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR E AO PLAN TIC

Plan lector: 

Nas diferentes unidades didácticas, tratarase do mesmo xeito o tema do fomento da lectura.

Os alumnos terán que ler primeiramente en voz alta os diferentes textos suxeridos nalgún caso polas profesoras, e noutros por eles 

mesmos relacionados co tema que se esté impartindo.

Búsqueda de noticias relacionadas cun tema determinado musical, como concertos ou publicidade, e ler en alto ou en grupo para 

traballar despois por temas, incitando así a lectura e comprensión dos mesmos. 

Plan Tic:

Dado  as características e moitos dos contidos  da materia de música, os uso das TIC, é moi importante.

Dependendo da unidade didáctica, os alumnos terán que facer búsquedas en Internet de información referente a contidos concretos 

propostos polas profesoras, así como facer escoitas activas musicais. 

Os alumnos aprenderán, tomando de base as súas propias grabacións de audios de determinadas melodías, a editalas e sacarlles o 

máximo partido as novas tecnoloxías.

Así mesmo, ensinaráselles a manexar diferentes aplicacións musicais.  



O primeiro día de clase o profesorado de música dar á a coñecer aos seus alumnos toda a información precisa sobre esta programación.

En Narón, a 20 de Setembro de 2022

Vº e prace

O/A Xefe/a do Departamento Asdo. Os membros do Departamento




