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Introducción e consideracións xerais 

Marco Legal 

O currículo prescriptivo para esta programación é o seguinte: 

• 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 educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato na comunidade Autónoma de Galicia 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación.  

• 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 educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

• RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, 
do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

Xustificación teórica da programación 

Importancia da programación 

A vocación deste documento é  a de compartir coa comunidade educativa do noso centro uns 
principios educativos que se concretan nos elementos do currículo propios da programación, o 
primeiro dos cales debe ser a transparencia: 

•  Cara ao propio profesorado do propio departamento e ao resto dos departamentos do centro 
asegurando a congruencia das esinsinanzas e fomentando a sua reflexión dun xeito multidisciplinar   

•  Cara ao alumnado, estimulando o protagonismo no seu propio proceso de aprendizaxe 

•  Cara as familias, facéndoas partícipes dun proceso e dunha convivencia que sen elas non sería 
posible 

En calquera caso a programación debe ser un elemento dinamizador e facilitador do proceso de 
ensino e aprendizaxe 

As materias no currículo 

Dentro do bloque de materias específicas de ESO o departamento imparte a música de 2º, 3º e 4º 

No bacharelato, e, tamén con carácter de materia específica, impártense, en 1º de bacharelato, Linguaxe e 
Práctica Musical 

A non impartición neste curso da prezada materia de Historia da Música e da Danza é motivo de dor para 
este departamento  
A programación de HDM non será borrada de este documento á espera de mellores tempos para o ensino 
da Arte Musical 

Composición do departamento 

Profesorado propio: 
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D. Samuel Saeta Martínez, xefe de departamento 

Profesorado afín: 

Dona Lucía Maroño Varela, do departamento de Artes Gráficas 

Carga lectiva: 

O departamento imparte un total de 23 horas 

2 
Materias que imparte o departamento 
O departamento impartirá as materias de música de 2o, 3o e 4o de ESO e Linguaxe e Práctica 

Musical de 1o de Bacharelato, cun total de 23 horas 

 
Samuel Saeta Martínez, xefe de departamento, impartirá clases en 2º de ESO, dous grupos de 3o 

de ESO, os dous grupos de 1o e 2o de Bacharelato cun total de18 horas lectivas 

Dona Lucía Maroño Varela, membro do departamento de Artes Plásticas, imparte clases en dous 
gurpos de 3º da ESO, como materia afín 

3 
As Materias de Música de ESO 

A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe un elemento 
con gran valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento integral, intervén na súa 
formación emocional e intelectual, a través do coñecemento do feito musical como manifestación cultural e 
histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e crítica no alumnado. 

Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da mocidade. Co 
desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis numerosas fontes de 
cultura musical, así como aos seus diversos xeitos de creación e interpretación, a través de vehículos que 
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forman parte da súa vida cotiá, como internet, os dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os 
videoxogos. Ademais, fomenta o desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión 
creativa e a reflexión crítica. 

A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a 
toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, 
innovador e crítico, que contribúen ao desenvolvemento integral da persoa. A práctica musical mellora a 
memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as 
habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. A música potencia o 
desenvolvemento de capacidades como a comunicación oral e escrita, o pensamento matemático ou o 
coñecemento tecnolóxico e científico, que axudan á adquisición das competencias, ademais de procurar un 
ensino integral e axudar na maduración do alumnado novo. 

Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e expresións culturais, o 
alumnado aprenderá actitudes de cooperación e traballo en equipo ao formar parte de diversas 
agrupacións nas que cadaquén asumirá diferentes papeis para poder interpretar música en conxunto. Por 
outra parte, é interesante fomentar actitudes emprendedoras que acheguen o alumnado ás diferentes 
profesións no ámbito musical e non musical.  

Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun grupo, fomentando o 
intercambio de ideas, o respecto entre iguais, a integración, a creatividade, o coñecemento doutros 
contextos e o desenvolvemento da intelixencia emocional.  

O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na educación primaria e 
do seu desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, dado o seu nivel de abstracción, deben 
abordarse neste momento de desenvolvemento do alumnado. 

Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun vocabulario que permita a 
descrición de fenómenos musicais, unha comprensión da linguaxe musical como medio de expresión 
artística, unha sensibilidade cara á expresión musical e o entendemento da música como un fenómeno 
imbricado na historia e na sociedade. Tamén se lle outorga un papel importante á análise das obras 
musicais, entendendo que se pode levar a cabo en distintos niveis de profundidade. 

Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre si, que 
comparten múltiples elementos: "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental, vocal e 
corporal coa improvisación e a composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música 
dunha forma activa; "Escoita" pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar o 
alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a través da audición e a comprensión do feito musical; 
"Contextos musicais e culturais" relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do 
patrimonio musical español e galego, e ensina a identificar o estilo e as características distintivas da música 
que delimitan cada período histórico básico; e finalmente, "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o 
coñecemento e a práctica da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial 
importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se 
pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a música dentro 
da aula. 

Xa como remate, vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía adecuada a este 
enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, traballando 
de xeito colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, 
para a comunidade educativa e para o contorno social. 

3 
Programación da Materia de Música de 2º de ESO 

a) Introdución e contextualización 
Por as súas caracteristicas evolutivas e madurativas, o alumnado de 2º de ESO atópase nun momento 
crucial. O tratamento dos elementos curriculares debe atender moi precisamente  á necesidade de 
integración dos cambios propios da adolescencia cun novo xeito de comprenderse a si mesmos e de 
expresarse.  
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A materia de música para este curso pode contribuir a todo isto aportando as súa propostas de traballo en 
habilidades perceptivas e motoras no canto, na interpretación e na danza; e, outras dun carácter máis 
subxectivo, na expresión e na apreciación musical. Por outra banda, falar do feito musical, é profundizar 
nunhas capacidades lingüisticas que contribuen a un desenvolvemento integral do alumnado nestas 
idades. 

As novas prescripcións curriculares coa sua exixencia na concreción de elementos avaliables, non está 
separada do que debe ser o traballo competencial, atendendo a globalidade da conducta e a expresión do 
pensamento do alumnado. Tampouco no diseño das actividades sería posible separar de todo a 
aprendizaxe da súa avaliación. É precisamente  na realidade efectiva das actividades da aula onde se 
require un delicado equilibrio entre todos estes elementos, que trataremos de propiciar coa seguinte 
programación. 

b) Perfil competencial: Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e relación dos 
estándares de aprendizaxe avaliables 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

Comunicación lingüística (CCL) 

▪ MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os 
compases a través da lectura ou a audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT)  

▪ CCEC

▪ MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de 
patróns rítmicos e melódicos con formulacións 
sinxelas en estruturas binarias, ternarias e 
cuaternarias.

▪ CMCCT 
▪ CCEC

▪ 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 rítmicas e de tempo, etc.).

▪ CCEC

▪ MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas 
musicais elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos 
máis comúns.

Aprender a aprender (CAA) 

▪ CCEC

▪ MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos 
adquiridos para elaborar arranxos e crear 
cancións, pezas instrumentais e coreografías.

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento 
e a aplicación de técnicas e as normas do 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas 
aplicando técnicas que permitan unha correcta 
emisión da voz.

▪ CCEC
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▪ MUB1.4 .3 . P rac t i ca a re laxac ión , a 
respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación.

▪ CCEC

▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias nas 
actividades de interpretación adecuadas ao 
nivel.

▪ CCEC

▪ 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. 

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ MUB1.5.1 . Real iza improv isac ións e 
composicións partindo de pautas previamente 
establecidas.

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ MUB1.5 .2 . Amosa unha ac t i tude de 
superación e mellora das súas posibilidades, e 
respecta as capacidades e as formas de 
expresión dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

▪

▪ 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. 

▪ CCEC

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza 
pezas vocais, instrumentais e danzas do 
patrimonio español e galego.

▪ CCEC

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás 
propostas do profesorado e dos compañeiros 
e as compañeiras. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

▪

▪ 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.

▪ CSC

▪ MUB1.6 .5 . Par t i c ipa ac t ivamente en 
agrupac ións voca is e ins t rumenta is , 
colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando unha actitude aberta 
e respectuosa.

▪ CSIEE

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

▪ CCEC

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

▪ CCEC

▪ MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á 
audición.

▪ CCEC

▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a interpretación e 
a audición.

▪ CSC

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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▪ MUB2.4.1. Describe os elementos das obras 
musicais propostas.

▪ CCL 
▪ CCEC

▪ MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos 
como apoio á análise musical. 

▪ CCEC

▪ MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para 
comunicar coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de forma oral e escrita, con rigor e 
claridade.

▪ CCL

▪ MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución 
da música á calidade da experiencia humana, 
amosando unha actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado de música.

▪ CSC

▪ MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación 
sobre a contaminación acústica.

▪ CSIEE 
Competencia dixital (CD) 

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

▪ CCEC

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

▪ CCEC

▪ MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os 
xéneros musicais e as súas funcións 
expresivas, gozando deles como oínte con 
capacidade selectiva.

▪ CCEC

▪ MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do 
patrimonio musical español e galego

▪ CCEC

▪ MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza 
pezas vocais, instrumentais e danzas do 
patrimonio español e galego.

▪ CCEC

▪ MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos 
tradicionais españois e galegos.

▪ CCEC

▪ 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. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE

▪ MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado 
para describir percepcións e coñecementos 
musicais

▪ CCL

▪ MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e escrito, con 
rigor e claridade.

▪ CCL  

▪ MUB3.5.1. Uti l iza diversas fontes de 
información de xeito guiado para indagar 
sobre novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e realiza unha 
revisión crítica desas producións. 

▪ CD

▪ MUB3.5.2 . In terésase por ampl iar e 
diversificar as preferencias musicais propias.

▪ CAA

▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades 
que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical.

▪ CD

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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Como é de entender, o perfil  da materia de 2º ten unha forte componente artística e cultural, pero aínda 
que a súa relación coas demais competencias non sexa tan explícita, cabe dicir que, por ser a música 
vertebradora de múltiples oficios e disciplinas, a súa capacidade para contribuir ao desenvolvemento do 
resto das competencias e moi doada de concretar na realidade da aula. Especialmente salientable son as 
relacións coa competencia dixital, co sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, coas competencias 
socias e cívicas e coa comunicación lingüistica. Neste último caso, non hai que esquecer a forte relación da 
música coa palabra  ao longo de toda a sua historia.  

c)  Obxectivos  
De cara a poñer en claro como a materia de música para 2º de ESO contibúe aos obxectivos da etapa imos 
presentar a continuación os contidos a traballar na materia e as capacidades do alumnado que queremos 
desenvolver a través dese traballo  

 Os criterios de avaliación asociados a cada contido, supoñen unha orientación para concluir en que grado 
a capacidade asociada no alumnado queda realizada 

▪ MUB4.1.2. Participa na produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

▪ CD 
▪ CSIEE

▪ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e 
os procedementos apropiados para elaborar 
traballos sobre temas relacionados co feito 
musical.

▪ CD

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Música. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ n 
▪ ñ 
▪ m

▪ B1.1. Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe 
musical 

▪ B1.2. Características da voz e da palabra como medios de 
expresión musical. Habilidades técnicas e interpretativas, 
exploración e descuberta das posibilidades da voz como medio 
de expresión musical. 

▪ B1.3. Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: 
características xenéricas e formais. 

▪ B1.4. Agrupacións vocais e instrumentais na música de 
diferentes xéneros, estilos e culturas. Interpretación individual e 
en grupo. 

▪ B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a 
resonancia e a entoación. 

▪ B1.6. Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través 
da comprensión e a interiorización da música.

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

▪ n ▪ B1.7. Grafías e outras formas de notación musical, 
convencionais e propias, empregadas como expresión musical.

▪ B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da 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 rítmicas e de 
tempo, etc.).

▪ n 
▪ g

▪ B1.8. Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras 
e práctica de habilidades técnicas para a interpretación. 

▪ B1.9. Experimentación e práctica das técnicas do movemento e 
da danza, expresión dos contidos musicais a través do corpo e 
do movemento, e a interpretación dun repertorio variado de 
danzas.

▪ B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns.

▪ a 
▪ b 
▪ d

▪ B1.10. Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, 
atención ao/á director/a e aos/ás demais intérpretes, audición 
interior, memoria e adecuación ao conxunto. 

▪ B1.11. Aceptación e cumprimento das normas que rexen a 
interpretación en grupo e a achega das ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

▪ B1.12. Aceptación e predisposición para mellorar as 

▪ B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades 
e as habilidades técnicas como medio para as actividades de 
interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e achegando ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.
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contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 
▪ B1.12. Aceptación e predisposición para mellorar as 

capacidades técnicas e interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión.

▪ a 
▪ n

▪ B1.13. Improvisación, elaboración de arranxos e composición 
como recursos para a creación musical en todas as súas 
vertentes; elaboración de arranxos de cancións e pezas 
instrumentais, con acompañamentos sinxelos e selección de 
distintos tipos de organización musical. 

▪ B1.14. Composición individual ou en grupo de cancións e 
pezas instrumentais para distintas agrupacións, a partir da 
combinación de elementos e recursos presentados no contexto 
das actividades que se realizan na aula.

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

▪ g 
▪ n 
▪ d 
▪ ñ

▪ B1.15. Práctica de pezas musicais aprendidas a través da 
memorización e da lectura de partituras. 

▪ B1.16. Sonorización de representacións dramáticas, 
actividades de expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de producións audiovisuais.

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento 
da tarefa en común.

Bloque 2. Escoita

▪ n 
▪ ñ

▪ B2.1. Utilización dos recursos necesarios para a comprensión 
da música escoitada. 

▪ B2.2. Identificación dos elementos da música e das súas 
características na audición e na análise de obras musicais. 

▪ B2.3. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces 
e instrumentos, e das agrupacións vocais e instrumentais.

▪ B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as 
súas agrupacións. 

▪ n ▪ B2.4. Elementos que interveñen na construción dunha obra 
musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, 
tempo, dinámica, etc.

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

▪ b 
▪ a

▪ B2.5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto 
ás demais persoas durante a escoita.

▪ B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar 
nas audicións.

▪ h 
▪ n

▪ B2.6. Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras 
vocais e instrumentais de distintos estilos, xéneros, tendencias 
e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. Investigación de músicas de 
distintas características para ampliar as propias preferencias 
musicais.

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

▪ e 
▪ f 
▪ m

▪ B2.7. Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música e a contaminación sonora.

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

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ m 
▪ n

▪ B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

▪ B3.2. Análise da música empregada en diferentes tipos de 
espectáculos e producións audiovisuais.

▪ B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con 
outras disciplinas. 

▪ l 
▪ n

▪ B3.3. Pluralidade de estilos na música actual: características 
culturais, artísticas e formais.

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

▪ l 
▪ n 
▪ ñ

▪ B3.4. Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a 
conservación e a difusión das creacións musicais propias e 
alleas. 

▪ B3.5. Utilización de diversas fontes de información para indagar 
sobre instrumentos, compositores/as, concertos e producións 
musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como 
da música occidental en xeral e doutras culturas.

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

▪ h 
▪ e

▪ B3.6. Recollida de información, valoración e exposición do feito 
musical e as súas opinións.

▪ B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou 
"falar de música".

Música. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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d) Concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable  

1. Temporalización 
Os estándares de aprendizaxe foron secuenciados segundo os seguintes criterios: Cando o alumnado 
pregunta que se aprende en este curso é moi claro dicirlle que  se trata de tocar, cantar e bailar. Estes son 
os eixos para a elaboración das unidades didácticas correspondentes a cada unha das tres avaliacións. 

No primeiro trimestre, o eixo será a interpretación instrumental. Aproveitase este ámbito para profundizar 
nos coñecementos previos de linguaxe musical, afiánzanse as actitudes necesarias de cara ao  silencio, o 
respeto, o interese por o patrimonio musical e introdúcese a audición de obras relacionadas co repertorio 
que se interpreta. a utilización das TIC está presente en todos estos ámbitos de actuación. 

No segundo trimestre, trabállase como eixo da actividade, a expresión vocal e o canto, engádense aquí o 
traballo coa capacidade crítica respecto a oferta musical.  Introdúcense a creación de pezas musicais con 
texto ou instrumentais para acompañar o canto. 

No terceiro trimestre o eixo da actividade e a expresión corporal e a danza que enriquecemos co 
coñecemento e e a practica da danza do noso país.Aprovéitase a facilidade rítmica que a danza procura 
para introducir a improvisación e creación de coreografías que introduzan tamén o análisis formal das 
pezas 

▪ e 
▪ n 
▪ l

▪ B3.7. Música actual: novas tendencias; concertos en directo. ▪ B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os 
musicais, os concertos en vivo e as novas propostas musicais, 
valorando os seus elementos creativos e innovadores.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ e 
▪ n

▪ B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da 
internet e software musical de distintas características para o 
adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación 
musical. 

▪ B4.2. Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital, 
para rexistrar as creacións propias, as interpretacións 
realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 

▪ B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos 
de creación musical. 

▪ B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información 
na interpretación e gravación de pezas musicais. 

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

▪ B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e 
reproducir música.

▪ e 
▪ n

▪ B4.6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da comunicación. Valoración dos 
recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento 
da música e a satisfacción con ela.

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

Música. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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Temporaliza
ción

Estándares de aprendizaxe avaliables

1º trimestre MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e dos compañeiros e as compañeiras.(Dende 
o comezo) 
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.( Dende o comezo) 
MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe 
técnica apropiada.  (interpretación de partituras o por modelo) 
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 rítmicas e de tempo, etc.). 
(musescore) 
MUB1.4.1.a Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado dos instrumentos. 
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación 
instrumental 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. 
MUB1.6.1.a Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais de diferentes xéneros, estilos e culturas, aprendidas a 
través da lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 
MUB1.6.2.a Practica, interpreta e memoriza pezas instrumentais do patrimonio español e galego. 
MUB1.6.5. a Participa activamente en agrupacións instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso 
e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 
MUB2.1.1.a Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma 
MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular moderna, do folclore e 
doutras

2º trimestre MUB1.1.3. a Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas 
binarias, ternarias e cuaternarias.Expresión vocal (escribir ao dictado algúns dos sinxelos esquemas utilizados para a 
técnica vocal) 
MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, pezas instrumentais 
e coreografías. 
(Invención de letras opcionales para as cancións e melodías novas para as letras) 
MUB1.4.1.b Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz 
MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 
MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
MUB1.6.1.b Practica, interpreta e memoriza pezas vocais de diferentes xéneros, estilos e culturas, aprendidas por 
imitación  
MUB1.6.2.b Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, do patrimonio español e galego. 
MUB1.6.5.b Participa activamente en agrupacións vocais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso e 
amosando unha actitude aberta e respectuosa. 
MUB2.1.1.b Diferencia as sonoridades dos diferentes tipos de voces. 
MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 
MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita, con rigor e claridade.  
MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 
MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español e galego 

Temporaliza
ción
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2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
Plantexamos aquí un posible cadro guía do que e posible conseguir na aula, tomando en conta a nosa 
práctica e a opininión dos expertos en materia de ensino. O proceso de aprendizaxe non é lineal, está 
plagado de decisións e indecisións e a confianza dos adultos na boa resolución e decisiva. Compre dar 
tempo ata chegar ao momento da comprensión que soe dar paso a acción de xeito case inmediato. 

Propoñendo estes tres momentos para todos os estándares asegurámonos de non esquecer o modelo de 
traballo en competencias que plantexa un saber hacer ligado ao ser e ao dicir. 

É este un plantexamento dinámico e cualitativo que non exclúe a cualificación cuantitativa.  

O que chamamos “ver” refírese a todos os procesos previos á comprensión, a cualificación deste momento 
será do 25% da nota. 

Comprender os requisitos para pasar  a acción de que se trate, un  25% 

Un paso á acción que estea disposto a evaluar o resultado e retomar o comezo supón, para cada un dos 
estándares inclluídos nas actividades propostas, un 50% da cualificación. 

Todos estes aspectos serán avaliados para cada estándar e actividade. Dada a riqueza de materiais e a 
variedade de actividades posibles para o alumnado,cremos que o mínimo está asegurado cando o 
alumnado obtén un cinco sobre dez na súa cualificación na media de todas as actividades 

3º trimestre MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou 
fragmentos musicais. 
(expresión corporal e danza) 
MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. (Variación dos movementos dunha coreografía sobre o elemento fixo do patrón 
rítmico e formal da danza) 
MUB1.4.1.c Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas de movemento e as normas do coidado  do 
corpo  
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 capacidades e as 
formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras 
MUB1.6.1.c Practica, interpreta e memoriza danzas de diferentes xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación  
MUB1.6.2.c Practica, interpreta e memoriza danzas do patrimonio español e galego. 
MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, amosando unha actitude 
crítica ante o consumo indiscriminado de música. 
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. 
MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas 
relacionados co feito musical. 

Estándares de aprendizaxe avaliablesTemporaliza
ción
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3. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Entendemos por Procedimiento de Avaliación a modalidade de acción obxecto da mesma. Porén, o 
procedemento de avaliación ten a mesma estrutura que calquera das actividades do proceso de ensino e 
aprendizaxe: Frente a consigna do profesorado, o alumnado realiza unha o varias accións que serán 
obxeto de avaliación. Toda actividade  é obxecto de  avaliación. 

Os procedementos de avaliación nas materias de música serán principalmente: 

-Cantar 

-Tocar 

-Bailar 

-Escoitar 

-Escribir 

-Falar 

-Uso das TICs 

ver                       25% comprender               25% concluir               50%

expresión instrumental captación da linguaxe 

relación da linguaxe co 
instrumento  

percibir as propias 
reaccións na interpretación

captación no oído e na 
memoria 

comprensión da obra 

desinhibición 

aceptación das propias 
posibilidades e as dos 
outros

paso a acción para retomar 
a continuación o proceso 
dende o principio

expresión vocal captación do instrumento da 
propia voz 

percibir os cambios por o 
exercicio técnico 

examinar as caracteristicas 
e demandas do repertorio 
proposto

a voz cantada aparece 
diferenciada da voz falada 

comprensión do propio 
rexistro e 

valentía para afrontalo 

aceptación da colectividade 

cantar no propio rexistro 

disfrutar de todas as obras 
propostas 

reinicio do proceso

expresión corporal e danza explorar as posibilidades 
dos diferentes esquemas de 
movemento corporais 

ver sinxelas coreografías 

atender ao ritmo e a métrica 

explorar outros esquemas 
para improvisar 

relacionar os esquemas de 
diferentes danzas entre si 

recoñecer a linguaxe 
musical implicito no 
aprendizaxe das danzas 

comprender semellanzas e 
diferencias entre as danzas 
ao longo do tempo e do 
mundo

poñer a proba a realización 
da danza 

disfrutar do paso da esfera 
individual de movemento á 
grupal 

facer uso creativo do 
espazo e disfrutar del 

retomar o proceso
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Por Instrumentos de Avaliación entendemos as ferramentas concretas que se elaboran principalmente por 
o profesorado para coñecer as consecuencias que no alumnado, e, no proceso mesmo, ten toda a acción 
educativa. Estas ferramentas están ligadas aos criterios, estándares e indicadores de logro establecidos no 
currículo. O grado de concreción destas ferramentas dependerá do tipo de avaliación a realizar acadando o 
máximo na avaliación sumativa ou final. 

As escalas observación e de rexistro son moi adecuadas para as nosas materias musicais dada a 
multiplicidade de modalidades de conducta presentes na nosa disciplina. 

Outras que o profesorado considere oportuno tales como como: 

- As tradicionais probas de lápiz e papel.  

-Debates sobre ética, estilos (gustos musicais e artísticos no tempo e no mundo), géneros  musicales. 

-Grabación de pezas (audacity) interpretadas por o grupo ou individualmente e a sua crítica constructiva 
oral ou por escrito  Creación de pezas musicais ou textos “on line” de xeito cooperativo.-Probas escritas  de 
tipo argumentativo ligadas á audición musical. 

5.5 Avaliación inicial 

Neste curso no que se retoman e consolidan os procedementos da linguaxe musical, haberá que estar 
atento ao nivel de desenvolvemento e adquisición destas destrezas que trae o alumnado dende o ensino 
primario 

En segundo, o alumnado retoma os seus estudos musicais despois dun ano se eles É por iso que hai que 
prestarlles especial atención, tanto a dinámica do grupo como á emerxencia de dificultades nalgún dos 
seus integrantes, para atallar canto máis cedo mellor, problemas que poden resultar decisivos cara ao 
segundo ciclo e Bacharelato. 

Con carácter xeral, para a realización da avaliación inicial atenderase aos seguintes aspectos:                     

Verificación do grao de consolidación dos obxectivos  procedimentais e de expresión musical. Destrezas de 
lectoescritura musical e de interpretación movemento e canto 

Análise da motivación e da autonomía do alumnado de cara a reflexión sobre a sua práctica e a 
comprensióndo seu valor formativo  

Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendades (tanto na aula como na casa). 

Atención ás dificultades amosadas tanto respecto ás capacidades expresiva como comprensiva xeral  

Constatación do clima de traballo e de relación no grupo.  

Grado de adquisición de competencias nas Tecnoloxías da información comunicación 

Asistencia. 

Instrumentos para a avaliación inicial: 

Como principias instrumentos na aula, pensamos na escoita e na observación do desenvolvementos do 
alumnado na aula, prestando especial atención a: 

Inhibiciones llamativas (que se diferencien do natural medo escénico inicial nun aula de música) 

Historia musical do alumnado, instrumentos que aprendíó dentro e fora da aula.      Dado que  en moitos 
caso o decisivo ncapacitación do alumnado vai depender da sua actitude, pensamos que os principais 
datos a recoller polo profesorado do departamento serán 

Traballo diario. 
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Exercicios encomendados. 

Xa máis avanzadas as clases pódese atender a cuestións da propia avaliación da materia o longo do 
curso. 

Participación nas actividades da aula 

Capacidade comprensiva e expresiva xeral e específica, no contido da propia materia. 

 Cun carácter inicial hai que prestarlle unha especial atención ao Rexistro de comportamento e convivencia. 

Para unha obtención de datos mais concreta realizaranse cuestionarios segundo os obxectivos para cada 
un dos cursos. 

O profesorado elaborará un pequeno informe onde se recollan as deficiencias detectadas e se realicen 
propostas de actuación (reforzos, apoios, ACI, avaliación psicopedagóxica...) 

Estes informes serán levados a xunta de avaliación  e a reunión do departamento de cara á reflexión  e a 
toma de decións respecto ao grupo ou á algún dos seus integrantes 

5.6 Recuperación de avaliacións pendentes de superación ao longo do curso 

Dado o carácter contínuo e progresivo das nosas ensinanzas, só haberá que ir superando a seguinte 
avaliación. No caso de produccións escritas non entregadas será necesario entregalas  no prazo que se 
establezca para a entrega dos novos traballos, para a superación da materia 

5.7 Convocatoria extraordinaria  

Na convocatoria extraordinaria e nos casos casos de perda do dereito á avaliación continua e aplicación do 
abandono de materia. É dicir, cando queda interrumpida a interacción entre profesorado e alumnado, sexa 
por periodos de vacacións ou pola ausencia de algunha das partes na aula, Intentaráse ao máximo a 
utilización dos recursos informáticaos que tan bos resultados están a dar nas nosas materias. Estes 
permiten a preparación te traballos cun carácter máis teórico, e tamén, grazas aos recurso mencionados 
máis arriba, a preparación da parte tocada, cantada ou cun carácter máis práctico. 

probas estándar: 

Probas orais, cantadas e interpretadas con instrumentos (a ser posible integradas na actividad cotiá da 
aula, por seren xeradoras de angustia e do contrario medirían outra cousa do que pretende.Probas de 
Lápiz e papel. Nas que normalmente perseguimos medir aspectos memorísticos e a capacidade de razoar 
nunha situación de estrés. Esto está presente  non só na vida dos estudiantes, senon tamén na de os 
músicos profesionais  

Elaboraranse, cara á lectura e comprensión da música,  

                        -Crebacabezas. No que o texto       musical ou non, é repartido entre  os integrantes do 
grupo clase ou pequeno grupo e o resultado     final depende da cooperación de todos 

                         -Debates sobre ética, estilos (gustos musicais e artísticos no tempo e no mundo), géneros  
musicales. 

Grabación de pezas (audacity) interpretadas por o grupo ou individualmente e a sua crítica constructiva oral 
ou por escrito  Creación de pezas musicais ou textos “on line” de xeito cooperativo. 

Improvisación musical, falada, cantada sobre unha duas ou máis notas, con ou sen acompañamento 

As tradicionais probas escritas miden sobretodo  a capacidade procedimental da escritura cun límite de 
tempo. Este límite pode ser aplicado ou non a todo tipo de probas, pero se queremos saber da capacidade 
de conceptualización, temos que incluir na proba desafíos de relacion entre ideas ou datos. 

e) Concrecións metodolóxicas 
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A metodoloxía didáctica será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do 
alumnado, deberá ter en conta como principio a diversidade do alumnado, coa fin de garantir o 
desenvolvemento de todos os alumnos e ofrecer unha atención personalizada, e prestará unha atención 
especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentando a correcta expresión oral e 
escrita, e o uso das matemáticas. A lectura, o uso das tecnoloxías da información e os elementos 
transversais son elementos moi importantes no deseño dos principos metodolóxicos. Deberán deseñarse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para iso, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 
escolar. 

O traballo cooperativo traballaráse na intrpretación instrumental vocal e na danza, as novas posibilidades 
de edición de libros audiovisuais, os documentos compartidos etc. Tarefas nas que para un bo resultado e 
imprescindible a boa participación de todos os integrantes do grupo. Aplicarase aqui unha flexibilidade nas 
agrupacións (pequeno grupo, grupo clase, etc.) que axude á atención das necesidades, gustos e 
motivacións individuais. A estratexia primará sempre a atención as dificultades que podan xurdir. Detectalas 
é o primeiro paso. 

Como queda patente na secuenciación dos os estándares, contidos e criterios de avaliación, para cada 
materia desta programación se agrupan en eixos de actividade que permiten traballar en varias 
competencias simultáneamente 

A posibilidade de espazos da nosa aula, cunha división en dúas salas permite diversificar por grupos a 
realización simultánea de tarefas no traballo por proxectos. 

Algunha ideas para estes proxectos son. 

En 2º de ESO. a creación dun blogue onde se recollan as grabacións da orquesta orff, A festa de animación 
ao canto, e o festival de Danzas do Mundo, que se corresponden aos tre exios metodolóxicos deste curso 

En 3º de ESO, propoñemos a creación dun xogo audiovisual de recoñecemento de instrumentos, 
agrupacións, formas e estilos musicais ao longo do curso cuios resultados plasmaranse nunha 
presentación ou outro tipo de documemto colaborativo da Web 2.0.  A realización dunha festa de época 
ambientada con música, canto e danza do periodo e ou lugar escollido 

En 4º da ESO propoñemos a investigación, na páxina da UNESCO, de aquelas tradicións musicais en 
perigo de extinción ou aspirantes a declaración de Patrimonio Inmaterial da Humanidade, como é o caso da 
Danza Tradicional Galega. O traballo proposte pode ser unha presentación audiovisual. Hai que ter en 
conta a gran aportación que a materia de 4º da ESO fai aos temas transversais de Educación Cidadá e 
Constitucional, é dicir relacionados co debate ético 

En 1º de Bacharelato, plantéxase a posibilidade de elaboración conxunta de un método de Linguaxe e 
Práctica Musical na aula cuio resultado final fose a edición dun libro dixital 

En 2º de Bacharelato, en Galego e Castelán xa está en marcha a edición dos apuntes cun formato 
audiovisual e a súa publicación coa colaboración do alumnado. 
A función principal deste será a da ilustración con vídeos dos conceptos principais para cada tema 

 Pensamos que a imitación da realidade na aula de música ten que dar un paso máis para acadar a 
realidade misma, se queremos ser coherentes coa idea do traballo en competencias. 

Hai un aspecto importante que queremos salientar aquí. Pensamos que as dificultades e obstáculos que o 
alumnado atopa no seu curriculum académico, teñen causas moi diferentes. Pouco podemos facer ás 
veces para axudar, pero a práctica real da actividade permite detectalas e  a posibilidade de seren 
escoitadas. Contamos para isto da colaboración dos tutores e a do departamento de Orientación.   
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f) Materiais e recursos didácticos 

Dende o curso 2014-15, o departamento de música non recomenda a compra dun libro de texto en 
particular para calquera das áreas ou materias que ten ao seu cargo.  

O principal material curricular no segundo ciclo da ESO e no Bacharelato consiste en recursos elaborados 
polo departamento utilizando a Web 2.0 

Para cada un dos cursos da ESO e máis o do Bacharelato, o departamento dispón dun Blog estructurado 
do seguinte modo:  

O Blog ten tantas entradas como bloques de contenidos hai no currículo prescriptivo da materia. Unha 
entrada adicional é precisamente o enlace a un documento que recolle eses contidos en bloques. 

Para engadir novas elaboracións ao blog edítase a entrada que corresponda, índose enriquecendo cada 
unha delas sen aumentar o seu número. 

Cando son os alumnos os que elaboran entradas, temporalmente, estas poden quedar como entradas 
novas ata que o administrador as engada ao bloque que correspón 

Outro material utilizable: 

O Departamento dispón dun arquivo con moitas actividades  para distribuir entre o alumnado en forma de 
fotocopia, inda que isto é cada vez menos necesario polo uso das TIC 

Os recursos propios da Biblioteca do centro: libros, grabacións sonoras e audiovisuais, etc 

YOU TUBE, que cada ano vaise perfilando como un dos mais potentes recursos cara a audición e a 
participación do alumnado  

Software de libre distribución que o departamento facilita ao alumnado:  

Vanbasko Karaoke, para cantar que, entre outras, conta coas posibilidades de cambiar a tonalidade, o 
Tempo e a instrumentación. Algunhas das suas potencialidades permiten tamén a extracción de partes de 
unha peza cara a interpretación instrumental.  

Este programa é o principal recurso cara a participación do departamento no Plan Lector do Centro. 

Musescore: Editor de Partituras. A sua facilidade de uso permite a distribución entre o alumnado das 
partituras e arranxos a interpretar na aula e máis a elaboración de eficaces exercicios de lectoescritura 
musical. A posibilidade que ten de editar texto permite tamén a sua utilización de cara ao Plan de Lecto- 
escritura  

GNU Solfege: programa da plataforma Linux para o adestramento na linguaxe musical: dictados rítmicos, 
melódicos, armónicos, lectura, entonación, etc. 

Instrumentos musicais da dotación do aula: 

Teclados,xilófonos, guitarras, pequena percusión 

Ordenador 

Taboleiro dixital e equipo de musica 
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g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

Criterios sobre avaliación 

A avaliación, debe ser contemplada dende unha perspectiva temporal  coa lóxica ligada a cada momento e 
atinguindo áos diferentes factores que interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe 

A  Avaliación pode ser inicial ou de diagnóstico: O que se avalía neste caso son as capacidades e 
competencias para facilitar unha toma de conciencia do seu grado de desenvolvemento. Este aspecto da 
avaliación actualiza o principio metodolóxico de partir dos coñecementos previos e polo tanto deberá ser 
contemplado: 

                          -Ao principio do curso. 

                          -Ao inicio de cada unidade. 

                          -Sempre que damos a voz e a palabra  ao alumnado       

A  Avaliación debe ser formativa: O obxeto da avaliación non é a cualificación do alumnado senón o 
proceso mesmo de ensino/aprendizaxe. Os resultados de calquera das modalidades de avaliación deben 
contribuir á critica e mellora deste proceso compartido por alumnado e profesorado. 

A  Avaliación é Continua: Está integrada con nas actividades realizadas durante o proceso de aprendizaxe 
cara a permitir unha reflexión sobre o aprendido facilitando novos aprendizaxes. Non se trata tanto de ter 
actualizados de xeito continuo os contidos de aprendizaxe senón de pór en xogo o grado de capacitación e 
desenvolvemento do alumnado propio de cada momento. 

A  Avaliación é Final ou Sumativa. É o aspecto da avaliación máis ligado as cualificacións parciais, 
ordinarias, extraordinarias e as condicións de promoción e titulación que contempla a nosa lexislación. 
Dende o noso punto de vista, cabe salientar ademais outro aspecto do carácter final e sumativo da 
avaliación cal é o feito máis xeral de que o saber ten consecuencias no suxeto. Estas consecuencias son 
as que tratamos de inferir nun determinado momento, inda que non teñen por que aparecer sempre no 
momento do “exámen”. 

Criterios sobre cualificación 
Para obter a cualificación final de cada trimestre, se tomara a media obtida para cada actividade realizada, 
en relación aos estándares de aprendizaxe implicados en cada unha delas. A nota mínima será de 5 para 
superar a materia 

Para a obtención da cualificación da avaliación ordinaria, tomarase a cualificación da terceira avaliación 
sempre que o alumnado teña superadas as anteriores ou supere, de ser o caso, as actividades 
encamiñadas á conclusión de actividades cunha cualificación non suficiente, é dicir, menor de 5 

Criterios sobre promoción 
Será proposto para a promoción, todo o alumnado que obteña unha cualificación suficiente, igual ou maior 
que 5, nas avaliacións ordinaria ou extraordinaria 

h)  Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 
Indicadores de logro do proceso de ensino 
• O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 

• Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe 

• Conseguise motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado 

• conseguise a participación activa de todo o alumnado 

• contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado 

• Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado 

• Adptáronse asmedidas currivulares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 
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• Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• atendeuse adedcuadamente á diversidade do alumnado 

• Usáronse distintos instrumentos de avaliación 

• Dase un peso real á observación do traballo na aula 

Indicadores de logro da práctica docente 
• Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado 

• Ofrécense ao alumnado as explicacións individualizadas que precisa 

• Elabóranse actividades atendendo á diversidade 

• Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidade do alumnado con NEAE 

• Útilízanse distintas estratexias metolóxicas en función dos temas a tratar 

• Combinase o traballo individual e en equipo 

• Poténcianse estratexias de animación á lectura 

• Poténcianse estratexias tanto de de expresión como de comprensión oral e escrita 

• Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe 

• Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar 

• ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc. 

• analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc. 

• Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros 

• Grao de implicación do profesorado nas función de titoría e orientación 

• Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas 

• As medidas de apoio,reforzo, recuperación, están claramente vinculadas aos estándares 

• Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 
Avaliación da materia pendente  
• Ensaio, composición, test ou cuestionario de preguntas.70-80% 

• Proba de expresión instrumental e/ou vocal. Execucion de 2 obras das interpretadas o longo do curso a 
elixir polo profesor. 20-30% 

Seguemento e recuperación da materia pendente 
• Os alumnos con Música pendente terán un seguimento ó longo do curso por parte do profesorado 

adscrito ó departamento, tanto respecto as dúbidas que lles podan xurdír coma á presentación de 
actividades, traballos a realizar, etc. Normalmente farase   un seguimento   en réximen de titoría semanal 
ou quincenal donde se lles facilitarán actividades, ejercicios e traballos que poderan entregar para a súa 
corrección na semana ou quincena seguinte. 

• O exame dos alumnos pendentes constará de dúas probas, unha en xaneiro e outra en abril-maio, entre 
as que se dividirán os contidos da asignatura, loxicamente referidas ó programa oficial que se cita na 
programación e que serán calificadas de un a dez. Se un alumno non superase a cualificación de apto no 
primeiro exame, poderá engadirse no segundo algunha cuestión da primeira parte, que favoreza así a 
súa recuperación. 
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• A estas probas se lles engadirá a elaboración de traballos prácticos sobre aspectos concretos do mesmo 
programa e que completen a súa avaliación. Serán entregados os alumnos antes dos exames polos 
profesores do seu grupo. Estes traballos pederán aumentar a nota ata un máximo de dous puntos. 

  

• Os exames serán calificados polos membros do departamento e os alumnos poderán ver o(s)exericio(s) 
unha vez correxidos. 

• Os alumnos poderán acollerse a un programa alternativo de titorias semanais. 

• O titor asignado polo departamento proporcionarialle unha serie de actividades exercicios  e  traballos  co  
fin  de  que  o  alumno  poida  recuperar  a  materia  sen necesidade  de  acudir  ao  exame  de  
pendentes.  Naturalmente  se  o  alumno  non responde ao seguimento (por absentismo, non realización 
das tarefas encomendadas, etc.) terá que asistir ao antedito exámen para superar a materia. 

A avaliación da materia farase mediante os seguintes procedementos 
 Actividades de avaliación de cada unha das unidades incidindo en aquelas que lle resultasen mais 
difíciles de comprender no curso pasado. 

• Test ao final de cada unidade 

• Actividades complementarias para consolidar o aprendido. 

• Actividades de reforzo para as partes da materia nas que o alumno non acadou os obxectivos no 
curso pasado. 

• Traballos 

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados 

Neste curso no que se retoman e consolidan os procedementos da linguaxe musical, haberá que estar 
atento ao nivel de desenvolvemento e adquisición destas destrezas que trae o alumnado dende o ensino 
primario 

En segundo, o alumnado retoma os seus estudos musicais despois dun ano se eles É por iso que hai que 
prestarlles especial atención, tanto a dinámica do grupo como á emerxencia de dificultades nalgún dos 
seus integrantes, para atallar canto máis cedo mellor, problemas que poden resultar decisivos cara ao 
segundo ciclo e Bacharelato. 

Con carácter xeral, para a realización da avaliación inicial atenderase aos seguintes aspectos:                     

Verificación do grao de consolidación dos obxectivos  procedimentais e de expresión musical. Destrezas de 
lectoescritura musical e de interpretación movemento e canto. 

Análise da motivación e da autonomía do alumnado de cara a reflexión sobre a sua práctica e a 
comprensióndo seu valor formativo . 

Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendades (tanto na aula como na casa). 

Atención ás dificultades amosadas tanto respecto ás capacidades expresiva como comprensiva xeral  

Constatación do clima de traballo e de relación no grupo.  

Grado de adquisición de competencias nas Tecnoloxías da información comunicación. 

Asistencia. 

Instrumentos para a avaliación inicial: 

Como principias instrumentos na aula, pensamos na escoita e na observación do desenvolvementos do 
alumnado na aula, prestando especial atención a: 

Inhibicións (que se diferencien do natural medo escénico inicial nun aula de música) 
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Historia musical do alumnado, instrumentos que aprendíó dentro e fora da aula.      Dado que  en moitos 
caso o decisivo ncapacitación do alumnado vai depender da sua actitude, pensamos que os principais 
datos a recoller polo profesorado do departamento serán 

Traballo diario. 

Exercicios encomendados. 

Xa máis avanzadas as clases pódese atender a cuestións da propia avaliación da materia o longo do 
curso. 

Participación nas actividades da aula 

Capacidade comprensiva e expresiva xeral e específica, no contido da propia materia. 

 Cun carácter inicial hai que prestarlle unha especial atención ao Rexistro de comportamento e convivencia. 

Para unha obtención de datos mais concreta realizaranse cuestionarios segundo os obxectivos para cada 
un dos cursos. 

O profesorado elaborará un pequeno informe onde se recollan as deficiencias detectadas e se realicen 
propostas de actuación (reforzos, apoios, ACI, avaliación psicopedagóxica...) 

Estes informes serán levados a xunta de avaliación  e a reunión do departamento de cara á reflexión  e a 
toma de decións respecto ao grupo ou á algún dos seus integrantes 

k) Medidas de atención á diversidade 
A atención á diversidade, partindo das diversas aptitudes que cada discente   presenta en relación coas 
diferentes manifestacións do fenómeno musical, obríganos a empregar estratexias metodolóxicas variadas, 
que favorezan e permitan un concreto ritmo de aprendizaxe en cada persoa, partindo da súa actitude e 
interese. Para iso, o profesorado deberá contar cos recursos materiais axeitados, así como coa 
posibilidade de realizar agrupamentos flexibles dentro da aula, ben sexa durante a realización de traballos 
grupais como durante a interpretación musical. 

É sabido que a variedade do alumnado, desde o que asiste paralelamente a un conservatorio de música, 
ata o que, por motivos diversos, non consolidou os obxectivos da etapa de primaria, constitúe unha das 
maiores dificultades que debe afrontar un/a profesor/a de música. 

Na nosa exposición iniciamos a explicación de cada contido cos seus aspectos máis elementais, aínda que 
estes xa aparecesen na etapa de primaria. Así mesmo, de forma puntual, incluímos aspectos máis 
técnicos, que sen ser obrigatorios para todos os alumnos/as estimulen o interese dos máis formados. 

Para as actividades, nalgúns casos, proporemos formulacións alternativas de distinta dificultade. Do 
mesmo xeito, incorporamos nos musicogramas a secuenciación en minutos e segundos, aínda que na 
maioría dos  casos  non  sexan  necesarios  para  resolver  a  actividade.  Desta  forma  aqueles  alumnos  
que  teñan dificultade para discriminar algunha pasaxe, ou a aparición dun determinado instrumento, 
sempre poderán axudarse con esta información. 

Nas adaptacións das partituras elaboramos as distintas voces tendo en conta distintos graos de dificultade. 
En xeral, os ostinatos rítmicos son os máis alcanzables e as partes melódicas as que requiren maior 
destreza. 

Finalmente, nos exercicios de linguaxe musical, test, audicións etc.  incluímos  actividades de reforzo e de 
ampliación. 
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l)  Elementos curriculares transversais  

A continuación preséntase unha táboa na que se fai explicita a contribución das materias impartidas por 
este departamento,  aos elementos transversais preceptivos. A riqueza das aportacións das materias de 
música ao desenvolvemento integral do alumnado queda así patente. 

 
Relación entre os elementos transversais e os estándares de aprendizaxe nas materias de musica

2º ESO 3º ESO 4º ESO Linguaxe e Practica 
musical

Historia da Música 
e da Danza

Comprensión 
lectora

MUB1.3.2. Utiliza 
os elementos e os 
recursos 
adquiridos para 
elaborar arranxos 
e crear cancións, 
pezas 
instrumentais e 
coreografías. 

MUB2.4.1. 
Describe os 
elementos das 
obras musicais 
propostas. 

MUB1.3.1. 
Comprende e 
identifica os 
conceptos e os 
termos básicos 
relacionados cos 
procedementos 
compositivos e os 
tipos formais. 

MUB2.2.1. Le e 
analiza partituras 
como apoio á 
audición. 

MUB2.5.1. Describe 
de xeito 
pormenorizado os 
diferentes 
elementos das 
obras musicais 
propostas usando 
distintas linguaxes

MUB2.3.1. Utiliza 
con rigor un 
vocabulario 
axeitado para 
describir a música. 

LPMB2.2.2. Utiliza 
a lectura e a 
escritura musical 
como apoio á 
audición.

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

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.  

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
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Expresión oral 
e escrita

MUB1.4.2. 
interpreta pezas 
vocais 

MUB1.4.5 técnicas 
de control de 
emocións ante un 
público 

MUB1.6.1. 
Practica, interpreta 
e memoriza pezas 
vocais, de 
diferentes xéneros, 

MUB1.6.2. 
Practica, interpreta 
e memoriza pezas 
vocais, do 
patrimonio español 
e galego 
MUB2.4.1. 
Describe os 
elementos das 
obras musicais 
propostas. 

MUB2.4.1. 
Describe os 
elementos das 
obras musicais 
propostas. 

MUB2.4.3. 
Emprega 
conceptos 
musicais para 
comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de forma 
oral e escrita, con 
rigor e claridade. 

MUB3.4.1. 
Emprega un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
percepcións e 
coñecementos 
musicais 

MUB2.4.2. 
Recoñece e sabe 
situar no espazo e 
no tempo músicas 
de diferentes 
culturas e épocas 
históricas. 

MUB2.5.3. Emprega 
conceptos musicais 
para comunicar 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de xeito 
oral e escrito, con 
rigor e claridade. 

MUB3.1.1. Expresa 
contidos musicais e 
relaciónaos con 
épocas da historia 
da música e con 
outras disciplinas. 

MUB3.1.2. 
Recoñece e 
interpreta 
manifestacións da 
danza identificando 
e explicando con 
linguaxe técnica 
adecuada a época 
histórica á que 
pertencen. 

MUB3.1.3. Distingue 
e explica as 
diversas funcións 
que cumpre a 
música na 
sociedade ao longo 
da historia. 

MUB3.5.1. Emprega 
un vocabulario 
adecuado para 
describir 
percepcións e 
coñecementos 
musicais 

MUB3.5.2. 
Comunica 
coñecementos, 
xuízos e opinións 
musicais de xeito 
oral e escrito, con 
rigor e claridade. 

MUB2.2.1. Analiza 
críticas musicais e 
utiliza un 
vocabulario 
axeitado para a 
elaboración de 
críticas orais e 
escritas sobre a 
música escoitada. 

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

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. 

LPMB1.1. 1. 
Coñece os órganos 
e as funcións do 
aparello fonador. 
LPMB1.1.2. Realiza 
exercicios de 
respiración, 
relaxación, 
articulación, fraseo, 
etc., e valóraos 
como elementos 
imprescindibles 
para a adquisición 
da técnica vocal. 
LPMB2.2.5. 
Describe as 
característicos das 
obras escoitadas, 
utilizando a 
terminoloxía 
axeitada. LPMB.
4.3.1. Coñece o 
repertorio 
traballado e ten 
capacidade de 
memorización, 
sensibilidade 
musical e 
capacidade 
expresiva. 

LPMB.4.3.4. Aplica 
a técnica vocal para 
cantar 
entoadamente e 
afinadamente nas 
actividades de 
interpretación

HMDB1.1.1. 
Realiza valoración 
estética e crítica 
dunha obra 
HDMB1.1.2. 
Domina o 
vocabulario e a 
terminoloxía 

HDMB1.2.2. explica 
as principais 
características dos 
estilos, os xéneros 
ou as escolas, 
HDMB1.3.1. explica 
a complexidade do 
fenómeno artístico,. 
HMDB1.5.2. 
Explica a utilización 
que se fixo da 
música nunha 
situación concreta. 

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

HMDB1.6.4. Expón 
as súas reflexións 
sobre o proceso de 
investigación 
HMDB1.6.5. Expón 
de xeito preciso e 
ordenado os 
resultados do seu 
traballo de 
investigación, e cita 
as fontes 
consultadas. 
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comunicación 
audiovisual

 MUB2.4.2. 
Utiliza de xeito 
guiado recursos 
como apoio á 
análise musical.  

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.  

MUB4.1.2. 
Participa na 
produción musical 
demostrando o uso 
adecuado dos 
materiais 
relacionados, os 
métodos e as 
tecnoloxías. 

MUB4.1.2. Participa 
en todos os 
aspectos da 
produción musical 
demostrando o uso 
adecuado dos 
materiais 
relacionados, os 
métodos e as 
tecnoloxías. 

MUB4.1.1. Coñece 
algunhas das 
posibilidades que 
ofrecen as 
tecnoloxías e 
utilízaas como 
ferramentas para a 
actividade 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. 

MUB4.1.1. 
Selecciona e utiliza 
recursos 
tecnolóxicos para 
diferentes 
aplicacións 
musicais. 

MUB4.2.1. Manexa 
as técnicas básicas 
necesarias para 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. 

MUB4.5.3. Utiliza a 
información de 
xeito crítico, obtena 
de distintos medios 
e pode utilizala e 
transmitila 
utilizando distintos 
soportes. 

LPMB.5.1.1. Utiliza 
correctamente 
editores de 
partituras, 
secuenciadores, 
MIDI e software 
para aplicacións 
audiovisuais.

HMDB1.5.3. 
Selecciona pezas 
musicais para 
sonorizar ou 
ambientar 
situacións artísticas 
concretas.
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Tecnoloxías da 
Información e 
da 
Comunicación 

MUB2.4.2. Utiliza 
de xeito guiado 
recursos como 
apoio á análise 
musical. 

MUB3.5.1. Utiliza 
diversas fontes de 
información de 
xeito guiado para 
indagar sobre 
novas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular, etc., e 
realiza unha 
revisión crítica 
desas producións. 

MUB4.1.1. Coñece 
algunhas das 
posibilidades que 
ofrecen as 
tecnoloxías e 
utilízaas como 
ferramentas para a 
actividade musical. 

MUB4.1.2. 
Participa na 
produción musical 
demostrando o uso 
adecuado dos 
materiais 
relacionados, os 
métodos e as 
tecnoloxías. 

MUB4.2.1. Utiliza 
de xeito guiado as 
fontes e os 
procedementos 
apropiados para 
elaborar traballos 
sobre temas 
relacionados co 
feito musical. 

MUB2.5.2. Utiliza 
recursos con 
autonomía como 
apoio ao análise 
musical.  

MUB3.6.1. Utiliza 
diversas fontes de 
información para 
indagar sobre as 
novas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular, etc., e 
realiza unha revisión 
crítica desas 
producións. 

MUB4.2.1. Utiliza 
con autonomía as 
fontes e os 
procedementos 
apropiados para 
elaborar traballos 
sobre temas 
relacionados co feito 
musical. 

MUB1.3.2. Utiliza 
con autonomía 
recursos 
informáticos ao 
servizo da creación 
musical. 

MUB2.1.1. Analiza 
e comenta as obras 
musicais propostas, 
axudándose de 
diversas fontes 
documentais.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.MUB
4.5.1. 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. 

LPMB.5.1.1. Utiliza 
correctamente 
editores de 
partituras, 
secuenciadores, 
MIDI e software 
para aplicacións 
audiovisuais. 

LPMB.5.2.2. Utiliza 
de forma autónoma 
os recursos 
tecnolóxicos como 
ferramentas para a 
audición, a 
interpretación, a 
creación, a edición, 
a gravación, a 
investigación e a 
aprendizaxe do 
feito musical. 

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

MUB1.5.2. 
respecta as 
capacidades e as 
formas de 
expresión dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras.  

MUB1.6.3. Amosa 
apertura e 
respecto cara ás 
propostas do 
profesorado e dos 
compañeiros e as 
compañeiras. 

MUB1.6.4. Practica 
as pautas básicas 
da interpretaciOn 
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 

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 
músic 

MUB2.5.2. Elabora 
traballos de 
indagación sobre a 
contaminación 
acústica. 

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

MUB3.4.2. Examina 
e explica con criterio 
musical a relación 
entre os 
acontecementos 
históricos, o 
desenvolvemento 
tecnolóxico e a 
música na 
sociedade.

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. 

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

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

LPMB2.2.4. Escoita 
e recoñece os 
elementos básicos 
das linguaxes 
propias da música 
culta, jazz, rock e 
flamenco, así como 
os máis 
importantes da 
linguaxe musical 
contemporánea. 
LPMB.4.3.2. 
Mantén unha 
actitude positiva 
ante a música e os 
compañeiros. 
LPMB.4.3.5. 
Mantén unha 
actitude positiva 
para integrarse 
como un membro 
máis no 
grupo.LPMB.4.5.1. 
Compórtase de 
maneira correcta 
como espectador/a 
e como intérprete 
na realización de 
actividades 
musicais 
desenvolvidas en 
diferentes 
contextos

HDMB1.3.2. 
Entende e explica a 
función das obras e 
a influencia na 
sociedade e 
noutras disciplinas 
artísticas no 
momento da súa 
creación.HMDB1.4.
1. Describe as 
formulacións 
plasmadas polo/
pola autor/a do 
texto, en relación 
coas correntes 
estéticas e 
estilísticas dunha 
época concreta. 
HMDB1.6.3. Asume 
con 
responsabilidade o 
seu papel no 
traballo en grupo, 
tomando as 
decisións 
pertinentes.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. 
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m)  Actividades complementarias e extraescolares programadas por o departamento de música 
Estamos pendentes das invitacións dos organismos institucionais do Concello e a Comunidade 
autónoma para a asistencia a concertos e outros eventos relacionados coa materia.  

Hai pendente de concretar data a dispoñibilidade do centro para una actividade referente a 
creación de instrumentos populares a cargo de Pablo Carpintero , dirixido a todo o alumnado que 
cursa música 

Para o alumnado de 2º de ESO, estamos preparando una saída a Celanova coa intención de 
escoitar un concerto didáctico de órgano por a mañá e a visita á casa dos poetas por a tarde 

Difundiremos entre o alumnado os eventos na comarca cuio horario e condicións  non permitan a 
sua inclusión dentro das actividades complementarias do centro. 

. 

n) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
Con anterioridade á elaboración da memoria do departamento, e,  analizaranse os seguintes aspectos da 
programación didáctica de cara á súa avaliación e proposta de modificación se é caso. 

• Organizáronse e secuenciado os estándares de aprendizaxe evaluables en relación ás distintas unidades 
de programación 

• Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe 

• Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles (só para 1ou-2ou-4ou e5ou curso) 

• Asociáronse os estándares de aprendizaxe evaluables, os instrumentos de avaliación e indicadores de 
logro 

• Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus resultados 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Se han ter en conta co grupo específico de alumnos medidas xerais de intervención educativa Medidas 
de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Contempláronse as medidas específicas de intervención educativa propostas para os alumnos con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou materias aos alumnos que tivesen autorizada 
dita medida específica extraordinaria. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos:Se ha realizado 
aceleración parcial de áreas o materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria 

• Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ao alumnado vinculados aos 
estándares de aprendizaxe. 
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4 
Programación da Materia de Música de 3º de ESO 
a) Introdución e contextualización 
I. Características do centro 

O IES “Gonzalo Torrente Ballester” foi creado como tal no curso 1989-90, iniciándose a súa 
actividade nas instalacións do instituto “Xunqueira II” para trasladarse ao edificio actual en xaneiro de 
1990. Ubicado no remate da rúa Herminia Fariña Cobián, atópase nunha zona de expansión da 

capital que nos últimos trinta anos pasou de ser case rural ou periurbana a estar plenamente 
integrada no núcleo urbano. O recente do desenvolvemento da zona, na que por exemplo non existe 
aínda unha asociación de veciños, fai que sexa precisamente o noso IES un dos sinais de identidade 

do barrio. 

I. Características do alumnado. En conxunto, a procedencia é dun entorno urbano ou 
periurbano, especialmente no caso da ESO, o que confire unha certa uniformidade das 
experiencias vitais e educativas do alumnado que facilita a integración social e o deseño do 
proceso de ensino-aprendizaxe, ao non ser necesaria unha labor de adaptación a puntos de 
partida moi diversos; serán as circunstancias concretas de casos individuais as que haxa que 
atender, non as de grupos determinados pola procedencia social ou cultural (neste sentido, 
tamén podemos indicar a minoritaria presencia de alumnado estranxeiro). 

A materia de 3º de ESO 

A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe 
un elemento con gran valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento 
integral, intervén na súa formación emocional e intelectual, a través do coñecemento do feito 
musical como manifestación cultural e histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura 
aberta, reflexiva e crítica no alumnado. 

Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da mocidade. 
Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis 
numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos xeitos de creación e 
interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como internet, os 
dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta o 
desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión 
crítica. 

Na materia de 3º de ESO servirémonos do coñecemento instrumental que fixemos en 2º da 
linguaxe musical, e das habilidades acadadas en materia de expresión e interpretación 
musical, para ilustrar o coñecemento do patrimonio musical a través do tempo e do espazo. 
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Faremos uso dunha audición activa poñendo o énfasis no oído como instrumento musical de 
gran precisión, e trataremos de desenvolver no alumnado as capacidades necesarias para 
falar de música cun prograsivo grado de profesionalización 

b) Perfil competencial: Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e relación dos 
estándares de aprendizaxe avaliables 

Música. 3º de ESO

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música (colocación das notas no 
pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía  

▪ MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases 
a través da lectura ou a audición de pequenas obras 
ou fragmentos musicais. 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

▪ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. ▪ CCEC 
▪ Aprender a aprender (CAA)

▪ MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos 
básicos relacionados cos procedementos compositivos e os tipos 
formais.

▪ CCEC

▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de 
técnicas e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que 
permitan unha correcta emisión da voz.

▪ CCEC

▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a 
resonancia e a entoación.

▪ CCEC

▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias nas actividades de interpretación 
adecuadas ao nivel.

▪ CCEC

▪ 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. 

▪ CCEC 
▪ CAA

▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de 
pautas previamente establecidas.

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 
posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión 
dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

▪ MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura 
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

▪ CCEC

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do 
profesor/a e dos compañeiros/as. 

▪ CSC

▪ 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.

▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 

▪ CSIEE

Música. 3º de ESO
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▪ MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso 
e amosando unha actitude aberta e respectuosa.

▪ CSIEE 
▪ CAA

▪ MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean 
e reflexiona sobre elas.

▪ CCEC

▪ MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades 
sonoras e musicais dos obxectos sonoros.

▪ Competencia dixital (CD) 

▪ CAA

Bloque 2. Escoita

▪ MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os 
instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da música. 

▪ CCEC 
▪ CAA

▪ MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. ▪ CCEC

▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable 
para a interpretación e a audición.

▪ CSC

▪ MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e 
culturas, comparando e contrastando as novas músicas coñecidas.

▪ CAA

▪ MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas 
de diferentes culturas e épocas históricas.

▪ CCEC 
▪ CSC

▪ MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes 
elementos das obras musicais propostas usando distintas 
linguaxes.

▪ CCEC

▪ MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise 
musical. 

▪ CAA

▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar 
coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, 
con rigor e claridade.

▪ Comunicación lingüística (CCL) 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da 
historia da música e con outras disciplinas.

▪ CCEC 
▪ CCL

▪ MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza 
identificando e explicando con linguaxe técnica adecuada a época 
histórica á que pertencen.

▪ CCEC

▪ MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a 
música na sociedade ao longo da historia.

▪ CCEC 
▪ CCL

▪ MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes 
épocas e culturas como fonte de enriquecemento cultural e 
satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e 
exposición 

▪ CCEC 
▪ CAA

▪ MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas 
vinculándoas ás épocas da historia da música correspondentes. 

▪ CCEC 
▪ CAA

▪ MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia 
da música e as tendencias musicais. 

▪ CCEC 
▪ CSC

▪ MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre 
os acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a 
música na sociedade.

▪ CCEC 
▪ CCL

▪ MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir 
percepcións e coñecementos musicais. 

▪ CCL

Música. 3º de ESO
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c) Obxectivos 

▪ MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais 
de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

▪ CCL

▪ MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar 
sobre as novas tendencias, representantes, grupos de música 
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

▪ CD

▪ MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias 
musicais propias.

▪ CAA

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.

▪ CD 
▪ CCEC

▪ MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os 
métodos e as tecnoloxías.

▪ CSC 
▪ CSIEE

▪ MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co 
feito musical.

▪ CD 
▪ CAA

Música. 3º de ESO

Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ n ▪ B1.1. Repaso dos elementos da representación gráfica 
da música.

▪ B1.1. Dist inguir e ut i l izar os elementos da 
representación gráfica da música (colocación das notas 
no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa 
en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, 
etc.).

▪ n 
▪ b

▪ B1.2. Textura. ▪ B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e 
recoñecer, a través da audición e a lectura de partituras, 
os tipos de textura.

▪ n 
▪ b

▪ B1.3. Procedementos compositivos e formas de 
organización musical.

▪ B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical.

▪ m 
▪ c 
▪ d

▪ B1.4. Experimentación e práctica das técnicas do 
movemento e da danza, expresión dos contidos 
musicais a través do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de danzas.  

▪ B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

▪ B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das 
capacidades e as habilidades técnicas como medio 
para as actividades de interpretación, aceptando e 
cumprindo as normas que rexen a interpretación en 
grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común.
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articulación, a resonancia e a entoación. 
▪ B1.6. Aceptación e cumprimento das normas que rexen 

a interpretación en grupo e a achega das ideas 
musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa 
común. 

▪ B1.7. Aceptación e predisposición para mellorar as 
capacidades técnicas e interpretativas propias, e 
respecto ante outras formas de expresión. 

▪ B1.8. Sonorización de representacións dramáticas, 
actividades de expresión corporal, e danza e imaxes 
fixas e en movemento na realización de producións 
audiovisuais. 

▪ B1.9. Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a 
través da comprensión e interiorización da música.

perfeccionamento da tarefa común.

▪ a 
▪ n

▪ B1.10. Composición individual ou en grupo de cancións 
e pezas instrumentais para distintas agrupacións a 
partir da combinación de elementos e recursos 
presentados no contexto das actividades que se 
realizan na aula

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

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ g 
▪ ñ

▪ B1.11. Práctica, creación, memorización e interpretación 
de pezas musicais en grupo, aprendidas a través da 
lectura de partituras con diversas formas de notación. 

▪ B1.12. Práctica das pautas básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á director/a e a outros/as 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto.

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes 
papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto 
do conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo 
ao perfeccionamento da tarefa en común.

▪ n 
▪ b 
▪ e

▪ B1.13. Exploración das posibilidades de diversas fontes 
sonoras e práctica de habilidades técnicas para a 
interpretación.

▪ B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e 
obxectos sonoros.

Bloque 2. Escoita

▪ m 
▪ n

▪ B2.1. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos 
de voces e instrumentos e das agrupacións vocais e 
instrumentais.

▪ B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e 
as súas agrupacións.

▪ b 
▪ n

▪ B2.2. Utilización dos recursos necesarios para a 
comprensión da música escoitada. 

▪ B2.3. Identificación dos elementos da música e das 
súas características na audición e na análise de obras 
musicais.

▪ B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no 
contexto das actividades musicais da aula como apoio 
ás tarefas de audición.

▪ b 
▪ n

▪ B2.4. Aplicación de estratexias de atención, audición 
interior, memoria comprensiva e anticipación durante a 
interpretación e a creación musical.

▪ B2.3. Valorar o silencio como condición previa para 
participar nas audicións.

▪ l 
▪ n 
▪ g

▪ B2.5. Audición, análise elemental e apreciación crítica 
de obras vocais e instrumentais de distintos estilos, 
xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as 
interpretacións e as composicións realizadas na aula. 
In terese por coñecer músicas de d is t in tas 
características e por ampliar as propias preferencias 
musicais. 

▪ B2.6. Música en vivo: concertos e outras manifestacións 
musicais, da propia cultura musical e de outras. 
Interese por desenvolver hábitos positivos e de 
respecto ás demais persoas durante a escoita.

▪ B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época 
ou a cultura á que pertencen distintas obras musicais, 
interesándose por ampliar as súas preferencias.

▪ h 
▪ e

▪ B2.7. Elementos que interveñen na construción dunha 
obra musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, 
forma, tempo, dinámica, etc. 

▪ B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas 
linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), algúns 
elementos e formas de organización e estruturación 

Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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d) Concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable  

forma, tempo, dinámica, etc. 
▪ B2.8. Valoración da audición como forma de 

comunicación e como fonte de coñecemento e 
enriquecemento intercultural.

elementos e formas de organización e estruturación 
musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación e variación) dunha obra musical interpretada 
en vivo ou gravada.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ n 
▪ f

▪ B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, 
teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

▪ B3.4. Análise da música empregada en diferentes tipos 
de espectáculos e producións audiovisuais.

▪ B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da 
música con outras disciplinas.

▪ l 
▪ n 
▪ ñ

▪ B3.5. Utilización de diversas fontes de información para 
indagar sobre instrumentos, compositores e 
compositoras, concertos e producións musicais en vivo 
e gravadas, tanto do patrimonio galego como da música 
occidental en xeral e doutras culturas. 

▪ B3.6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela.

▪ B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de 
distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, 
adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

▪ b 
▪ f 
▪ ñ

▪ B3.7. Recoñecemento e localización nas coordenadas 
espazo-temporais das manifestacións musicais máis 
significativas do patrimonio musical galego, occidental e 
doutras culturas.

▪ B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas 
características das épocas da historia musical.

▪ n ▪ B3.8. Épocas da historia da música: características 
principais, autores/as significativos/as, audicións con 
apoio de partitura e interpretación de pezas ou 
fragmentos das distintas épocas.

▪ B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas 
da historia da música.

▪ h 
▪ n 
▪ g

▪ B3.9. Recollida de información, valoración e exposición 
do feito musical e as súas opinións.

▪ B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns 
conceptos musicais básicos necesarios á hora de emitir 
xuízos de valor ou falar de música.

▪ g 
▪ n 
▪ e

▪ B3.10. Recollida de información, valoración e 
exposición do feito musical ao longo da historia.

▪ B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os 
concertos en vivo e as propostas musicais, valorando 
os seus elementos creativos e innovadores ao longo da 
historia.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ e 
▪ n

▪ B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos 
de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo, a escoita, 
a interpretación e a creación musical. 

▪ B4.2. Aplicación de diferentes técnicas de gravación 
para rexistrar as creacións propias, as interpretacións 
realizadas no contexto da aula e outras mensaxes 
musicais. 

▪ B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos 
procesos de creación musical. 

▪ B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da 
información na interpretación e na gravación de pezas 
musicais.

▪ B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos 
dispoñibles, demostrando un coñecemento básico das 
técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

▪ e 
▪ b

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

▪ B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos 
informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical.

Música. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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aaa 

1. Temporalización 
Os criterios para a secuenciación dos estándares de aprendizaxe para este curso serán aos seguintes: 

• Teremos enconta tres eixos para o diseño da actividade.  

• Cada un deles corresponderase cun trimestre 

• Estes eixos serán a audición, os gustos musicais, os oficios musicais 

• Os estándares relativos á expresión e interpretación musical, á linguaxe musical, e as tecnoloxias 
musicais, funcionarán de xeito transversal aos eixos devanditos 

• Durante o primeiro trimestre, a audición activa utilizará variadas estratexias para presentar as músicas  
facendo énfasis nos aspectos tímbricos  de voces e instrumentos dun xeito individual  e nas diferentes 
agrupacións 

• No segundo trimestre, falaremos de música, situando as obras escoitadas en relación aos diferentes 
gustos compartidos ao longo da historia e nos diferentes lugares do mundo. As conclusións guiaranse a 
obter fórmulas aplicables á posible composición na aula. Como estratexia tomaremos a referencia das 
formas clásicas cuios termos séguense empregando hoxe en día 

•  A actividade guiarase, no terceiro trimestre, á realización de proxectos que ilustren os diferentes oficios 
relacionados coa música 

Temporalización dos Estándares de aprendizaxe para 3º de ESO

1º Trimestre ▪ MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

▪ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 

▪ 1ºMUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o 
corpo e os instrumentos.

▪ 1ºMUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes 
xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con 
diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 

▪ 1ºMUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos sonoros.

▪ 1ºMUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición.

▪ 1ºMUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.

▪ 1ºMUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

▪ 1ºMUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e exposición 

▪ 1ºMUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música 
correspondentes. 

▪ 1ºMUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

▪ 1ºMUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 
claridade.

▪ 1ºMUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 
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▪ 1ºMUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 
para a actividade musical.

2º Trimestre ▪ 2ºMUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais.

▪ 2ºMUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz.

▪ 2ºMUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.

▪ 2ºMUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e respecta as capacidades 
e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ 2ºMUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e 
galego. 

▪ 2ºMUB1.6.4. 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.

▪ 2ºMUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas.

▪ 2ºMUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da 
historia da música. 

▪ 2ºMUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando as 
novas músicas coñecidas.

▪ 2ºMUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas.

▪ 2ºMUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de 
xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

▪ 2ºMUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia.

▪ 2ºMUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais. 

▪ 2ºMUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito musical.

3ºtrimestre ▪ 3ºMUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel.

▪ 3ºMUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público. 

▪ 3ºMUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.

▪ 3ºMUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos compañeiros/as. 

▪ 3ºMUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.

▪ 3ºMUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas usando 
distintas linguaxes.

▪ 3ºMUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas.

▪ 3ºMUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que pertencen.

▪ 3ºMUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.

▪ 3ºMUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

Temporalización dos Estándares de aprendizaxe para 3º de ESO
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2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
O alumnado de terceiro curso e os seus profesores de música, xa coñecen o tipo de relación que máis lles 
interesou ou no que se viron máis capacitados para expresarse nesta materia. En 2º curso viviron a 
experiencia de tocar, bailar e cantar.  neste curso prima a audición e o diseño das actividades debe facilitar 
todas estas vías de cara a comprensión do feito musical na audición. A lectura e  escritura musical, 
practicadas para a expresión e a interpretación no anterior curso, toman agora unha nova dimensión ao ser 
tomadas como apoio dunha escoita musical activa.  Todos estos aspectos, incluida a busqueda de 
información darémoslle a puntuación referida a un primeiro paso que chamamos Ver.  Unha participación 
responsable e atenta a todas esta tarefas, contará un 25%na puntuación da actividade global de que se 
trate, para cada un dos estándares. 

Froito do anteriór temos que porpiciar un momento de comprensión, o seu indicador máis importante será o 
ser capaces de pensar en voz alta  e compartir cos demáis as ideas musicais, os estilos etc. Este tipo de 
participación será puntuado cun 25% en cada actividade. 

O momento de concluir, significa un compromiso co comprendido, sexa por escrito, en presentación de 
traballos ou na interpretación das propias composicións, esta modalidade da avalización suporá un 50% da 
calificación para cada actividade 

Todos estes aspectos serán avaliados para cada estándar e actividade. Dada a riqueza de materiais e a 
variedade de actividades posibles para o alumnado,cremos que o mínimo está asegurado cando o 
alumnado obtén un cinco sobre dez na súa cualificación na media de todas as actividades

▪ 3ºMUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

Temporalización dos Estándares de aprendizaxe para 3º de ESO

Ver, 25 % Comprender, 25 % Concluir, 50 %

1º Trimestre Interpretar, cantar, bailar 
ou escoitar, seccións 
clave das obras a 
analizar

Ser capaz de por en 
palabras os 
descubrimentos, nunha 
actitude de pensar en 
voz alta

Redactar as conclusións

relacionar. Utilizar os 
patróns musicais 
descobertos para a 
improvisación

2º Trimestre distinguir as edades e os 
lugares con respeto as 
músicas se van 
diferenciando e 
relacionando

comprender as causas e 
as intencións do autor

comprender as relacións 
das obra musical coa 
cultura na que xurde

Redactra, realizar 
traballos  de 
dibvulgación, organizar 
unha audición onde se 
amosen os resultados, 
etc

3º Trimestre Acadar unha serie de 
pautas para a 
composición, a 
interpretación, a 
producción musical

asumir e utilizar as 
nosas posibilidades de 
realización musical e 
comprender a 
necesidade de 
buscarnovos recursos

Exposición pñública dos 
resultados, 
preferentemente dun 
xeito práctico musical 
pero tamén con 
exposicións orais  e 
escritas
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3. Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entendemos por Procedimiento de Avaliación a modalidade de acción obxecto da mesma. Porén, o 
procedemento de avaliación ten a mesma estrutura que calquera das actividades do proceso de ensino e 
aprendizaxe: Frente a consigna do profesorado, o alumnado realiza unha o varias accións que serán 
obxeto de avaliación. Toda actividade  é obxecto de  avaliación. 

Os procedementos de avaliación nas materias de música serán principalmente: 

-Cantar 

-Tocar 

-Bailar 

-Escoitar 

-Escribir 

-Falar 

-Uso das TICs 

Por Instrumentos de Avaliación entendemos as ferramentas concretas que se elaboran principalmente por 
o profesorado para coñecer as consecuencias que no alumnado, e, no proceso mesmo, ten toda a acción 
educativa. Estas ferramentas están ligadas aos criterios, estándares e indicadores de logro establecidos no 
currículo. O grado de concreción destas ferramentas dependerá do tipo de avaliación a realizar acadando o 
máximo na avaliación sumativa ou final. 

As escalas observación e de rexistro son moi adecuadas para as nosas materias musicais dada a 
multiplicidade de modalidades de conducta presentes na nosa disciplina. 

Outras que o profesorado considere oportuno tales como como: 

- As tradicionais probas de lápiz e papel.  

-Debates sobre ética, estilos (gustos musicais e artísticos no tempo e no mundo), géneros  musicales. 

-Grabación de pezas (audacity) interpretadas por o grupo ou individualmente e a sua crítica constructiva 
oral ou por escrito  Creación de pezas musicais ou textos “on line” de xeito cooperativo.-Probas escritas  de 
tipo argumentativo ligadas á audición musical. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia 
A metodoloxía didáctica será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do 
alumnado, deberá ter en conta como principio a diversidade do alumnado, coa fin de garantir o 
desenvolvemento de todos os alumnos e ofrecer unha atención personalizada, e prestará unha atención 
especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentando a correcta expresión oral e 
escrita, e o uso das matemáticas. A lectura, o uso das tecnoloxías da información e os elementos 
transversais son elementos moi importantes no deseño dos principos metodolóxicos. Deberán deseñarse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para iso, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 
escolar. 
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O traballo cooperativo traballaráse na intrpretación instrumental vocal e na danza, as novas posibilidades 
de edición de libros audiovisuais, os documentos compartidos etc. Tarefas nas que para un bo resultado e 
imprescindible a boa participación de todos os integrantes do grupo. Aplicarase aqui unha flexibilidade nas 
agrupacións (pequeno grupo, grupo clase, etc.) que axude á atención das necesidades, gustos e 
motivacións individuais. A estratexia primará sempre a atención as dificultades que podan xurdir. Detectalas 
é o primeiro paso. 

Como queda patente na secuenciación dos os estándares, contidos e criterios de avaliación, para cada 
materia desta programación se agrupan en eixos de actividade que permiten traballar en varias 
competencias simultáneamente 

A posibilidade de espazos da nosa aula, cunha división en dúas salas permite diversificar por grupos a 
realización simultánea de tarefas no traballo por proxectos. 

Algunha ideas para estes proxectos son. 

En 3º de ESO, propoñemos a creación dun xogo audiovisual de recoñecemento de instrumentos, 
agrupacións, formas e estilos musicais ao longo do curso cuios resultados plasmaranse nunha 
presentación ou outro tipo de documemto colaborativo da Web 2.0.  A realización dunha festa de época 
ambientada con música, canto e danza do periodo e ou lugar escollido 

 Pensamos que a imitación da realidade na aula de música ten que dar un paso máis para acadar a 
realidade misma, se queremos ser coherentes coa idea do traballo en competencias. 

Hai un aspecto importante que queremos salientar aquí. Pensamos que as dificultades e obstáculos que o 
alumnado atopa no seu curriculum académico, teñen causas moi diferentes. Pouco podemos facer ás 
veces para axudar, pero a práctica real da actividade permite detectalas e  a posibilidade de seren 
escoitadas. Contamos para isto da colaboración dos tutores e a do departamento de Orientación.   
f) Materiais e recursos didácticos 
Dende o curso 2014-15, o departamento de música non recomenda a compra dun libro de texto en 
particular para calquera das áreas ou materias que ten ao seu cargo.  

O principal material curricular no segundo ciclo da ESO e no Bacharelato consiste en recursos elaborados 
polo departamento utilizando a Web 2.0 

Para cada un dos cursos da ESO e máis o do Bacharelato, o departamento dispón dun Blog estructurado 
do seguinte modo:  

O Blog ten tantas entradas como bloques de contenidos hai no currículo prescriptivo da materia. Unha 
entrada adicional é precisamente o enlace a un documento que recolle eses contidos en bloques. 

Para engadir novas elaboracións ao blog edítase a entrada que corresponda, índose enriquecendo cada 
unha delas sen aumentar o seu número. 

Cando son os alumnos os que elaboran entradas, temporalmente, estas poden quedar como entradas 
novas ata que o administrador as engada ao bloque que correspón 

Outro material utilizable: 

O Departamento dispón dun arquivo con moitas actividades  para distribuir entre o alumnado en forma de 
fotocopia, inda que isto é cada vez menos necesario polo uso das TIC 

Os recursos propios da Biblioteca do centro: libros, grabacións sonoras e audiovisuais, etc 

YOU TUBE, que cada ano vaise perfilando como un dos mais potentes recursos cara a audición e a 
participación do alumnado  

Software de libre distribución que o departamento facilita ao alumnado:  
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Vanbasko Karaoke, para cantar que, entre outras, conta coas posibilidades de cambiar a tonalidade, o 
Tempo e a instrumentación. Algunhas das suas potencialidades permiten tamén a extracción de partes de 
unha peza cara a interpretación instrumental.  

Este programa é o principal recurso cara a participación do departamento no Plan Lector do Centro. 

Musescore: Editor de Partituras. A sua facilidade de uso permite a distribución entre o alumnado das 
partituras e arranxos a interpretar na aula e máis a elaboración de eficaces exercicios de lectoescritura 
musical. A posibilidade que ten de editar texto permite tamén a sua utilización de cara ao Plan de Lecto- 
escritura  

GNU Solfege: programa da plataforma Linux para o adestramento na linguaxe musical: dictados rítmicos, 
melódicos, armónicos, lectura, entonación, etc. 

Instrumentos musicais da dotación do aula: 

Teclados,xilófonos, guitarras, pequena percusión 

Ordenador 

Taboleiro dixital e equipo de musica 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
Criterios sobre avaliación 

A avaliación, debe ser contemplada dende unha perspectiva temporal  coa lóxica ligada a cada momento e 
atinguindo áos diferentes factores que interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe 

A  Avaliación pode ser inicial ou de diagnóstico: O que se avalía neste caso son as capacidades e 
competencias para facilitar unha toma de conciencia do seu grado de desenvolvemento. Este aspecto da 
avaliación actualiza o principio metodolóxico de partir dos coñecementos previos e polo tanto deberá ser 
contemplado: 

                          -Ao principio do curso. 

                          -Ao inicio de cada unidade. 

                          -Sempre que damos a voz e a palabra  ao alumnado       

A  Avaliación debe ser formativa: O obxeto da avaliación non é a cualificación do alumnado senón o 
proceso mesmo de ensino/aprendizaxe. Os resultados de calquera das modalidades de avaliación deben 
contribuir á critica e mellora deste proceso compartido por alumnado e profesorado. 

A  Avaliación é Continua: Está integrada con nas actividades realizadas durante o proceso de aprendizaxe 
cara a permitir unha reflexión sobre o aprendido facilitando novos aprendizaxes. Non se trata tanto de ter 
actualizados de xeito continuo os contidos de aprendizaxe senón de pór en xogo o grado de capacitación e 
desenvolvemento do alumnado propio de cada momento. 

A  Avaliación é Final ou Sumativa. É o aspecto da avaliación máis ligado as cualificacións parciais, 
ordinarias, extraordinarias e as condicións de promoción e titulación que contempla a nosa lexislación. 
Dende o noso punto de vista, cabe salientar ademais outro aspecto do carácter final e sumativo da 
avaliación cal é o feito máis xeral de que o saber ten consecuencias no suxeto. Estas consecuencias son 
as que tratamos de inferir nun determinado momento, inda que non teñen por que aparecer sempre no 
momento do “exámen”. 

Criterios sobre cualificación 
Para obter a cualificación final de cada trimestre, se tomara a media obtida para cada actividade realizada, 
en relación aos estándares de aprendizaxe implicados en cada unha delas. A nota mínima será de 5 

Para a obtención da cualificación da avaliación ordinaria, tomarase a cualificación da terceira avaliación 
sempre que o alumnado teña superadas as anteriores ou supere, de ser o caso, as actividades 
encamiñadas á conclusión de actividades cunha cualificación non suficiente, é dicir, menor de 5 

Criterios sobre promoción 
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Será proposto para a promoción, todo o alumnado que obteña unha cualificación suficiente, igual ou maior 
que 5, nas avaliacións ordinaria ou extraordinaria 

h)  Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 
Indicadores de logro do proceso de ensino 

• O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 

• Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe 

• Conseguise motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado 

• conseguise a participación activa de todo o alumnado 

• contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado 

• Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado 

• Adptáronse asmedidas currivulares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• atendeuse adedcuadamente á diversidade do alumnado 

• Usáronse distintos instrumentos de avaliación 

• Dase un peso real á observación do traballo na aula 

Indicadores de logro da práctica docente 
• Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado 

• Ofrécense ao alumnado as explicacións individualizadas que precisa 

• Elabóranse actividades atendendo á diversidade 

• Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidade do alumnado con NEAE 

• Útilízanse distintas estratexias metolóxicas en función dos temas a tratar 

• Combinase o traballo individual e en equipo 

• Poténcianse estratexias de animación á lectura 

• Poténcianse estratexias tanto de de expresión como de comprensión oral e escrita 

• Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe 

• Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar 

• ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc. 

• analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc. 

• Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros 

• Grao de implicación do profesorado nas función de titoría e orientación 

• Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas 

• As medidas de apoio,reforzo, recuperación, están claramente vinculadas aos estándares 

• Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 
Avaliación da materia pendente  

Páxina !41



Programación do Departamento de  Música 2016-17  

• Ensaio, composición, test ou cuestionario de preguntas.70-80% 

• Proba de expresión instrumental e/ou vocal. Execucion de 2 obras das interpretadas o longo do curso a 
elixir polo profesor. 20-30% 

Seguemento e recuperación da materia pendente 
• Os alumnos con Música pendente terán un seguimento ó longo do curso por parte do profesorado 

adscrito ó departamento, tanto respecto as dúbidas que lles podan xurdír coma á presentación de 
actividades, traballos a realizar, etc. Normalmente farase   un seguimento   en réximen de titoría semanal 
ou quincenal donde se lles facilitarán actividades, ejercicios e traballos que poderan entregar para a súa 
corrección na semana ou quincena seguinte. 

• O exame dos alumnos pendentes constará de dúas probas, unha en xaneiro e outra en abril-maio, entre 
as que se dividirán os contidos da asignatura, loxicamente referidas ó programa oficial que se cita na 
programación e que serán calificadas de un a dez. Se un alumno non superase a cualificación de apto no 
primeiro exame, poderá engadirse no segundo algunha cuestión da primeira parte, que favoreza así a 
súa recuperación. 

• A estas probas se lles engadirá a elaboración de traballos prácticos sobre aspectos concretos do mesmo 
programa e que completen a súa avaliación. Serán entregados os alumnos antes dos exames polos 
profesores do seu grupo. Estes traballos pederán aumentar a nota ata un máximo de dous puntos. 

  

• Os exames serán calificados polos membros do departamento e os alumnos poderán ver o(s)exericio(s) 
unha vez correxidos. 

• Os alumnos poderán acollerse a un programa alternativo de titorias semanais. 

• O titor asignado polo departamento proporcionarialle unha serie de actividades exercicios  e  traballos  co  
fin  de  que  o  alumno  poida  recuperar  a  materia  sen necesidade  de  acudir  ao  exame  de  
pendentes.  Naturalmente  se  o  alumno  non responde ao seguimento (por absentismo, non realización 
das tarefas encomendadas, etc.) terá que asistir ao antedito exámen para superar a materia. 

A avaliación da materia farase mediante os seguintes procedementos 
 Actividades de avaliación de cada unha das unidades incidindo en aquelas que lle resultasen mais 
difíciles de comprender no curso pasado. 

• Test ao final de cada unidade 

• Actividades complementarias para consolidar o aprendido. 

• Actividades de reforzo para as partes da materia nas que o alumno non acadou os obxectivos no 
curso pasado. 

• Traballos 

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados 

Neste curso no que se retoman e consolidan os procedementos da linguaxe musical, haberá que estar 
atento ao nivel de desenvolvemento e adquisición destas destrezas que trae o alumnado dende o ensino 
primario 

En segundo, o alumnado retoma os seus estudos musicais despois dun ano se eles É por iso que hai que 
prestarlles especial atención, tanto a dinámica do grupo como á emerxencia de dificultades nalgún dos 
seus integrantes, para atallar canto máis cedo mellor, problemas que poden resultar decisivos cara ao 
segundo ciclo e Bacharelato. 

Con carácter xeral, para a realización da avaliación inicial atenderase aos seguintes aspectos:                     

Verificación do grao de consolidación dos obxectivos  procedimentais e de expresión musical. Destrezas de 
lectoescritura musical e de interpretación movemento e canto. 

Análise da motivación e da autonomía do alumnado de cara a reflexión sobre a sua práctica e a 
comprensióndo seu valor formativo . 
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Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendades (tanto na aula como na casa). 

Atención ás dificultades amosadas tanto respecto ás capacidades expresiva como comprensiva xeral  

Constatación do clima de traballo e de relación no grupo.  

Grado de adquisición de competencias nas Tecnoloxías da información comunicación. 

Asistencia. 

Instrumentos para a avaliación inicial: 

Como principias instrumentos na aula, pensamos na escoita e na observación do desenvolvementos do 
alumnado na aula, prestando especial atención a: 

Inhibicións (que se diferencien do natural medo escénico inicial nun aula de música) 

Historia musical do alumnado, instrumentos que aprendíó dentro e fora da aula.      Dado que  en moitos 
caso o decisivo ncapacitación do alumnado vai depender da sua actitude, pensamos que os principais 
datos a recoller polo profesorado do departamento serán 

Traballo diario. 

Exercicios encomendados. 

Xa máis avanzadas as clases pódese atender a cuestións da propia avaliación da materia o longo do 
curso. 

Participación nas actividades da aula 

Capacidade comprensiva e expresiva xeral e específica, no contido da propia materia. 

 Cun carácter inicial hai que prestarlle unha especial atención ao Rexistro de comportamento e convivencia. 

Para unha obtención de datos mais concreta realizaranse cuestionarios segundo os obxectivos para cada 
un dos cursos. 

O profesorado elaborará un pequeno informe onde se recollan as deficiencias detectadas e se realicen 
propostas de actuación (reforzos, apoios, ACI, avaliación psicopedagóxica...) 

Estes informes serán levados a xunta de avaliación  e a reunión do departamento de cara á reflexión  e a 
toma de decións respecto ao grupo ou á algún dos seus integrantes 

k)  Medidas de atención á diversidade 
aaa  
A atención á diversidade, partindo das diversas aptitudes que cada discente   presenta en relación coas 
diferentes manifestacións do fenómeno musical, obríganos a empregar estratexias metodolóxicas variadas, 
que favorezan e permitan un concreto ritmo de aprendizaxe en cada persoa, partindo da súa actitude e 
interese. Para iso, o profesorado deberá contar cos recursos materiais axeitados, así como coa 
posibilidade de realizar agrupamentos flexibles dentro da aula, ben sexa durante a realización de traballos 
grupais como durante a interpretación musical. 

É sabido que a variedade do alumnado, desde o que asiste paralelamente a un conservatorio de música, 
ata o que, por motivos diversos, non consolidou os obxectivos da etapa de primaria, constitúe unha das 
maiores dificultades que debe afrontar un/a profesor/a de música. 

Na nosa exposición iniciamos a explicación de cada contido cos seus aspectos máis elementais, aínda que 
estes xa aparecesen na etapa de primaria. Así mesmo, de forma puntual, incluímos aspectos máis 
técnicos, que sen ser obrigatorios para todos os alumnos/as estimulen o interese dos máis formados. 

Para as actividades, nalgúns casos, proporemos formulacións alternativas de distinta dificultade. Do 
mesmo xeito, incorporamos nos musicogramas a secuenciación en minutos e segundos, aínda que na 
maioría dos  casos  non  sexan  necesarios  para  resolver  a  actividade.  Desta  forma  aqueles  alumnos  
que  teñan dificultade para discriminar algunha pasaxe, ou a aparición dun determinado instrumento, 
sempre poderán axudarse con esta información. 
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Nas adaptacións das partituras elaboramos as distintas voces tendo en conta distintos graos de dificultade. 
En xeral, os ostinatos rítmicos son os máis alcanzables e as partes melódicas as que requiren maior 
destreza. 

Finalmente, nos exercicios de linguaxe musical, test, audicións etc.  incluímos  actividades de reforzo e de 
ampliación. 

l)  Elementos curriculares transversais  

A continuación preséntase unha táboa na que se fai explicita a contribución das materias impartidas por 
este departamento,  aos elementos transversais preceptivos. A riqueza das aportacións das materias de 
música ao desenvolvemento integral do alumnado queda así patente. 

 

Relación entre os elementos transversais e os estándares de aprendizaxe
3º ESO

Comprensión 
lectora

MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición. 

MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas usando 
distintas linguaxes

Expresión oral 
e escrita

MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas históricas. 

MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito 
oral e escrito, con rigor e claridade. 

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas. 

MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que pertencen. 

MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia. 

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais 

MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

comunicación 
audiovisual

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para 
a actividade musical.

Tecnoloxías da 
Información e 
da 
Comunicación 

MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical.  

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións. 

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito musical.

Educación 
Cívica e 
constitucional

MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.                                                                         
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m)  Actividades complementarias e extraescolares programadas por o departamento de música 
Estamos pendentes das invitacións dos organismos institucionais do Concello e a Comunidade autónoma 
para a asistencia a concertos e outros eventos relacionados coa materia.   

Difundiremos entre o alumnado os eventos na comarca cuio horario e condicións  non permitan a sua 
inclusión dentro das actividades complementarias do centro. 

n) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
Con anterioridade á elaboración da memoria do departamento, e,  analizaranse os seguintes aspectos da 
programación didáctica de cara á súa avaliación e proposta de modificación se é caso. 

• Organizáronse e secuenciado os estándares de aprendizaxe evaluables en relación ás distintas unidades 
de programación 

• Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe 

• Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles (só para 1ou-2ou-4ou e5ou curso) 

• Asociáronse os estándares de aprendizaxe evaluables, os instrumentos de avaliación e indicadores de 
logro 

• Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus resultados 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Se han ter en conta co grupo específico de alumnos medidas xerais de intervención educativa Medidas 
de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Contempláronse as medidas específicas de intervención educativa propostas para os alumnos con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou materias aos alumnos que tivesen autorizada 
dita medida específica extraordinaria. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos:Se ha realizado 
aceleración parcial de áreas o materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria 

• Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ao alumnado vinculados aos 
estándares de aprendizaxe. 
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5 
Programación da Materia de Música de 4º de ESO 
a) Introdución e contextualización 
I. Características do centro 

O IES “Gonzalo Torrente Ballester” foi creado como tal no curso 1989-90, iniciándose a súa 
actividade nas instalacións do instituto “Xunqueira II” para trasladarse ao edificio actual en xaneiro de 
1990. Ubicado no remate da rúa Herminia Fariña Cobián, atópase nunha zona de expansión da 

capital que nos últimos trinta anos pasou de ser case rural ou periurbana a estar plenamente 
integrada no núcleo urbano. O recente do desenvolvemento da zona, na que por exemplo non existe 
aínda unha asociación de veciños, fai que sexa precisamente o noso IES un dos sinais de identidade 

do barrio. 

I. Características do alumnado. En conxunto, a procedencia é dun entorno urbano ou 
periurbano, especialmente no caso da ESO, o que confire unha certa uniformidade das 
experiencias vitais e educativas do alumnado que facilita a integración social e o deseño do 
proceso de ensino-aprendizaxe, ao non ser necesaria unha labor de adaptación a puntos de 
partida moi diversos; serán as circunstancias concretas de casos individuais as que haxa que 
atender, non as de grupos determinados pola procedencia social ou cultural (neste sentido, 
tamén podemos indicar a minoritaria presencia de alumnado estranxeiro). 

A materia de 4º de ESO 

A capacidade de expresión a través da música mellorando as habilidades técnicas. A 
ampliación dun repertorio que inclúa a música popular urbana. A utilización de diversas fontes 
de información e dos medios audiovisuais na producción musical. Estes puntos son os 
propios dunha materia que trata a música dun xeito máis disciplinar que no primeiro ciclo, 
tratando de orientar ao alumnado de cara ao coñecemento do que fan os músicas profesionais 
na actualidade. 

b) Perfil competencial: Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e relación dos 
estándares de aprendizaxe avaliables 
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Da aportación da materia de 4º de ESO salientamos aquí as competencia social e cívicas, isto, xunto co 
que veremos despois no apartado referido aos temas transversais amosan todo un ambito de traballo que 
emprega a reflexión sobre o feito musical en su relación cos temas éticos 

Música. 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ 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.

▪ Aprender a aprender 
▪ Competencias sociais e cívica

▪ MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. ▪ Conciencia e expresións culturais

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

▪ CSC

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

▪ CCEC 
▪ CSC

▪ MUB1.3.1. Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e 
procedementos compositivos para elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música.

▪ Competencia dixital 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía  
▪

▪ MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo 
da creación musical.

▪ CD

▪ 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.

▪ CSC 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Bloque 2. Escoita

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

▪ CMCCT 
▪ Comunicación lingüística 
▪ CSC

▪ MUB2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición. ▪ CCEC

▪ MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario 
axeitado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a 
música escoitada.

▪ CCL 
▪ CCEC

▪ MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a 
música. 

▪ CCL 
▪ CCEC

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

▪ CCL 
▪ CCEC

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

▪ CCEC 
▪ CSC
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▪ MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade 
de propostas musicais, así como polos gustos musicais doutras 
persoas. 

▪ CSC 
▪ CCEC

▪ MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na promoción da música.

▪ CD 
▪ CSC

▪ MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e 
contextos diversos: actos da vida cotiá, espectáculos, medios de 
comunicación, etc.

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CSC

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CAA 

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

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCL

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

▪ CD

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para 
diferentes aplicacións musicais.  

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT

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

▪ CSC 
▪ CSIEE

▪ MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para a 
elaboración dun produto audiovisual.

▪ CSC 
▪ CD

Música. 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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c) Obxectivos  

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

▪ CAA 
▪ CD

▪ MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a 
selección de músicas preexistentes ou a creación de bandas 
sonoras orixinais.

▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CMCCT

▪ 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.

▪ CAA 
▪ CD

▪ MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que 
ofrecen as novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade 
musical.

▪ CD 
▪ CCEC

▪ MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou 
dixital para resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe 
autónoma.

▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA

▪ MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos 
medios e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes.

▪ CAA 
▪ CL 
▪ CD

Música. 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Bloque 1. Interpretación e creación

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ m 
▪ n

▪ B1.1. Práctica e aplicación de habilidades técnicas en 
grao crecente de complexidade e concertación coas 
outras partes do conxunto na interpretación vocal e 
instrumental, e no movemento e a danza. 

▪ B1.2. Interpretación de pezas vocais e instrumentais 
aprendidas de oído e/ou mediante a lectura de 
partituras con diversos tipos de notación.

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

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B1.3. Planificación, ensaio, interpretación, dirección e 
avaliación de espectáculos musicais na aula e noutros 
espazos e contextos. 

▪ B1.4. Perseveranza na práctica de habilidades 
técnicas que permitan mellorar a interpretación 
individual e en grupo, e a creación musical.

▪ B1.2. Participar activamente nalgunhas das tarefas 
necesarias para a celebración de actividades 
musicais no centro docente: planificación, ensaio, 
interpretación, difusión, etc.

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B1.5. Ut i l i zac ión de técn icas , recursos e 
procedementos compositivos na improvisación, na 
elaboración de arranxos e na creación de pezas 
musicais.

▪ B1.3. Compoñer unha peza musical utilizando 
diferentes técnicas e recursos.

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B1.6. Ámbitos profesionais da música. Identificación e 
descrición das facetas e as especialidades no traballo 
dos/das músicos/as. 

▪ B1.7. Interese por coñecer as posibilidades que ofrece 
a música nos ámbitos persoal e profesional.

▪ B1.4. Analizar os procesos básicos de creación, 
edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos/as profesionais.
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Bloque 2. Escoita

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ I 
▪ n

▪ B2.1. Audición, recoñecemento, análise e comparación 
de músicas de diferentes xéneros, estilos e culturas.

▪ B2.1. Analizar e describir as principais características 
de pezas musicais apoiándose na audición e no uso 
de documentos como partituras, textos ou 
musicogramas.  

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n

▪ B2.2. A crítica como medio de información e valoración 
do feito musical. Análise de críticas musicais e uso dun 
vocabulario apropiado para a elaboración de críticas 
orais e escritas sobre a música escoitada.

▪ B2.2. Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto 
de dist intas músicas e eventos musicais, 
argumentándoa en relación coa información obtida en 
diversas fontes: libros, publicidade, programas de 
concertos, críticas, etc.

▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n 
▪ o

▪ B2.3. Rigor na utilización dun vocabulario adecuado 
para describir a música.

▪ B2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de 
obras e situacións musicais. 

▪ a 
▪ h 
▪ i 
▪ I 
▪ l

▪ B2.4. Utilización de diversas fontes de información 
para obter referencias sobre músicas de diferentes 
épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a 
oferta de concertos e outras manifestacións musicais, 
tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de 
comunicación.

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

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B2.5. Edición, comercialización e difusión da música. 
Novas modalidades de distribución da música e as 
súas consecuencias para os/as profesionais da música 
e a industria musical.

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

▪ a 
▪ h 
▪ l 
▪ n 

▪ B2.6. A música nos medios de comunicación. Factores 
que inflúen nas preferencias e nas modas musicais. 

▪ B2.7. Interese, respecto e curiosidade pola diversidade 
de propostas musicais, así como polos gustos 
musicais doutras persoas.

▪ B2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre a 
música na vida das persoas e na sociedade.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ l 
▪ n 
▪ ñ

▪ B3.1. Recoñecemento e localización nas coordenadas 
espazo-temporais das manifestacións musicais máis 
significativas do patrimonio musical español e galego.

▪ B3.1. Apreciar a importancia patrimonial da música 
española e galega, e comprender o valor de 
conservala e transmitila colaborando na recollida, na 
gravación e na transcrición de pezas.  

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ l 
▪ n

▪ B3.2. Pluralidade de estilos na música actual: 
características culturais, artísticas e formais. 

▪ B3.3. Manifestacións musicais doutras culturas. 

▪ B3.2. Coñecer a existencia doutras manifestacións 
mus ica i s e cons ide ra las como fon te de 
enriquecemento cultural.

Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ h 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ n

▪ B3.4. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, 
teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

▪ B3.5. Análise da música empregada en diferentes tipos 
de espectáculos e producións audiovisuais.

▪ B3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación da 
música con outras manifestacións artísticas.  

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n

▪ B3.6. Utilización de diversas fontes de información 
para indagar sobre música popular urbana. 

▪ B3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

▪ B3.8. Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música e a contaminación sonora.

▪ B3.4. Coñecer e analizar as características dos 
principais grupos e tendencias da música popular 
urbana actual.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B4.1. Papel das tecnoloxías na música. Reflexión 
sobre a repercusión que na música tivo a posibilidade 
de gravar o son e a aparición dos computadores. 

▪ B4.2. Transformación de valores, hábitos, consumo e 
gusto musical como consecuencia dos avances 
tecnolóxicos das últimas décadas.

▪ B4.1. Valorar o papel das tecnoloxías na formación 
musical. 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B4.3. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos 
de internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo e a 
escoita, a interpretación e a creación musical. 

▪ B4.2. Aplicar as técnicas de gravación analóxica e 
dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e 
outras mensaxes musicais.

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B4.4. Aplicación de técnicas de gravación analóxica e 
dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 

▪ B4.3. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou 
en movemento utilizando diferentes recursos 
informáticos.

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ l 
▪ n

▪ B4.5. Análise das funcións da música en producións 
audiovisuais: publicidade, televisión, cine, videoxogos, 
etc.

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

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ l 
▪ n

▪ B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en movemento 
mediante a selección de músicas preexistentes ou a 
creación de bandas sonoras orixinais. 

▪ B4.7. Valoración crítica da utilización dos medios 
audiovisuais e as tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a creación, a 
interpretación, o rexistro e a difusión de producións 
sonoras e audiovisuais.

▪ B4.5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías 
aplicadas á música e utilizalas con autonomía. 

Música. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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d) Concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable  
eixos  Interpretación musical (instumentos, voz e danza) 

          Audición 

          Produccioón audiovisual 

1. Temporalización 

Temporalización dos estándares de aprendizaxe para 4º de ESO

1º trimestre 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.

MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música interpretada.

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.

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.

2º trimestre 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.

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

MUB2.1.2. Le e analiza partituras como apoio á audición.

MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada.

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

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

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.

Temporalización dos estándares de aprendizaxe para 4º de ESO
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a) Grao mínimo de consecución para superar a materia 

A realización de calquera das actividades propostas será avaliada en tres fases.  

A primeira ten que ver coa escoita, a asimilación dos elementos necesarios cara a actividade, a atención 
das consignas dadas na aula.Esta fase  que designamos como “ver”contará un 25% na puntuación da 
actividade global de que se trate, para cada un dos estándares. 

A segunda fase da actividade, que chamamos comprender,  cresulta da síntesis do anterior cando o 
alumnado é capaz de xuntar todos os elementos aportados por él por os compañeiros e por o profesorado 
sbendo que é o que ten que facer. Un 25% será o porcentaxe que esta fase aportará por estándar e 
actividade 

Resultado inmediato do anterior, é a realización práctica da producción de que se trate no que chamamos 
concluir, esta fase contará un 50% da cualificación para cada estándar e actividade. 

Todos estes aspectos serán avaliados para cada estándar e actividade. Dada a riqueza de materiais e a 
variedade de actividades posibles para o alumnado,cremos que o mínimo está asegurado cando o 
alumnado obtén un cinco sobre dez na súa cualificación na media de todas as actividades 

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. 

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

3º Trimestre MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre a 
música e outras manifestacións artísticas. 

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

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 para 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.

MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode 
utilizala e transmitila utilizando distintos soportes.

Temporalización dos estándares de aprendizaxe para 4º de ESOTemporalización dos estándares de aprendizaxe para 4º de ESO
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a) Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entendemos por Procedimiento de Avaliación a modalidade de acción obxecto da mesma. Porén, o 
procedemento de avaliación ten a mesma estrutura que calquera das actividades do proceso de ensino e 
aprendizaxe: Frente a consigna do profesorado, o alumnado realiza unha o varias accións que serán 
obxeto de avaliación. Toda actividade  é obxecto de  avaliación. 

Os procedementos de avaliación nas materias de música serán principalmente: 

-Cantar 

-Tocar 

-Bailar 

-Escoitar 

-Escribir 

-Falar 

ver                       25% comprender               25% concluir               50%

Interpretación musical 
(instumentos, voz e danza)

Ten as partituras ou os 
arquivos necesarios para 
aprender a obra 

Adica tempo na aula e na 
casa para ler e memorizar a 
súa parte  

percibir as propias 
reaccións na interpretación

captación no oído e na 
memoria 

comprensión da obra 

desinhibición 

aceptación das propias 
posibilidades e as dos 
outros

paso a acción para retomar 
a continuación o proceso 
dende o principio

Audición Presta oído as consignas de 
cara a audición 

amosa concentración na 
escoita e na indagación da 
obra  

examina as caracteristicas e 
demandas do repertorio 
proposto

comprende os elementos 
críticos para situar a obra 

atopa as palabras 
necesarias para explicar o 
seu pensamento musical 

comprende as 
carácterísticas propias de 
cada estilo e cultura

realiza traballos orais ou 
escritos 

aporta obras relacionadas 
co escoitado 

critica o seu grado de 
comprensión e, se é 
necesario retoma o proceso 
dende o ver, primeira fase.

Produccioón audiovisual revisa os materiais 
traballados nos dous 
anteriores trimestres 

adica tempo a escoller, 
segundo o seus gusto e de 
acrodo ao grupo, caales 
serán retomados para a 
producción 

le as instrucción dadas por 
o profesorado para a 
utilización dos medios 
técnicos 

elixe o tipo de traballo máis 
adecuado, tendo claro os 
pasos necesarios para a 
realización do mesmo 

comprende as limitacións do 
grupo e suxire novas 
opciones 

atopa sentido na realización 
do traballo despois de unha 
reflexión ética sobre o 
medios de producción 
musical e as necesidades 
de atención por parte das 
músicas que deberían ser 
incluídas no patrimonio 
inmaterial da UNESCO

sabe coordinarse co grupo 
na realización efectiva da 
interpretación 

sabe coordinarse co grupo 
na realización efectiva da 
grabación e reelaboración 
audiovisual 

disfrutar do da colaboración 
cos demais 

fsabe retomar o proceso 
dende o comezo de ser 
necesario
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-Uso das TICs 

Por Instrumentos de Avaliación entendemos as ferramentas concretas que se elaboran principalmente por 
o profesorado para coñecer as consecuencias que no alumnado, e, no proceso mesmo, ten toda a acción 
educativa. Estas ferramentas están ligadas aos criterios, estándares e indicadores de logro establecidos no 
currículo. O grado de concreción destas ferramentas dependerá do tipo de avaliación a realizar acadando o 
máximo na avaliación sumativa ou final. 

As escalas observación e de rexistro son moi adecuadas para as nosas materias musicais dada a 
multiplicidade de modalidades de conducta presentes na nosa disciplina. 

Outras que o profesorado considere oportuno tales como como: 

- As tradicionais probas de lápiz e papel.  

-Debates sobre ética, estilos (gustos musicais e artísticos no tempo e no mundo), géneros  musicales. 

-Grabación de pezas (audacity) interpretadas por o grupo ou individualmente e a sua crítica constructiva 
oral ou por escrito  Creación de pezas musicais ou textos “on line” de xeito cooperativo.-Probas escritas  de 
tipo argumentativo ligadas á audición musical. 

e) Concrecións metodolóxicas  
A metodoloxía didáctica será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do 
alumnado, deberá ter en conta como principio a diversidade do alumnado, coa fin de garantir o 
desenvolvemento de todos os alumnos e ofrecer unha atención personalizada, e prestará unha atención 
especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentando a correcta expresión oral e 
escrita, e o uso das matemáticas. A lectura, o uso das tecnoloxías da información e os elementos 
transversais son elementos moi importantes no deseño dos principos metodolóxicos. Deberán deseñarse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para iso, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 
escolar. 

O traballo cooperativo traballaráse na intrpretación instrumental vocal e na danza, as novas posibilidades 
de edición de libros audiovisuais, os documentos compartidos etc. Tarefas nas que para un bo resultado e 
imprescindible a boa participación de todos os integrantes do grupo. Aplicarase aqui unha flexibilidade nas 
agrupacións (pequeno grupo, grupo clase, etc.) que axude á atención das necesidades, gustos e 
motivacións individuais. A estratexia primará sempre a atención as dificultades que podan xurdir. Detectalas 
é o primeiro paso. 

Como queda patente na secuenciación dos os estándares, contidos e criterios de avaliación, para cada 
materia desta programación se agrupan en eixos de actividade que permiten traballar en varias 
competencias simultáneamente 

A posibilidade de espazos da nosa aula, cunha división en dúas salas permite diversificar por grupos a 
realización simultánea de tarefas no traballo por proxectos. 

En 4º curso procuraremos a posta en común previa a cada decisión, acordando a realización práctica das 
actividades propostas. Un elemento importante de estos debates debe ser a reflexión ética sobre a 
actividade musical e as consecuencias que ten na nosa sociedade 

 Pensamos que a imitación da realidade na aula de música ten que dar un paso máis para acadar a 
realidade misma, se queremos ser coherentes coa idea do traballo en competencias. 

Hai un aspecto importante que queremos salientar aquí. Pensamos que as dificultades e obstáculos que o 
alumnado atopa no seu curriculum académico, teñen causas moi diferentes. Pouco podemos facer ás 
veces para axudar, pero a práctica real da actividade permite detectalas e  a posibilidade de seren 
escoitadas. Contamos para isto da colaboración dos tutores e a do departamento de Orientación.   
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f) Materiais e recursos didácticos 
Dende o curso 2014-15, o departamento de música non recomenda a compra dun libro de texto en 
particular para calquera das áreas ou materias que ten ao seu cargo.  

O principal material curricular no segundo ciclo da ESO e no Bacharelato consiste en recursos elaborados 
polo departamento utilizando a Web 2.0 

Para cada un dos cursos da ESO e máis o do Bacharelato, o departamento dispón dun Blog estructurado 
do seguinte modo:  

O Blog ten tantas entradas como bloques de contenidos hai no currículo prescriptivo da materia. Unha 
entrada adicional é precisamente o enlace a un documento que recolle eses contidos en bloques. 

Para engadir novas elaboracións ao blog edítase a entrada que corresponda, índose enriquecendo cada 
unha delas sen aumentar o seu número. 

Cando son os alumnos os que elaboran entradas, temporalmente, estas poden quedar como entradas 
novas ata que o administrador as engada ao bloque que correspón 

Outro material utilizable: 

O Departamento dispón dun arquivo con moitas actividades  para distribuir entre o alumnado en forma de 
fotocopia, inda que isto é cada vez menos necesario polo uso das TIC 

Os recursos propios da Biblioteca do centro: libros, grabacións sonoras e audiovisuais, etc 

YOU TUBE, que cada ano vaise perfilando como un dos mais potentes recursos cara a audición e a 
participación do alumnado  

Software de libre distribución que o departamento facilita ao alumnado:  

Vanbasko Karaoke, para cantar que, entre outras, conta coas posibilidades de cambiar a tonalidade, o 
Tempo e a instrumentación. Algunhas das suas potencialidades permiten tamén a extracción de partes de 
unha peza cara a interpretación instrumental.  

Este programa é o principal recurso cara a participación do departamento no Plan Lector do Centro. 

Musescore: Editor de Partituras. A sua facilidade de uso permite a distribución entre o alumnado das 
partituras e arranxos a interpretar na aula e máis a elaboración de eficaces exercicios de lectoescritura 
musical. A posibilidade que ten de editar texto permite tamén a sua utilización de cara ao Plan de Lecto- 
escritura  

GNU Solfege: programa da plataforma Linux para o adestramento na linguaxe musical: dictados rítmicos, 
melódicos, armónicos, lectura, entonación, etc. 

Instrumentos musicais da dotación do aula: 

Teclados,xilófonos, guitarras, pequena percusión 

Ordenador 

Taboleiro dixital e equipo de musica 
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g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
A avaliación, debe ser contemplada dende unha perspectiva temporal  coa lóxica ligada a cada momento e 
atinguindo áos diferentes factores que interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe 

A  Avaliación pode ser inicial ou de diagnóstico: O que se avalía neste caso son as capacidades e 
competencias para facilitar unha toma de conciencia do seu grado de desenvolvemento. Este aspecto da 
avaliación actualiza o principio metodolóxico de partir dos coñecementos previos e polo tanto deberá ser 
contemplado: 

                          -Ao principio do curso. 

                          -Ao inicio de cada unidade. 

                          -Sempre que damos a voz e a palabra  ao alumnado       

A  Avaliación debe ser formativa: O obxeto da avaliación non é a cualificación do alumnado senón o 
proceso mesmo de ensino/aprendizaxe. Os resultados de calquera das modalidades de avaliación deben 
contribuir á critica e mellora deste proceso compartido por alumnado e profesorado. 

A  Avaliación é Continua: Está integrada con nas actividades realizadas durante o proceso de aprendizaxe 
cara a permitir unha reflexión sobre o aprendido facilitando novos aprendizaxes. Non se trata tanto de ter 
actualizados de xeito continuo os contidos de aprendizaxe senón de pór en xogo o grado de capacitación e 
desenvolvemento do alumnado propio de cada momento. 

A  Avaliación é Final ou Sumativa. É o aspecto da avaliación máis ligado as cualificacións parciais, 
ordinarias, extraordinarias e as condicións de promoción e titulación que contempla a nosa lexislación. 
Dende o noso punto de vista, cabe salientar ademais outro aspecto do carácter final e sumativo da 
avaliación cal é o feito máis xeral de que o saber ten consecuencias no suxeto. Estas consecuencias son 
as que tratamos de inferir nun determinado momento, inda que non teñen por que aparecer sempre no 
momento do “exámen”. 

Criterios sobre cualificación 
Para obter a cualificación final de cada trimestre, se tomara a media obtida para cada actividade realizada, 
en relación aos estándares de aprendizaxe implicados en cada unha delas. A nota mínima será de 5 para 
superar a materia 

Para a obtención da cualificación da avaliación ordinaria, tomarase a cualificación da terceira avaliación 
sempre que o alumnado teña superadas as anteriores ou supere, de ser o caso, as actividades 
encamiñadas á conclusión de actividades cunha cualificación non suficiente, é dicir, menor de 5 

Criterios sobre promoción 
Será proposto para a promoción, todo o alumnado que obteña unha cualificación suficiente, igual ou maior 
que 5, nas avaliacións ordinaria ou extraordinaria 
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h)  Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
• O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 

• Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe 

• Conseguise motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado 

• conseguise a participación activa de todo o alumnado 

• contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado 

• Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado 

• Adptáronse asmedidas currivulares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• atendeuse adedcuadamente á diversidade do alumnado 

• Usáronse distintos instrumentos de avaliación 

• Dase un peso real á observación do traballo na aula 

Indicadores de logro da práctica docente 
• Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado 

• Ofrécense ao alumnado as explicacións individualizadas que precisa 

• Elabóranse actividades atendendo á diversidade 

• Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidade do alumnado con NEAE 

• Útilízanse distintas estratexias metolóxicas en función dos temas a tratar 

• Combinase o traballo individual e en equipo 

• Poténcianse estratexias de animación á lectura 

• Poténcianse estratexias tanto de de expresión como de comprensión oral e escrita 

• Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe 

• Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar 

• ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc. 

• analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc. 

• Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros 

• Grao de implicación do profesorado nas función de titoría e orientación 

• Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas 

• As medidas de apoio,reforzo, recuperación, están claramente vinculadas aos estándares 

• Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 
Avaliación da materia pendente  
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• Ensaio, composición, test ou cuestionario de preguntas.70-80% 

• Proba de expresión instrumental e/ou vocal. Execucion de 2 obras das interpretadas o longo do curso a 
elixir polo profesor. 20-30% 

Seguemento e recuperación da materia pendente 
• Os alumnos con Música pendente terán un seguimento ó longo do curso por parte do profesorado 

adscrito ó departamento, tanto respecto as dúbidas que lles podan xurdír coma á presentación de 
actividades, traballos a realizar, etc. Normalmente farase   un seguimento   en réximen de titoría semanal 
ou quincenal donde se lles facilitarán actividades, ejercicios e traballos que poderan entregar para a súa 
corrección na semana ou quincena seguinte. 

• O exame dos alumnos pendentes constará de dúas probas, unha en xaneiro e outra en abril-maio, entre 
as que se dividirán os contidos da asignatura, loxicamente referidas ó programa oficial que se cita na 
programación e que serán calificadas de un a dez. Se un alumno non superase a cualificación de apto no 
primeiro exame, poderá engadirse no segundo algunha cuestión da primeira parte, que favoreza así a 
súa recuperación. 

• A estas probas se lles engadirá a elaboración de traballos prácticos sobre aspectos concretos do mesmo 
programa e que completen a súa avaliación. Serán entregados os alumnos antes dos exames polos 
profesores do seu grupo. Estes traballos pederán aumentar a nota ata un máximo de dous puntos. 

  

• Os exames serán calificados polos membros do departamento e os alumnos poderán ver o(s)exericio(s) 
unha vez correxidos. 

• Os alumnos poderán acollerse a un programa alternativo de titorias semanais. 

• O titor asignado polo departamento proporcionarialle unha serie de actividades exercicios  e  traballos  co  
fin  de  que  o  alumno  poida  recuperar  a  materia  sen necesidade  de  acudir  ao  exame  de  
pendentes.  Naturalmente  se  o  alumno  non responde ao seguimento (por absentismo, non realización 
das tarefas encomendadas, etc.) terá que asistir ao antedito exámen para superar a materia. 

A avaliación da materia farase mediante os seguintes procedementos 
 Actividades de avaliación de cada unha das unidades incidindo en aquelas que lle resultasen mais 
difíciles de comprender no curso pasado. 

• Test ao final de cada unidade 

• Actividades complementarias para consolidar o aprendido. 

• Actividades de reforzo para as partes da materia nas que o alumno non acadou os obxectivos no 
curso pasado. 

• Traballos 

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados 

Neste curso no que se retoman e consolidan os procedementos da linguaxe musical, haberá que estar 
atento ao nivel de desenvolvemento e adquisición destas destrezas que trae o alumnado dende o ensino 
primario 

En segundo, o alumnado retoma os seus estudos musicais despois dun ano se eles É por iso que hai que 
prestarlles especial atención, tanto a dinámica do grupo como á emerxencia de dificultades nalgún dos 
seus integrantes, para atallar canto máis cedo mellor, problemas que poden resultar decisivos cara ao 
segundo ciclo e Bacharelato. 

Con carácter xeral, para a realización da avaliación inicial atenderase aos seguintes aspectos:                     

Verificación do grao de consolidación dos obxectivos  procedimentais e de expresión musical. Destrezas de 
lectoescritura musical e de interpretación movemento e canto. 

Análise da motivación e da autonomía do alumnado de cara a reflexión sobre a sua práctica e a 
comprensióndo seu valor formativo . 

Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendades (tanto na aula como na casa). 
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Atención ás dificultades amosadas tanto respecto ás capacidades expresiva como comprensiva xeral  

Constatación do clima de traballo e de relación no grupo.  

Grado de adquisición de competencias nas Tecnoloxías da información comunicación. 

Asistencia. 

Instrumentos para a avaliación inicial: 

Como principias instrumentos na aula, pensamos na escoita e na observación do desenvolvementos do 
alumnado na aula, prestando especial atención a: 

Inhibicións (que se diferencien do natural medo escénico inicial nun aula de música) 

Historia musical do alumnado, instrumentos que aprendíó dentro e fora da aula.      Dado que  en moitos 
caso o decisivo ncapacitación do alumnado vai depender da sua actitude, pensamos que os principais 
datos a recoller polo profesorado do departamento serán 

Traballo diario. 

Exercicios encomendados. 

Xa máis avanzadas as clases pódese atender a cuestións da propia avaliación da materia o longo do 
curso. 

Participación nas actividades da aula 

Capacidade comprensiva e expresiva xeral e específica, no contido da propia materia. 

 Cun carácter inicial hai que prestarlle unha especial atención ao Rexistro de comportamento e convivencia. 

Para unha obtención de datos mais concreta realizaranse cuestionarios segundo os obxectivos para cada 
un dos cursos. 

O profesorado elaborará un pequeno informe onde se recollan as deficiencias detectadas e se realicen 
propostas de actuación (reforzos, apoios, ACI, avaliación psicopedagóxica...) 

Estes informes serán levados a xunta de avaliación  e a reunión do departamento de cara á reflexión  e a 
toma de decións respecto ao grupo ou á algún dos seus integrantes  

k) Medidas de atención á diversidade 

A atención á diversidade, partindo das diversas aptitudes que cada discente   presenta en relación coas 
diferentes manifestacións do fenómeno musical, obríganos a empregar estratexias metodolóxicas variadas, 
que favorezan e permitan un concreto ritmo de aprendizaxe en cada persoa, partindo da súa actitude e 
interese. Para iso, o profesorado deberá contar cos recursos materiais axeitados, así como coa 
posibilidade de realizar agrupamentos flexibles dentro da aula, ben sexa durante a realización de traballos 
grupais como durante a interpretación musical. 

É sabido que a variedade do alumnado, desde o que asiste paralelamente a un conservatorio de música, 
ata o que, por motivos diversos, non consolidou os obxectivos da etapa de primaria, constitúe unha das 
maiores dificultades que debe afrontar un/a profesor/a de música. 

Na nosa exposición iniciamos a explicación de cada contido cos seus aspectos máis elementais, aínda que 
estes xa aparecesen na etapa de primaria. Así mesmo, de forma puntual, incluímos aspectos máis 
técnicos, que sen ser obrigatorios para todos os alumnos/as estimulen o interese dos máis formados. 

Para as actividades, nalgúns casos, proporemos formulacións alternativas de distinta dificultade. Do 
mesmo xeito, incorporamos nos musicogramas a secuenciación en minutos e segundos, aínda que na 
maioría dos  casos  non  sexan  necesarios  para  resolver  a  actividade.  Desta  forma  aqueles  alumnos  
que  teñan dificultade para discriminar algunha pasaxe, ou a aparición dun determinado instrumento, 
sempre poderán axudarse con esta información. 
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Nas adaptacións das partituras elaboramos as distintas voces tendo en conta distintos graos de dificultade. 
En xeral, os ostinatos rítmicos son os máis alcanzables e as partes melódicas as que requiren maior 
destreza. 

Finalmente, nos exercicios de linguaxe musical, test, audicións etc.  incluímos  actividades de reforzo e de 
ampliación. 

l)  Elementos curriculares transversais  
  

A continuación preséntase unha táboa na que se fai explicita a contribución das materias impartidas por 
este departamento,  aos elementos transversais preceptivos. A riqueza das aportacións das materias de 
música ao desenvolvemento integral do alumnado queda así patente. 

Relación entre os elementos transversais e os estándares de aprendizaxe nas materias de música

4º ESO

Comprensión lectora MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 

Expresión oral e escrita MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 

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

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.

comunicación audiovisual 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. 

MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para 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. 

MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala 
e transmitila utilizando distintos soportes.

Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación 

MUB1.3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 

MUB2.1.1. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diversas fontes 
documentais.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.
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h) Actividades complementarias e extraescolares programadas por o departamento de música 
Estamos pendentes das invitacións dos organismos institucionais do Concello e a Comunidade autónoma 
para a asistencia a concertos e outros eventos relacionados coa materia.   

Difundiremos entre o alumnado os eventos na comarca cuio horario e condicións  non permitan a sua 
inclusión dentro das actividades complementarias do centro. 

i) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
Con anterioridade á elaboración da memoria do departamento, e,  analizaranse os seguintes aspectos da 
programación didáctica de cara á súa avaliación e proposta de modificación se é caso. 

• Organizáronse e secuenciado os estándares de aprendizaxe evaluables en relación ás distintas unidades 
de programación 

• Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe 

• Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles (só para 1ou-2ou-4ou e5ou curso) 

• Asociáronse os estándares de aprendizaxe evaluables, os instrumentos de avaliación e indicadores de 
logro 

• Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus resultados 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Se han ter en conta co grupo específico de alumnos medidas xerais de intervención educativa Medidas 
de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Contempláronse as medidas específicas de intervención educativa propostas para os alumnos con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou materias aos alumnos que tivesen autorizada 
dita medida específica extraordinaria. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos:Se ha realizado 
aceleración parcial de áreas o materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria 

• Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ao alumnado vinculados aos 
estándares de aprendizaxe. 

Educación Cívica e 
constitucional

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. 

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

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

4º ESO
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6 
Programación de Linguaxe e Práctica Musical de 1º de bacharelato 
a) Introdución e contextualización 
I. Características do centro 

O IES “Gonzalo Torrente Ballester” foi creado como tal no curso 1989-90, iniciándose a súa 
actividade nas instalacións do instituto “Xunqueira II” para trasladarse ao edificio actual en xaneiro de 
1990. Ubicado no remate da rúa Herminia Fariña Cobián, atópase nunha zona de expansión da 

capital que nos últimos trinta anos pasou de ser case rural ou periurbana a estar plenamente 
integrada no núcleo urbano. O recente do desenvolvemento da zona, na que por exemplo non existe 
aínda unha asociación de veciños, fai que sexa precisamente o noso IES un dos sinais de identidade 

do barrio. 

I. Características do alumnado. En conxunto, a procedencia é dun entorno urbano ou 
periurbano, especialmente no caso da ESO, o que confire unha certa uniformidade das 
experiencias vitais e educativas do alumnado que facilita a integración social e o deseño do 
proceso de ensino-aprendizaxe, ao non ser necesaria unha labor de adaptación a puntos de 
partida moi diversos; serán as circunstancias concretas de casos individuais as que haxa que 
atender, non as de grupos determinados pola procedencia social ou cultural (neste sentido, 
tamén podemos indicar a minoritaria presencia de alumnado estranxeiro). 

A materia de Linguaxe e Práctica Musical concíbese como unha continuación da formación musical recibida 
polo alumnado na etapa educativa anterior, que lle permite ampliar, desenvolver e aplicar, con autonomía e 
en contextos diversos, os coñecementos e as capacidades que contribúen á adquisición dunha cultura 
musical sólida.  
Considerando que a música ten como finalidade primordial a comunicación, é necesario que o alumnado 
conte coas ferramentas necesarias que lle axuden a comprender e a participar do feito musical. Neste 
sentido, débese favorecer que o alumnado se implique activamente no proceso artístico musical. 
A expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do coñecemento musical en torno aos que se 
organiza esta materia; está estruturada en cinco bloques ("Destrezas musicais", "A audición comprensiva", 
"A teoría musical", "A creación e a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas ao son"), que se deben 
presentar nas actividades de ensino e aprendizaxe relacionados entre si, xa que estes ámbitos se 
complementan e interactúan; refórzanse e desenvólvense mutuamente.  
A comprensión dos elementos morfolóxicos e sintácticos da linguaxe musical contribúe a perfeccionar a 
capacidade de expresarse a través da interpretación e a creación do feito musical concreto, completándose 
así o proceso de adquisición dunha linguaxe. A súa aprendizaxe como instrumento de comunicación debe 
basearse, tamén, na audición comprensiva, na memoria musical, na práctica vocal, instrumental e rítmica, 
e na lectoescritura musical como recurso útil para fixar os conceptos lingüísticos.  
A expresión musical refírese á creación e a interpretación de pezas vocais e instrumentais. A interpretación 
achega o alumnado a un repertorio musical amplo e variado, posibilita a adquisición de capacidades e 
destrezas técnicas e interpretativas, e favorece a sensibilidade auditiva e a memoria musical. A 
interpretación instrumental e vocal, nunha educación musical na que a práctica é o centro da acción 
pedagóxica, é tamén un procedemento esencial para aprender os contidos da linguaxe musical e reforzar 
os coñecementos adquiridos; a experiencia, que é previa á abstracción conceptual. A creación musical 
explora os elementos propios da linguaxe musical, experimenta cos sons e combínaos a través da 
improvisación, dos arranxos e da composición.  
Todo isto poténciase coas tecnoloxías da información, da comunicación e da creación artística, que, postas 
á disposición da música, constitúen un recurso importante para indagar, obter información e comunicarse, e 
un medio para crear e descubrir músicas de todos os estilos e de todas as culturas.  
A materia de Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o interese do alumnado por 
participar de forma activa, informada e lúdica como oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida 
educativa como na súa vida privada. O ensino da materia debe partir dos coñecementos previos, dos 
gustos e dos costumes musicais do alumnado, e abordarse desde a práctica musical activa e participativa, 
vinculada á reflexión sobre o realizado. Estes principios, orientados ao desenvolvemento das capacidades 
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perceptivas e expresivas e á comprensión do feito musical, servirán de base para consolidar aprendizaxes 
que transcendan o contexto en que se produciron.  
A materia contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a toma de 
decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, 
innovador e crítico. Tal e como demostran numerosos estudos publicados, a práctica musical mellora a 
memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as 
habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. A música favorece a 
adquisición das competencias clave, procura un ensino integral e axuda na maduración do alumnado, 
ademais de favorecer o espírito de motivación e superación persoal.  
As disciplinas musicais non só desenvolven a creatividade, a sensibilidade artística e o criterio estético; 
tamén axudan o alumnado, da mesma forma que o resto de materias desta etapa, a adquirir os 
coñecementos e habilidades para construír a súa personalidade, a traballar en equipo, desenvolver o 
pensamento crítico e a converterse en cidadáns e cidadás que actúen de xeito responsable e autónomo. 
En definitiva, a actividade musical, nas súas diversas facetas, favorece as capacidades sociais e 
expresivas dos alumnos e das alumnas. 

b) Perfil competencial: Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e relación dos 
estándares de aprendizaxe avaliables 

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Destrezas musicais

▪ LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. ▪ CMCCT

▪ LPMB1.1.2. Realiza exercicios de respiración, relaxación, 
articulación, fraseo, etc., e valóraos como elementos 
imprescindibles para a adquisición da técnica vocal. 

▪ Aprender a aprender (CAA) 
▪ CSC

▪ LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para cantar entoada e 
afinadamente, aplicando as indicacións expresivas e dinámicas 
presentes na partitura.

▪ Competencias sociais e cívicas (CSC) 
▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC)

▪ LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a 
partir de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz. 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CMCCT

▪ LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total 
precisión dentro dun tempo establecido, estruturas rítmicas 
adecuadas a este nivel dunha obra ou un fragmento, sentindo 
internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos 
cambios de compás. 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT 

▪ CCEC

▪ LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas 
simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e 
motriz.

▪ CMCCT 
▪ CSC

▪ LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a 
súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical.

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CCEC

Bloque 2. A audición comprensiva

▪ LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a 
execución rítmica, así como a identificación do acento periódico 
base do compás, e logra unha correcta interiorización do pulso que 
lle permite posteriormente unha axeitada execución individual ou 
colectiva. 

▪ CMCCT 
▪ CSC
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▪ LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, 
cadenciais, formais, tímbricos etc., das obras escoitadas ou 
interpretadas.  

▪ CMCCT 
▪ CCEC

▪ LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á 
audición.  

▪ CCEC

▪ LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura. ▪ CCEC

▪ LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das 
linguaxes propias da música culta, jazz, rock e flamenco, así como 
os máis importantes da linguaxe musical contemporánea.  

▪ CCEC

▪ LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, 
utilizando a terminoloxía axeitada.

▪ CCEC 
▪ Comunicación lingüística (CCL)

Bloque 3. A teoría musical

▪ LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados 
co ritmo e coa expresión musical.

▪ CMCCT 
▪ CCEC

▪ LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da 
linguaxe musical contemporánea.

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CMCCT

▪ LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando diferentes soportes.

▪ CAA 
▪ CCEC

▪ LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais. ▪ CCEC 
▪ CMCCT

▪ LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría 
musical.

▪ CCEC 
▪ CCL

Bloque 4. A creación e a interpretación

▪ LPMB.4.1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas e 
improvísaas libremente, acordándoas co pulso e o compás do 
fragmento escoitado.

▪ CMCCT

▪ LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais e modais básicos, 
desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e usar 
libremente os elementos da linguaxe musical de acordo cunha idea 
e estruturados nunha forma musical. 

▪ CCEC 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

▪ LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de 
memorización, sensibilidade musical e capacidade expresiva. 

▪ CCEC

▪ LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os 
compañeiros. 

▪ CSC 
▪ CCEC

▪ LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta. ▪ CAA 
▪ CSC

▪ LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e 
afinadamente nas actividades de interpretación.

▪ CAA 
▪ CSC

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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c) Obxectivos  

▪ LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como 
un membro máis no grupo.

▪ CSC 
▪ CSIEE

▪ LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os 
coñecementos musicais adquiridos.

▪ CCEC 
▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE

▪ LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación 
coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da 
obra.

▪ CSC 
▪ CAA

▪ LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e 
como intérprete na realización de actividades musicais 
desenvolvidas en diferentes contextos.

▪ CSC

▪ LPMB.4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo 
escénico.

▪ CSC

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son

▪ LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, 
secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais.

▪ Competencia dixital (CD) 
▪ CMCCT

▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos 
como ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a 
edición, a gravación, a investigación e a aprendizaxe do feito 
musical.

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Bloque 1. Destrezas musicais

▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ i 
▪ m 
▪ ñ

▪ B1.1. Utilización da voz, individual ou colectivamente, 
partindo do coñecemento do aparello fonador, o seu 
funcionamento, a respiración, a emisión, a articulación, 
a relaxación e a afinación. 

▪ B1.2. Interpretación vocal atendendo ás indicacións 
relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á 
articulación dos sons e os seus ataques, e á 
ornamentación musical.

▪ B1.1. Entoar cunha correcta emisión da voz, 
individual ou conxuntamente, unha melodía ou unha 
canción con acompañamento. 
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▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ n 
▪ ñ

▪ B1.3. Entoación individual e colectiva de escalas, 
intervalos melódicos, harmónicos, arpexos ou acordes.

▪ B1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos 
melódicos sinxelos, escalas ou acordes arpexiados 
a partir de diferentes alturas.  

▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ m 
▪ n 
▪ ñ 
▪ p

▪ B1.4. Interiorización do pulso. 
▪ B1.5. Interpretación instrumental atendendo ás 

indicacións relativas á expresión, á dinámica, á 
agóxica, á ornamentación musical, e á articulación dos 
sons e dos seus ataques. 

▪ B1.6. Práctica da lectura articulada e da escritura tanto 
melódica como harmónica nas claves de sol e fa en 
cuarta, e da escritura tanto melódica como harmónica. 

▪ B1.7. Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose 
ao debuxo interválico. 

▪ B1.8. Práctica da lectura de obras musicais utilizando 
partituras.

▪ B1.3. Identificar e executar instrumentalmente ou 
vocalmente estruturas e patróns rítmicos ou 
melódicos simultáneos dunha obra breve ou dun 
fragmento, con ou sen cambio de compás, nun 
tempo establecido.

Bloque 2. A audición comprensiva

▪ i 
▪ n 
▪ ñ

▪ B2.1. Percepción e identificación do pulso, dos acentos 
e dos compases binarios, ternarios e cuaternarios. 

▪ B2.2. Percepción, identificación e transcrición de 
fórmulas rítmicas básicas orixinadas polo pulso binario 
ou ternario. 

▪ B2.3. Percepción, identificación e transcrición de signos 
que modifican a duración, síncopes, anacruses, notas a 
contratempo, cambios de compás, grupos de 
valoración especial, equivalencias pulso-pulso e 
fracción-fracción, etc.

▪ B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso dunha obra 
ou dun fragmento, así como o acento periódico, e 
interiorizalo para manter durante breves períodos de 
silencio. 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ i 
▪ n

▪ B2.4. Identificación auditiva das características 
morfolóxicas básicas das obras musicais, tanto as que 
teñen como fundamento a linguaxe da música culta 
como as que teñen como fundamento as linguaxes 
musicais contemporáneas, o jazz, a música tradicional, 
o rock, o flamenco e as músicas do mundo. 

▪ B2.5. Percepción, identificación auditiva e transcrición 
das escalas, funcións tonais-acordes maiores e 
menores, acordes de sétima dominante e de sétima 
diminuída, cadencias e os modos e intervalos fóra do 
concepto tonal. 

▪ B2.6. Recoñecemento comprensivo das texturas 
musicais e dos timbres instrumentais nas obras 
escoitadas ou interpretadas. 

▪ B2.7. Recoñecemento auditivo e transcrición dos 
esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos 
fragmentos melódicos resultantes da combinación dos 
devanditos elementos. 

▪ B2.8. Reprodución vocal memorizada dos esquemas 
rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos fragmentos 
melódicos resultantes da combinación dos devanditos 
elementos. 

▪ B2.9. Identificación de erros ou as diferenzas entre un 
fragmento escrito e un fragmento escoitado. 

▪ B2.10. Transcrición de esquemas harmónicos das 
obras escoitadas.

▪ B2.2. Recoñecer auditivamente e describir con 
posterioridade as característicos das obras 
escoitadas ou interpretadas

Bloque 3. A teoría musical

▪ d 
▪ i 

▪ B3.1. Coñecemento das grafías das fórmulas rítmicas, 
simultaneidade de ritmos, signos que modifican a 

▪ B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na 
interpretación de partituras os termos e os signos 

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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▪ d 
▪ i 
▪ n

▪ B3.1. Coñecemento das grafías das fórmulas rítmicas, 
simultaneidade de ritmos, signos que modifican a 
duración, síncope, anacruse, notas a contratempo, os 
grupos de valoración especial contidos en un e varios 
pulsos, etc. 

▪ B3.2. Coñecemento das grafías e dos termos relativos 
á expresión musical, á dinámica, ao tempo, á agóxica, 
á articulación musical e ao ataque dos sons. 

▪ B3.3. Aproximación ás grafías contemporáneas.

▪ B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na 
interpretación de partituras os termos e os signos 
relacionados co ritmo e coa expresión musical. 

▪ i 
▪ n

▪ B3.4. Coñecemento das normas de escritura melódica. 
▪ B3.5. Coñecemento e comprensión dos ritmos 

característicos das danzas e das obras musicais. 
▪ B3.6. Coñecemento e comprensión de escalas, 

funcións tonais, intervalos, cadencias, acordes básicos 
e complementarios, tonalidade, modalidade e 
modulación. 

▪ B3.7. Coñecemento dos principais sistemas de cifraxe 
harmónica. 

▪ B3.8. Coñecemento da ornamentación musical. 
▪ B3.9. Comprensión do efecto que producen na música 

os sons da ornamentación e intensificación expresiva. 
▪ B3.10. Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre 

si.

▪ B3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos 
básicos da linguaxe musical.

Bloque 4. A creación e a interpretación

▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ n

▪ B4.1. Realización vocal ou instrumental de fórmulas 
rítmicas orixinadas polo pulso binario ou ternario e as 
súas variantes.

▪ B4.1. Realizar exercicios psicomotores e improvisar 
estruturas rítmicas sobre un fragmento escoitado de 
maneira tanto individual como conxunta.

▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ n

▪ B4.2. Improvisación, tanto individual como colectiva, de 
breves melodías. 

▪ B4.3. Utilización das escalas e acordes máis habituais 
no sistema modal e tonal. 

▪ B4.2. Improvisar, individualmente ou colectivamente, 
breves melodías tonais ou modais, pequenas formas 
musicais partindo de premisas relativas a diferentes 
aspectos da linguaxe musical.

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ h 
▪ i 
▪ n

▪ B4.4. Interpretación memorizada de obras ou 
fragmentos musicais vocais adecuados ao nivel, con ou 
sen acompañamento.

▪ B4.3. Interpretar de memoria, individualmente ou 
conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio 
seleccionados entre os propostos polo alumnado, 
valorando as achegas do grupo e desenvolvendo o 
espírito crítico.

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n

▪ B4.5. Achegamento aos procesos compositivos máis 
habituais. 

▪ B4.6. Utilización da expresión corporal e o movemento 
corporal como complemento ao feito musical. 

▪ B4.7. Desenvolvemento da lateralidade a través da 
realización simultánea de diferentes ritmos básicos

▪ B4.4. Improvisar ou compor e interpretar unha breve 
obra musical para unha melodía dada, que necesite 
a participación de varios executantes e incorporar 
m o v e m e n t o c o r e o g r á f i c o , u t i l i z a n d o o s 
coñecementos musicais adquiridos.

▪ a 
▪ b 

▪ B4.8. Participación activa na organización e na 
realización de actividades musicais desenvolvidas en 

▪ B4.5. Saber comportarse como espectador/a e 
intérprete, e controlar o medo escénico nas 

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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d) Concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable  

1. Temporalización 
Os estándares de aprendizaxe foron secuenciados segundo os seguintes criterios:  

Dado que a materia ten unha forte compoñente práctica, é sinxelo e claro para o alumnado dividir o curso n 
en tres eixos de actividades, un para cada trimestre. 

No primeiro trimestre, o eixo será o canto a interpretación  instrumental e a danza. Este traballo supón unha 
recapitulación de todo o aprendido na etapa de ESO, cunha profundización técnica apropiada a madureza 
do alumnada nesta etapa. 

No segundo trimestre, o eixo da actividade será o traballo teórico e practico nos sistemas máis 
representativos da composición nos diferentes estilos, ao longo da historia da música e da danza, incluída 
a actualidade, culta e urbá. Plantexamos este traballo como ilustración previa e preparación da materia de 
2º de Bacharelato, historia da Música de da Danza. 

No terceiro trimestre o eixo da actividade será a produción audiovisual aproveitando todos os materiais 
gravados nos dous anteriores trimestres 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ n

▪ B4.8. Participación activa na organización e na 
realización de actividades musicais desenvolvidas en 
diferentes contextos.  

▪ B4.9. Participación na organización e na realización de 
actividades con respecto e disposición para superar 
estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como 
parte dun grupo, do enriquecemento que se produce 
coas achegas das demais persoas.

▪ B4.5. Saber comportarse como espectador/a e 
intérprete, e controlar o medo escénico nas 
actuacións.

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son

▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ n

▪ B5.1. Fenómeno físico-harmónico; movemento 
ondulatorio; serie de Fourier. 

▪ B5.2. Características acústicas dos instrumentos: 
inst rumentos t ransposi tores e e lect rónicos; 
manipulación artificial do son. 

▪ B5.3. Fundamentos dos sistemas de afinación. 
Proporcións asociadas aos intervalos: consonancia e 
disonancia. Serie harmónica. Índices acústicos. 
Diapasón. 

▪ B5.4. Transmisión e amortecemento do son. 
▪ B5.5. Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do 

son analóxico. 
▪ B5.6. Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de 

frecuencias e multipistas. 
▪ B5.7. Hardware musical: computadores, tarxetas de 

son e conexións. 
▪ B5.8. Tipos de software musical: editores de partituras, 

s e c u e n c i a d o r e s , p r o g r a m a s x e r a d o r e s d e 
acompañamentos e mesas de mesturas.

▪ B5.1. Realizar traballos e exercicios aplicando as 
ferramentas que ofrecen as novas tecnoloxías. 

▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n

▪ B5.9. Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou 
dixital, de procesamento de sons de comunicación MIDI 
en interpretacións ou creacións propias. 

▪ B5.10. Uso da música con soporte electrónico en 
producións escénicas ou audiovisuais. 

▪ B5.11. Realización de sonorizacións a través da 
improvisación, a composición ou a selección musical de 
textos ou de imaxes.

▪ B5.2. Crear pezas sonoras ou audiovisuais 
utilizando distintos sistemas de reprodución e 
gravación de son.

Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
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Temporalización dos estándares de aprendizaxe para Linguaxe e Práctica Musical
Temporalización Estándares de aprendizaxe avaliables

1º trimestre ▪ LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 

▪ LPMB1.1.2. Realiza exercicios de respiración, relaxación, 
articulación, fraseo, etc., e valóraos como elementos 
imprescindibles para a adquisición da técnica vocal. 

▪ LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para cantar entoada e 
afinadamente, aplicando as indicacións expresivas e dinámicas 
presentes na partitura.

▪ LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a 
partir de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz. 

▪ LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total 
precisión dentro dun tempo establecido, estruturas rítmicas 
adecuadas a este nivel dunha obra ou un fragmento, sentindo 
internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos 
cambios de compás. 

▪ LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas 
simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e 
motriz.

▪ LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a 
súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical.

▪ LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a 
execución rítmica, así como a identificación do acento periódico 
base do compás, e logra unha correcta interiorización do pulso que 
lle permite posteriormente unha axeitada execución individual ou 
colectiva. 

▪ LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á 
audición.  

▪ LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura. 

▪ LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados 
co ritmo e coa expresión musical.

▪ LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os 
compañeiros. 

2º trimestre ▪ LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, 
cadenciais, formais, tímbricos etc., das obras escoitadas ou 
interpretadas.  

▪ LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das 
linguaxes propias da música culta, jazz, rock e flamenco, así como 
os máis importantes da linguaxe musical contemporánea.  

▪ LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, 
utilizando a terminoloxía axeitada.

▪ LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da 
linguaxe musical contemporánea.

▪ LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando diferentes soportes.

Temporalización
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▪ LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais. 

▪ LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría 
musical.

▪ LPMB.4.1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas e 
improvísaas libremente, acordándoas co pulso e o compás do 
fragmento escoitado.

▪ LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais e modais básicos, 
desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e usar 
libremente os elementos da linguaxe musical de acordo cunha idea 
e estruturados nunha forma musical. 

▪ LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de 
memorización, sensibilidade musical e capacidade expresiva. 

3º trimestre ▪ LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.

▪ LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e 
afinadamente nas actividades de interpretación.

▪ LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como 
un membro máis no grupo.

▪ LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os 
coñecementos musicais adquiridos.

▪ LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación 
coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da 
obra.

▪ LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e 
como intérprete na realización de actividades musicais 
desenvolvidas en diferentes contextos.

▪ LPMB.4.5.2. Practica as técnicas necesarias para controlar o medo 
escénico.

▪ LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, 
secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais.

▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos 
como ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a 
edición, a gravación, a investigación e a aprendizaxe do feito 
musical.

Estándares de aprendizaxe avaliablesTemporalización
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2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

3. Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entendemos por Procedimiento de Avaliación a modalidade de acción obxecto da mesma. Porén, o 
procedemento de avaliación ten a mesma estrutura que calquera das actividades do proceso de ensino e 
aprendizaxe: Frente a consigna do profesorado, o alumnado realiza unha o varias accións que serán 
obxeto de avaliación. Toda actividade  é obxecto de  avaliación. 

Os procedementos de avaliación nas materias de música serán principalmente: 

-Cantar 

-Tocar 

-Bailar 

-Escoitar 

-Escribir 

-Falar 

-Uso das TICs 

ver                       25% comprender               25% concluir               50%

Desciframiento de soportes 
e interpretación Lectura e dictado musical 

Elección e adaptación do 
instrumento ao repertorio 

Exploración e elección dos 
mellores exercicios técnicos 

comprensión de esforzo 
necesario para a 
memorización e 
repentización 

Arranxos musicais 

Aceptación das propias 
posibilidades e as dos 
outros

 Interpretación e 
repentización 

paso a acción para retomar 
a continuación o proceso 
dende o principio

Procedementos 
compositivos

Búqueda, nas obras 
propostas, de texturas, 
estructuras melódicas, 
armónicas e rítmicas. 

Diálogo sobre e relación 
entre as estructuras 
traballadas e o estílo do que 
se trate

Elección de repertorio 

Ensaio

Interpretación e debate oral 
e escrito que inclúa a crítica 
musical 

disfrutar de todas as obras 
propostas 

reinicio do proceso

Gravación e tecnoloxías Búsqueda de información 
sobre Audáciy (gravación e 
producción sonora),  
Musescore (editor de 
partituras) e producción 
audiovisual (youtube, 
iMovie, etc.) 

Preparación e posta a punto 
dos elementos necesarios 
para a producción 

relacionar os esquemas de 
diferentes danzas entre si 

recoñecer a linguaxe 
musical implicito no 
aprendizaxe das danzas 

comprender semellanzas e 
diferencias entre as danzas 
ao longo do tempo e do 
mundo

Creación dun fondo 
audiovisual e de textos que 
recolla o traballado no curso 

Retormar o proceso nos 
elementos deficitarios
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Por Instrumentos de Avaliación entendemos as ferramentas concretas que se elaboran principalmente por 
o profesorado para coñecer as consecuencias que no alumnado, e, no proceso mesmo, ten toda a acción 
educativa. Estas ferramentas están ligadas aos criterios, estándares e indicadores de logro establecidos no 
currículo. O grado de concreción destas ferramentas dependerá do tipo de avaliación a realizar acadando o 
máximo na avaliación sumativa ou final. 

As escalas observación e de rexistro son moi adecuadas para as nosas materias musicais dada a 
multiplicidade de modalidades de conducta presentes na nosa disciplina. 

Outras que o profesorado considere oportuno tales como como: 

- As tradicionais probas de lápiz e papel.  

-Debates sobre ética, estilos (gustos musicais e artísticos no tempo e no mundo), géneros  musicales. 

-Grabación de pezas (audacity) interpretadas por o grupo ou individualmente e a sua crítica constructiva 
oral ou por escrito  Creación de pezas musicais ou textos “on line” de xeito cooperativo.-Probas escritas  de 
tipo argumentativo ligadas á audición musical. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia 
A metodoloxía didáctica será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do 
alumnado, deberá ter en conta como principio a diversidade do alumnado, coa fin de garantir o 
desenvolvemento de todos os alumnos e ofrecer unha atención personalizada, e prestará unha atención 
especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentando a correcta expresión oral e 
escrita, e o uso das matemáticas. A lectura, o uso das tecnoloxías da información e os elementos 
transversais son elementos moi importantes no deseño dos principos metodolóxicos. Deberán deseñarse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para iso, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 
escolar. 

O traballo cooperativo traballaráse na intrpretación instrumental vocal e na danza, as novas posibilidades 
de edición de libros audiovisuais, os documentos compartidos etc. Tarefas nas que para un bo resultado e 
imprescindible a boa participación de todos os integrantes do grupo. Aplicarase aqui unha flexibilidade nas 
agrupacións (pequeno grupo, grupo clase, etc.) que axude á atención das necesidades, gustos e 
motivacións individuais. A estratexia primará sempre a atención as dificultades que podan xurdir. Detectalas 
é o primeiro paso. 

Como queda patente na secuenciación dos os estándares, contidos e criterios de avaliación, para cada 
materia desta programación se agrupan en eixos de actividade que permiten traballar en varias 
competencias simultáneamente 

A posibilidade de espazos da nosa aula, cunha división en dúas salas permite diversificar por grupos a 
realización simultánea de tarefas no traballo por proxectos.  
A materia de Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o interese do alumnado por 
participar de forma activa, informada e lúdica como oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida 
educativa como na súa vida privada. O ensino da materia debe partir dos coñecementos previos, dos 
gustos e dos costumes musicais do alumnado, e abordarse desde a práctica musical activa e participativa, 
vinculada á reflexión sobre o realizado. Estes principios, orientados ao desenvolvemento das capacidades 
perceptivas e expresivas e á comprensión do feito musical, servirán de base para consolidar aprendizaxes 
que transcendan o contexto en que se produciron.  

f) Materiais e recursos didácticos 
Dende o curso 2014-15, o departamento de música non recomenda a compra dun libro de texto en 
particular para calquera das áreas ou materias que ten ao seu cargo.  

O principal material curricular no segundo ciclo da ESO e no Bacharelato consiste en recursos elaborados 
polo departamento utilizando a Web 2.0 

Para cada un dos cursos da ESO e máis o do Bacharelato, o departamento dispón dun Blog estructurado 
do seguinte modo:  

O Blog ten tantas entradas como bloques de contenidos hai no currículo prescriptivo da materia. Unha 
entrada adicional é precisamente o enlace a un documento que recolle eses contidos en bloques. 

Páxina !73



Programación do Departamento de  Música 2016-17  

Para engadir novas elaboracións ao blog edítase a entrada que corresponda, índose enriquecendo cada 
unha delas sen aumentar o seu número. 

Cando son os alumnos os que elaboran entradas, temporalmente, estas poden quedar como entradas 
novas ata que o administrador as engada ao bloque que correspón 

Outro material utilizable: 

O Departamento dispón dun arquivo con moitas actividades  para distribuir entre o alumnado en forma de 
fotocopia, inda que isto é cada vez menos necesario polo uso das TIC 

Os recursos propios da Biblioteca do centro: libros, grabacións sonoras e audiovisuais, etc 

YOU TUBE, que cada ano vaise perfilando como un dos mais potentes recursos cara a audición e a 
participación do alumnado  

Software de libre distribución que o departamento facilita ao alumnado:  

Vanbasko Karaoke, para cantar que, entre outras, conta coas posibilidades de cambiar a tonalidade, o 
Tempo e a instrumentación. Algunhas das suas potencialidades permiten tamén a extracción de partes de 
unha peza cara a interpretación instrumental.  

Este programa é o principal recurso cara a participación do departamento no Plan Lector do Centro. 

Musescore: Editor de Partituras. A sua facilidade de uso permite a distribución entre o alumnado das 
partituras e arranxos a interpretar na aula e máis a elaboración de eficaces exercicios de lectoescritura 
musical. A posibilidade que ten de editar texto permite tamén a sua utilización de cara ao Plan de Lecto- 
escritura  

GNU Solfege: programa da plataforma Linux para o adestramento na linguaxe musical: dictados rítmicos, 
melódicos, armónicos, lectura, entonación, etc. 

Instrumentos musicais da dotación do aula: 

Teclados,xilófonos, guitarras, pequena percusión 

Ordenador 

Taboleiro dixital e equipo de musica 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
Criterios sobre avaliación 

A avaliación, debe ser contemplada dende unha perspectiva temporal  coa lóxica ligada a cada momento e 
atinguindo áos diferentes factores que interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe 

A  Avaliación pode ser inicial ou de diagnóstico: O que se avalía neste caso son as capacidades e 
competencias para facilitar unha toma de conciencia do seu grado de desenvolvemento. Este aspecto da 
avaliación actualiza o principio metodolóxico de partir dos coñecementos previos e polo tanto deberá ser 
contemplado: 

                          -Ao principio do curso. 

                          -Ao inicio de cada unidade. 

                          -Sempre que damos a voz e a palabra  ao alumnado       

A  Avaliación debe ser formativa: O obxeto da avaliación non é a cualificación do alumnado senón o 
proceso mesmo de ensino/aprendizaxe. Os resultados de calquera das modalidades de avaliación deben 
contribuir á critica e mellora deste proceso compartido por alumnado e profesorado. 

A  Avaliación é Continua: Está integrada con nas actividades realizadas durante o proceso de aprendizaxe 
cara a permitir unha reflexión sobre o aprendido facilitando novos aprendizaxes. Non se trata tanto de ter 
actualizados de xeito continuo os contidos de aprendizaxe senón de pór en xogo o grado de capacitación e 
desenvolvemento do alumnado propio de cada momento. 
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A  Avaliación é Final ou Sumativa. É o aspecto da avaliación máis ligado as cualificacións parciais, 
ordinarias, extraordinarias e as condicións de promoción e titulación que contempla a nosa lexislación. 
Dende o noso punto de vista, cabe salientar ademais outro aspecto do carácter final e sumativo da 
avaliación cal é o feito máis xeral de que o saber ten consecuencias no suxeto. Estas consecuencias son 
as que tratamos de inferir nun determinado momento, inda que non teñen por que aparecer sempre no 
momento do “exámen”. 

Criterios sobre cualificación 
Para obter a cualificación final de cada trimestre, se tomara a media obtida para cada actividade realizada, 
en relación aos estándares de aprendizaxe implicados en cada unha delas. A nota mínima será de 5 

Para a obtención da cualificación da avaliación ordinaria, tomarase a cualificación da terceira avaliación 
sempre que o alumnado teña superadas as anteriores ou supere, de ser o caso, as actividades 
encamiñadas á conclusión de actividades cunha cualificación non suficiente, é dicir, menor de 5 

Criterios sobre promoción 
Será proposto para a promoción, todo o alumnado que obteña unha cualificación suficiente, igual ou maior 
que 5, nas avaliacións ordinaria ou extraordinaria 

 

h)  Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 
Indicadores de logro do proceso de ensino 

• O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 

• Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe 

• Conseguise motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado 

• conseguise a participación activa de todo o alumnado 

• contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado 

• Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado 

• Adptáronse asmedidas currivulares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• atendeuse adedcuadamente á diversidade do alumnado 

• Usáronse distintos instrumentos de avaliación 

• Dase un peso real á observación do traballo na aula 

Indicadores de logro da práctica docente 
• Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado 

• Ofrécense ao alumnado as explicacións individualizadas que precisa 

• Elabóranse actividades atendendo á diversidade 

• Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidade do alumnado con NEAE 

• Útilízanse distintas estratexias metolóxicas en función dos temas a tratar 

• Combinase o traballo individual e en equipo 

• Poténcianse estratexias de animación á lectura 

• Poténcianse estratexias tanto de de expresión como de comprensión oral e escrita 
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• Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe 

• Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar 

• ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc. 

• analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc. 

• Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros 

• Grao de implicación do profesorado nas función de titoría e orientación 

• Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas 

• As medidas de apoio,reforzo, recuperación, están claramente vinculadas aos estándares 

• Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 

Avaliación da materia pendente  
• Ensaio, composición, test ou cuestionario de preguntas.70-80% 

• Proba de expresión instrumental e/ou vocal. Execucion de 2 obras das interpretadas o longo do curso a 
elixir polo profesor. 20-30% 

Seguemento e recuperación da materia pendente 
• Os alumnos con Música pendente terán un seguimento ó longo do curso por parte do profesorado 

adscrito ó departamento, tanto respecto as dúbidas que lles podan xurdír coma á presentación de 
actividades, traballos a realizar, etc. Normalmente farase   un seguimento   en réximen de titoría semanal 
ou quincenal donde se lles facilitarán actividades, ejercicios e traballos que poderan entregar para a súa 
corrección na semana ou quincena seguinte. 

• O exame dos alumnos pendentes constará de dúas probas, unha en xaneiro e outra en abril-maio, entre 
as que se dividirán os contidos da asignatura, loxicamente referidas ó programa oficial que se cita na 
programación e que serán calificadas de un a dez. Se un alumno non superase a cualificación de apto no 
primeiro exame, poderá engadirse no segundo algunha cuestión da primeira parte, que favoreza así a 
súa recuperación. 

• A estas probas se lles engadirá a elaboración de traballos prácticos sobre aspectos concretos do mesmo 
programa e que completen a súa avaliación. Serán entregados os alumnos antes dos exames polos 
profesores do seu grupo. Estes traballos pederán aumentar a nota ata un máximo de dous puntos. 

  

• Os exames serán calificados polos membros do departamento e os alumnos poderán ver o(s)exericio(s) 
unha vez correxidos. 

• Os alumnos poderán acollerse a un programa alternativo de titorias semanais. 

• O titor asignado polo departamento proporcionarialle unha serie de actividades exercicios  e  traballos  co  
fin  de  que  o  alumno  poida  recuperar  a  materia  sen necesidade  de  acudir  ao  exame  de  
pendentes.  Naturalmente  se  o  alumno  non responde ao seguimento (por absentismo, non realización 
das tarefas encomendadas, etc.) terá que asistir ao antedito exámen para superar a materia. 

A avaliación da materia farase mediante os seguintes procedementos 
 Actividades de avaliación de cada unha das unidades incidindo en aquelas que lle resultasen mais 
difíciles de comprender no curso pasado. 

• Test ao final de cada unidade 

• Actividades complementarias para consolidar o aprendido. 
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• Actividades de reforzo para as partes da materia nas que o alumno non acadou os obxectivos no 
curso pasado. 

• Traballos 

 

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados 

Neste curso no que se retoman e consolidan os procedementos da linguaxe musical, haberá que estar 
atento ao nivel de desenvolvemento e adquisición destas destrezas que trae o alumnado dende o ensino 
primario 

. 

Con carácter xeral, para a realización da avaliación inicial atenderase aos seguintes aspectos:                     

Verificación do grao de consolidación dos obxectivos  procedimentais e de expresión musical. Destrezas de 
lectoescritura musical e de interpretación movemento e canto. 

Análise da motivación e da autonomía do alumnado de cara a reflexión sobre a sua práctica e a 
comprensióndo seu valor formativo . 

Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendades (tanto na aula como na casa). 

Atención ás dificultades amosadas tanto respecto ás capacidades expresiva como comprensiva xeral  

Constatación do clima de traballo e de relación no grupo.  

Grado de adquisición de competencias nas Tecnoloxías da información comunicación. 

Asistencia. 

Instrumentos para a avaliación inicial: 

Como principias instrumentos na aula, pensamos na escoita e na observación do desenvolvementos do 
alumnado na aula, prestando especial atención a: 

Inhibicións (que se diferencien do natural medo escénico inicial nun aula de música) 

Historia musical do alumnado, instrumentos que aprendíó dentro e fora da aula.      Dado que  en moitos 
caso o decisivo ncapacitación do alumnado vai depender da sua actitude, pensamos que os principais 
datos a recoller polo profesorado do departamento serán 

Traballo diario. 

Exercicios encomendados. 

Xa máis avanzadas as clases pódese atender a cuestións da propia avaliación da materia o longo do 
curso. 

Participación nas actividades da aula 

Capacidade comprensiva e expresiva xeral e específica, no contido da propia materia. 

 Cun carácter inicial hai que prestarlle unha especial atención ao Rexistro de comportamento e convivencia. 

Para unha obtención de datos mais concreta realizaranse cuestionarios segundo os obxectivos para cada 
un dos cursos. 

O profesorado elaborará un pequeno informe onde se recollan as deficiencias detectadas e se realicen 
propostas de actuación (reforzos, apoios, ACI, avaliación psicopedagóxica...) 

Estes informes serán levados a xunta de avaliación  e a reunión do departamento de cara á reflexión  e a 
toma de decións respecto ao grupo ou á algún dos seus integrantes 
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k)  Medidas de atención á diversidade 
A atención á diversidade, partindo das diversas aptitudes que cada discente   presenta en relación coas 
diferentes manifestacións do fenómeno musical, obríganos a empregar estratexias metodolóxicas variadas, 
que favorezan e permitan un concreto ritmo de aprendizaxe en cada persoa, partindo da súa actitude e 
interese. Para iso, o profesorado deberá contar cos recursos materiais axeitados, así como coa 
posibilidade de realizar agrupamentos flexibles dentro da aula, ben sexa durante a realización de traballos 
grupais como durante a interpretación musical. 

Para as actividades, nalgúns casos, proporemos formulacións alternativas de distinta dificultade. Do 
mesmo xeito, incorporamos nos musicogramas a secuenciación en minutos e segundos, aínda que na 
maioría dos  casos  non  sexan  necesarios  para  resolver  a  actividade.  Desta  forma  aqueles  alumnos  
que  teñan dificultade para discriminar algunha pasaxe, ou a aparición dun determinado instrumento, 
sempre poderán axudarse con esta información. 

Nas adaptacións das partituras elaboramos as distintas voces tendo en conta distintos graos de dificultade. 
En xeral, os ostinatos rítmicos son os máis alcanzables e as partes melódicas as que requiren maior 
destreza. 

Finalmente, nos exercicios de linguaxe musical, test, audicións etc.  incluímos  actividades de reforzo e de 
ampliación. 

 

l)  Elementos curriculares transversais  

 
Unha vez máis, a música aporta por a súa inclusión no curriculo impportantes elementos moduladores da 
convivencia, tanto dentro do centro como de cara a incorporación do alumnado á vida adulta e activa 

m)  Actividades complementarias e extraescolares programadas por o departamento de música 
Estamos pendentes das invitacións dos organismos institucionais do Concello e a Comunidade autónoma 
para a asistencia a concertos e outros eventos relacionados coa materia.   

Elementos transversais e estándares de aprendizaxe. Linguaxe e Práctica Musical
Comprensión 
lectora

LPMB2.2.2. Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición.

Expresión oral e 
escrita

LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. LPMB1.1.2. Realiza exercicios de 
respiración, relaxación, articulación, fraseo, etc., e valóraos como elementos imprescindibles para a 
adquisición da técnica vocal. LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a 
terminoloxía axeitada. LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, 
sensibilidade musical e capacidade expresiva. 

LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas actividades de 
interpretación

comunicación 
audiovisual

LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións 
audiovisuais.

Tecnoloxías da 
Información e 
da 
Comunicación 

LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións 
audiovisuais. 

LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a 
interpretación, a creación, a edición, a gravación, a investigación e a aprendizaxe do feito musical. 

Educación 
Cívica e 
constitucional

LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, jazz, rock e flamenco, así como os máis importantes da linguaxe musical contemporánea.  

LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros.  

LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo. 

LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como intérprete na realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos
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Difundiremos entre o alumnado os eventos na comarca cuio horario e condicións  non permitan a sua 
inclusión dentro das actividades complementarias do centro.  

n) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
Con anterioridade á elaboración da memoria do departamento, e,  analizaranse os seguintes aspectos da 
programación didáctica de cara á súa avaliación e proposta de modificación se é caso. 

• Organizáronse e secuenciado os estándares de aprendizaxe evaluables en relación ás distintas unidades 
de programación 

• Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe 

• Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles (só para 1ou-2ou-4ou e5ou curso) 

• Asociáronse os estándares de aprendizaxe evaluables, os instrumentos de avaliación e indicadores de 
logro 

• Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus resultados 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Se han ter en conta co grupo específico de alumnos medidas xerais de intervención educativa Medidas 
de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Contempláronse as medidas específicas de intervención educativa propostas para os alumnos con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou materias aos alumnos que tivesen autorizada 
dita medida específica extraordinaria. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos:Se ha realizado 
aceleración parcial de áreas o materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria 

• Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ao alumnado vinculados aos 
estándares de aprendizaxe. 
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7 
Programación de Historia da Música e da Danza  
a) Introdución e contextualización 
I. Características do centro 

O IES “Gonzalo Torrente Ballester” foi creado como tal no curso 1989-90, iniciándose a súa 
actividade nas instalacións do instituto “Xunqueira II” para trasladarse ao edificio actual en xaneiro de 
1990. Ubicado no remate da rúa Herminia Fariña Cobián, atópase nunha zona de expansión da 

capital que nos últimos trinta anos pasou de ser case rural ou periurbana a estar plenamente 
integrada no núcleo urbano. O recente do desenvolvemento da zona, na que por exemplo non existe 
aínda unha asociación de veciños, fai que sexa precisamente o noso IES un dos sinais de identidade 

do barrio. 

 Características do alumnado. En conxunto, a procedencia é dun entorno urbano ou 
periurbano, especialmente no caso da ESO, o que confire unha certa uniformidade das 
experiencias vitais e educativas do alumnado que facilita a integración social e o deseño do 
proceso de ensino-aprendizaxe, ao non ser necesaria unha labor de adaptación a puntos de 
partida moi diversos; serán as circunstancias concretas de casos individuais as que haxa que 
atender, non as de grupos determinados pola procedencia social ou cultural (neste sentido, 
tamén podemos indicar a minoritaria presencia de alumnado estranxeiro). 

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. Con todo, os modos nos que pensamos en música 
non reflicten esta situación: historicamente cada tipo de música ou danza chega co seu propio modo de 
pensar e inflúe na sociedade como se fose o único modo de pensar na música e na danza. Esta materia 
pretende abranguer a música e a danza ao seu paso pola historia e a súa vinculación coa sociedade e as 
artes en cada período, dándolle un carácter integrador que fai posible aproximarse á evolución das 
devanditas creacións.  
Ademais, o estudo desta materia permite abrir horizontes novos, procurar novas metas culturais e ampliar a 
perspectiva desde a que observar a música e a danza, non tanto a través dun estudo minucioso de autores 
e autoras, ou do catálogo das súas obras, senón máis ben a través da comprensión e a valoración das 
grandes achegas individuais ou colectivas, das súas características e o seu devir no tempo.  
Deben ser obxecto de estudo as características máis salientables que configuran un estilo, unha época, os 
autores e as autoras máis salientables, cuxas obras impulsaron a evolución e o cambio cara a novas 
concepcións estéticas da música e da danza. A interpretación deberá ser entendida como a tradución 
práctica do código correspondente ou proveniente da tradición.  
Os coñecementos adquiridos en cursos anteriores e no estudo desta materia permitirán ao alumnado 
comprender a evolución da música e da danza, establecer asociacións con outras manifestacións artísticas 
das sociedades en que se produciron, situar temporalmente as obras e, finalmente, construír 
argumentacións fundadas na súa análise e na súa valoración. A materia de Historia da Música e da Danza 
contribúe a que o alumnado se familiarice coa lectura de documentos e fontes que lle faciliten o acceso á 
comprensión de todos os aspectos técnicos relativos á música e á danza.  
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.  
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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". 

b) Perfil competencial: Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e relación dos 
estándares de aprendizaxe avaliables 

Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Percepción, análise e documentación

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

▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
▪ Aprender a aprender (CAA) 

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

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

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

▪ CAA 
▪ Comunicación lingüística (CCL)

▪ 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 
▪ Comunicación lingüística (CCL)

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

▪ 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 momento da súa creación.

▪ CCEC 
▪ CAA 
▪ CSC

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

▪ 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

▪ 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

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

▪ Competencia dixital (CD) 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(CSIEE)
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▪ 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 sobre a experiencia. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CCEC

▪ 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

▪ 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

▪ 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

▪ 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 

▪ 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

▪ 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

Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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▪ HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as 
deste período.

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD

▪ 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

▪ 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

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

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD

▪ 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

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

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CCL

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

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD

▪ 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

▪ 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

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

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD

▪ 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.

▪ 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
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c) Obxectivos  

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

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD

▪ 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.

▪ HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da danza 
tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e ritmos. 

▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD

Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Bloque 1. Percepción, análise e documentación

▪ i 
▪ d 
▪ n 
▪ m

▪ B1.1. Escoita, 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 ou a visión e a 
análise dunha obra determinada, considerando aspectos 
técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os 
coñecementos adquiridos e a terminoloxía apropiada.

▪ 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 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.

▪ 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.

▪ 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.

▪ b 
▪ d 
▪ e

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

▪ B1.5. Explicar, 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.

▪ 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.

Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade á Idade Media
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▪ 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. Danza e Igrexa. Carola, danza 

mesurada, momería e danza macabra.

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

▪ 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.

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 España. Organoloxía. Fontes de 
estudo. 

▪ B3.5. Danzas de corte: tipos e características. 
▪ B3.6. Nacemento e evolución do Ballet de Corte. 

▪ B3.1. Identificar 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.

▪ 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 as súas obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período.

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 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.

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

▪ 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 as súas obras máis significativas, con outros aspectos 
da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo 
período.

Bloque 5. O Clasicismo

▪ b 
▪ d 

▪ B5.1. Estilo Galante e Escola de Mannheim.  
▪ B5.2. Formas instrumentais: orixe, características e evolución.  

▪ B5.1. Identificar obras do clasicismo, a través da audición ou da 
visión, e describir os seus trazos máis característicos, 
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▪ b 
▪ d 
▪ g 
▪ m 
▪ n

▪ B5.1. Estilo Galante e Escola de Mannheim.  
▪ B5.2. Formas instrumentais: orixe, características e evolución.  
▪ 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.

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

▪ d 
▪ h 
▪ n 
▪ p

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

Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo

▪ b 
▪ d 
▪ g 
▪ m 
▪ n 
▪ p

▪ B6.1. Romanticismo. 
– Orquestra romántica. Formas sinfónicas. Sinfonía, concerto 

e música programática.  
– Piano romántico. Música de cámara.  
– Ópera. Tendencias. Evolución da ópera como espectáculo. 

Verismo.  
– Lied. Composición no Romanticismo e no Posromanticismo. 

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

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

▪ B6.1. Identificar obras do Romanticismo, o Nacionalismo e o 
Posromanticismo, a través da audición ou da visión, e describir 
os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza 
a este período histórico. 

▪ 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.

Bloque 7. Primeiras tendencias modernas

▪ b 
▪ d 
▪ g 
▪ m 
▪ n 
▪ h 
▪ p

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

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

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

▪ 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.

Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX.

▪ h 
▪ m 

▪ B8.1. Serialismo Integral. 
▪ B8.2. Vangardas. Indeterminación e aleatoriedade. Novas 

▪ B8.1. Identificar obras pertencentes aos movementos 
estilísticos da segunda metade do século XX, a través da 
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d) Concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable  

1. Temporalización 
A falta da concreción do que vai ser a proba xeral de bacharelato e as informacións de que dispoñemos 
respecto a posibilidade de que non varién estas condicións respecto as orientacións da CIUG nas PAAU de 
anos anteriores aconsellan a seguinte secuenciación: 

O eixo da actividade serán os estándares relacionados co primeiro bloque de contidos da materia. Trátase 
dun conxunto de aprendizaxes procedementais, necesario para o resto de bloques, referidos ás diferentes 
épocas e estilos da historia da música e da danza. 

▪ h 
▪ 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 ou da visión, e describir os seus trazos máis 
característicos, xustificando o seu pertenza a este período 
histórico. 

▪ 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.

Bloque 9. A música tradicional no mundo.

▪ h 
▪ n 
▪ l 
▪ g 
▪ p

▪ B9.1. Danza e música exótica, 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.

▪ B9.1. Identificar obras da música tradicional, a través da 
audición ou da visión, e describir os seus trazos máis 
característicos, distinguindo estilos, estéticas e usos.

Historia da Música e da Danza. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Temporalización dos estándares de aprendizaxe para Linguaxe e Práctica Musical-1
Temporalización Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe 

avaliables

Todo o curso Bloque 1. Percepción, análise e 
documentación

▪ HMDB1.1 .1 . Rea l i za desde unha 
perspectiva persoal unha valoración 
estética e crítica dunha obra concreta ou 
dunha interpretación dela.

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

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

▪ H D M B 1 . 2 . 1 . I d e n t i f i c a e s i t ú a 
cronoloxicamente os diferentes períodos 
da historia da música e da danza.

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

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

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

▪ HDMB1.3.2. Entende e explica a función 
das obras e a influencia na sociedade e 
noutras disciplinas artísticas no momento 
da súa creación.

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

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

▪ 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. 

▪ 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.

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

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

▪ HMDB1.6 .1 . Transmi te cer teza e 
seguridade na comunicación das ideas, e 
dominio do tema de investigación.

▪ HMDB1.6.2. Selecciona correctamente 
temas obxec to de inves t igac ión , 
establecendo prioridades e superando con 
creatividade os obstáculos que vaian 
xurdindo.

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

▪ 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 
sobre a experiencia. 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

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

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

1º trimestre • Bloque 2. A música e a 
danza da Antigüidade á 
Idade Media 

• Bloque 3. O Renacemento

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

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

▪ 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.

2º trimestre • Bloque 4. O Barroco 
• Bloque 5. O clasicismo

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

▪ HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e 
os/as autores/as máis representativos/as 
deste 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.

3º trimestre • Bloque 6. O Romanticismo, 
o Nacionalismo e o 
Posromanticismo 

• Bloque 7. Primeiras 
tendencias modernas 

• Bloque 8 Música e Danza 
na segunda metade do 
século XX 

• Bloque 9. A música 
tradicional no mundo

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

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

▪ HMDB.9.1.1. Coñece e describe as 
principais características da música e da 
danza tradicional, distinguindo estilos de 
canto, melodías, escalas, texturas e ritmos. 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Temporalización Bloque de contidos
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2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

3. Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entendemos por Procedimiento de Avaliación a modalidade de acción obxecto da mesma. Porén, o 
procedemento de avaliación ten a mesma estrutura que calquera das actividades do proceso de ensino e 
aprendizaxe: Frente a consigna do profesorado, o alumnado realiza unha o varias accións que serán 
obxeto de avaliación. Toda actividade  é obxecto de  avaliación. 

Os procedementos de avaliación na materia de 2º de Bacharelato serán principalmente as probas escritas 
pero entre as actividades preparatorios e de profundización, se contan as seguintes: 

-Cantar 

-Tocar 

-Bailar 

-Escoitar 

-Falar 

-Uso das TICs 

Por Instrumentos de Avaliación entendemos as ferramentas concretas que se elaboran principalmente por 
o profesorado para coñecer as consecuencias que no alumnado, e, no proceso mesmo, ten toda a acción 
educativa. Estas ferramentas están ligadas aos criterios, estándares e indicadores de logro establecidos no 
currículo. O grado de concreción destas ferramentas dependerá do tipo de avaliación a realizar acadando o 
máximo na avaliación sumativa ou final. 

Seguindo o modelo das PAU, os instrumentos de avalización se corresponderán as dúas partes en que 
tradicionalmente se dividían estas probas para a materia de Historia da Música e da Danza. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia 
A metodoloxía didáctica será activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do 
alumnado, deberá ter en conta como principio a diversidade do alumnado, coa fin de garantir o 
desenvolvemento de todos os alumnos e ofrecer unha atención personalizada, e prestará unha atención 
especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e fomentando a correcta expresión oral e 
escrita, e o uso das matemáticas. A lectura, o uso das tecnoloxías da información e os elementos 
transversais son elementos moi importantes no deseño dos principos metodolóxicos. Deberán deseñarse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para iso, aproveitaranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 
escolar para a documentación, presentación e reflexión en cada unha das etapas da historia musical 

ver                       10% comprender               10% concluir               50%

Procedementos de 
percepción, documentación 
e análise. 

atender e participar nos 
exercicios e propostas de 
presentación do tema

participar nos exercicios 
deprofundización e 
comprensión do tema

Exposicion escrita do tema 
seguindo as instruccións 
formáis: introducción, 
desenvolvemento, 
conclusión  e bibliografía 

Exposición escrita do 
análisis das obras propostas 

Resposta razoada por 
escrito ás cuestións breves 
propostas 
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f) Materiais e recursos didácticos 
Dende o curso 2014-15, o departamento de música non recomenda a compra dun libro de texto en 
particular para calquera das áreas ou materias que ten ao seu cargo. Na materia de Historia da música o 
departamento conta cos apuntes elaborados ppor D. Samuel Saeta Martínez. Están elaborados en formato 
dixital o que permite enlacesa páxinas de ampliación e vídeos ilustrativos das obras estudadas. 

Outro material utilizable: 

O Departamento dispón dun arquivo con moitas actividades  para distribuir entre o alumnado en forma de 
fotocopia, inda que isto é cada vez menos necesario polo uso das TIC 

Os recursos propios da Biblioteca do centro: libros, grabacións sonoras e audiovisuais, etc 

YOU TUBE, que cada ano vaise perfilando como un dos mais potentes recursos cara a audición e a 
participación do alumnado  

Software de libre distribución que o departamento facilita ao alumnado:  

Vanbasko Karaoke, para cantar que, entre outras, conta coas posibilidades de cambiar a tonalidade, o 
Tempo e a instrumentación. Algunhas das suas potencialidades permiten tamén a extracción de partes de 
unha peza cara a interpretación instrumental.  

Este programa é o principal recurso cara a participación do departamento no Plan Lector do Centro. 

Musescore: Editor de Partituras. A sua facilidade de uso permite a distribución entre o alumnado das 
partituras e arranxos a interpretar na aula e máis a elaboración de eficaces exercicios de lectoescritura 
musical. A posibilidade que ten de editar texto permite tamén a sua utilización de cara ao Plan de Lecto- 
escritura  

GNU Solfege: programa da plataforma Linux para o adestramento na linguaxe musical: dictados rítmicos, 
melódicos, armónicos, lectura, entonación, etc. 

Instrumentos musicais da dotación do aula: 

Teclados,xilófonos, guitarras, pequena percusión 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
Criterios sobre avaliación 

A avaliación, debe ser contemplada dende unha perspectiva temporal  coa lóxica ligada a cada momento e 
atinguindo áos diferentes factores que interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe 

A  Avaliación pode ser inicial ou de diagnóstico: O que se avalía neste caso son as capacidades e 
competencias para facilitar unha toma de conciencia do seu grado de desenvolvemento. Este aspecto da 
avaliación actualiza o principio metodolóxico de partir dos coñecementos previos e polo tanto deberá ser 
contemplado: 

                          -Ao principio do curso. 

                          -Ao inicio de cada unidade. 

                          -Sempre que damos a voz e a palabra  ao alumnado       

A  Avaliación debe ser formativa: O obxeto da avaliación non é a cualificación do alumnado senón o 
proceso mesmo de ensino/aprendizaxe. Os resultados de calquera das modalidades de avaliación deben 
contribuir á critica e mellora deste proceso compartido por alumnado e profesorado. 

A  Avaliación é Continua: Está integrada con nas actividades realizadas durante o proceso de aprendizaxe 
cara a permitir unha reflexión sobre o aprendido facilitando novos aprendizaxes. Non se trata tanto de ter 
actualizados de xeito continuo os contidos de aprendizaxe senón de pór en xogo o grado de capacitación e 
desenvolvemento do alumnado propio de cada momento. 

A  Avaliación é Final ou Sumativa. É o aspecto da avaliación máis ligado as cualificacións parciais, 
ordinarias, extraordinarias e as condicións de promoción e titulación que contempla a nosa lexislación. 
Dende o noso punto de vista, cabe salientar ademais outro aspecto do carácter final e sumativo da 
avaliación cal é o feito máis xeral de que o saber ten consecuencias no suxeto. Estas consecuencias son 
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as que tratamos de inferir nun determinado momento, inda que non teñen por que aparecer sempre no 
momento do “exámen”. 

Criterios sobre cualificación 

Probas escritas: 80% da cualificación para cada un dos trimestres 

Para as probas escritas, haberá dous bloques, teórico/ práctico, que globalmente terán a puntuación de 6 
puntos o teórico, e, 4 puntos, o práctico.  

Na parte teórica, a escritura do tema conta un total de 4 puntos e as definicións 2 puntos 

A escritura do análise da audición conta 4 puntos 

Exercicios propostos na aula : 20% 

Nas probas que abranguan toda a materia do curso, na proba final de xuño ou na proba extraordinaria de 
setembro, as probas escritas constituirán o 100% da cualificación 

A cualificación ordinaria obterase coa media das cualificacións trimestrais 

No caso de non ser suficiente o departamento elaborará unha proba final de recuperación con toda a 
materia do curso. 

Criterios sobre promoción 
Será proposto para a promoción , todo o alumnado que obteña unha cualificación suficiente, igual ou maior 
que 5, nas avaliacións ordinaria ou extraordinaria 

 

h)  Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 
Indicadores de logro do proceso de ensino 

• O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 

• Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe 

• Conseguise motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado 

• conseguise a participación activa de todo o alumnado 

• contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado 

• Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado 

• Adptáronse asmedidas currivulares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE 

• atendeuse adedcuadamente á diversidade do alumnado 

• Usáronse distintos instrumentos de avaliación 

• Dase un peso real á observación do traballo na aula 

Indicadores de logro da práctica docente 
• Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado 

• Ofrécense ao alumnado as explicacións individualizadas que precisa 

• Elabóranse actividades atendendo á diversidade 

Páxina !92



Programación do Departamento de  Música 2016-17  

• Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidade do alumnado con NEAE 

• Útilízanse distintas estratexias metolóxicas en función dos temas a tratar 

• Combinase o traballo individual e en equipo 

• Poténcianse estratexias de animación á lectura 

• Poténcianse estratexias tanto de de expresión como de comprensión oral e escrita 

• Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe 

• Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar 

• ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos, etc. 

• analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc. 

• Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros 

• Grao de implicación do profesorado nas función de titoría e orientación 

• Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas 

• As medidas de apoio,reforzo, recuperación, están claramente vinculadas aos estándares 

• Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 
• Ensaio, composición, test ou cuestionario de preguntas.70-80% 

• Proba de expresión instrumental e/ou vocal. Execucion de 2 obras das interpretadas o longo do curso a 
elixir polo profesor. 20-30% 

Seguemento e recuperación da materia pendente 
• Os alumnos con Música pendente terán un seguimento ó longo do curso por parte do profesorado 

adscrito ó departamento, tanto respecto as dúbidas que lles podan xurdír coma á presentación de 
actividades, traballos a realizar, etc. Normalmente farase   un seguimento   en réximen de titoría semanal 
ou quincenal donde se lles facilitarán actividades, ejercicios e traballos que poderan entregar para a súa 
corrección na semana ou quincena seguinte. 

• O exame dos alumnos pendentes constará de dúas probas, unha en xaneiro e outra en abril-maio, entre 
as que se dividirán os contidos da asignatura, loxicamente referidas ó programa oficial que se cita na 
programación e que serán calificadas de un a dez. Se un alumno non superase a cualificación de apto no 
primeiro exame, poderá engadirse no segundo algunha cuestión da primeira parte, que favoreza así a 
súa recuperación. 

• A estas probas se lles engadirá a elaboración de traballos prácticos sobre aspectos concretos do mesmo 
programa e que completen a súa avaliación. Serán entregados os alumnos antes dos exames polos 
profesores do seu grupo. Estes traballos pederán aumentar a nota ata un máximo de dous puntos. 

  

• Os exames serán calificados polos membros do departamento e os alumnos poderán ver o(s)exericio(s) 
unha vez correxidos. 

• Os alumnos poderán acollerse a un programa alternativo de titorias semanais. 

• O titor asignado polo departamento proporcionarialle unha serie de actividades exercicios  e  traballos  co  
fin  de  que  o  alumno  poida  recuperar  a  materia  sen necesidade  de  acudir  ao  exame  de  
pendentes.  Naturalmente  se  o  alumno  non responde ao seguimento (por absentismo, non realización 
das tarefas encomendadas, etc.) terá que asistir ao antedito exámen para superar a materia. 

A avaliación da materia farase mediante os seguintes procedementos 
 Actividades de avaliación de cada unha das unidades incidindo en aquelas que lle resultasen mais 
difíciles de comprender no curso pasado. 
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• Test ao final de cada unidade 

• Actividades complementarias para consolidar o aprendido. 

• Actividades de reforzo para as partes da materia nas que o alumno non acadou os obxectivos no 
curso pasado. 

• Traballos 

 

j)  Medidas de atención á diversidade 
A atención á diversidade, partindo das diversas aptitudes que cada discente   presenta en relación coas 
diferentes manifestacións do fenómeno musical, obríganos a empregar estratexias metodolóxicas variadas, 
que favorezan e permitan un concreto ritmo de aprendizaxe en cada persoa, partindo da súa actitude e 
interese. Para iso, o profesorado deberá contar cos recursos materiais axeitados, así como coa 
posibilidade de realizar agrupamentos flexibles dentro da aula, ben sexa durante a realización de traballos 
grupais como durante a interpretación musical. 

É sabido que a variedade do alumnado, desde o que asiste paralelamente a un conservatorio de música, 
ata o que, por motivos diversos, non consolidou os obxectivos da etapa de primaria, constitúe unha das 
maiores dificultades que debe afrontar un/a profesor/a de música. 

Na nosa exposición iniciamos a explicación de cada contido cos seus aspectos máis elementais, aínda que 
estes xa aparecesen na etapa de primaria. Así mesmo, de forma puntual, incluímos aspectos máis 
técnicos, que sen ser obrigatorios para todos os alumnos/as estimulen o interese dos máis formados. 

Para as actividades, nalgúns casos, proporemos formulacións alternativas de distinta dificultade. Do 
mesmo xeito, incorporamos nos musicogramas a secuenciación en minutos e segundos, aínda que na 
maioría dos  casos  non  sexan  necesarios  para  resolver  a  actividade.  Desta  forma  aqueles  alumnos  
que  teñan dificultade para discriminar algunha pasaxe, ou a aparición dun determinado instrumento, 
sempre poderán axudarse con esta información. 

Nas adaptacións das partituras elaboramos as distintas voces tendo en conta distintos graos de dificultade. 
En xeral, os ostinatos rítmicos son os máis alcanzables e as partes melódicas as que requiren maior 
destreza. 

Finalmente, nos exercicios de linguaxe musical, test, audicións etc.  incluímos  actividades de reforzo e de 
ampliación. 

 

k)  Elementos curriculares transversais  

Relación entre os elementos transversais e os estándares de aprendizaxe nas materias de musica-1
Historia da Música e da Danza

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

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.  

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

Páxina !94



Programación do Departamento de  Música 2016-17  

 

l)  Actividades complementarias e extraescolares programadas por o departamento de música 
Para o alumnado de 2º de ESO: 

Xoves 20 setembro 11:30 h. | SALA DE EXPOSICIÓNS DO PAZO DA CULTURA, PONTEVEDRA ESPELLOS, CINTAS, BERROS, 
ALMOFADAS E CHOIVA Neopercusión  

Para o todo alumnado de música da ESO e Bacharelato: 

Estamos en contacto con D Pablo Carpinteiro para repetir a mesma audición didáctica do ano pasado sobre instrumentos tradicionáis, 
as datas que propomos ao departamento de actividades extraescolares e complementarias dirección serían as máis próximas ao dia 
das letras galegas 

Con Santiago Farragud, estamos en contacto para unha audición que relaciona música, canto e poesía de poetas galegos actuáis 

Pendentes de próxima comunicación da dirección do noso centro para unha colabaración co colexio de Campolongo para dar a 
coñecer o conto de M V Moreno, un can chamado Morito;  

Aínda non chegou ao noso coñecemento a programación de concertos didácticos das diferentes institucións galegas, moi 
especialmente as do Concello  e Deputación de Pontevedra e a do Auditorio de Galicia 

Expresión oral e escrita HMDB1.1.1. Realiza valoración estética e crítica dunha obra 
HDMB1.1.2. Domina o vocabulario e a terminoloxía 

HDMB1.2.2. explica as principais características dos estilos, os 
xéneros ou as escolas, HDMB1.3.1. explica a complexidade do 
fenómeno artístico,. HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo 
da música nunha situación concreta. 

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

HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o proceso de 
investigación HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os 
resultados do seu traballo de investigación, e cita as fontes 
consultadas. 

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

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

Educación Cívica e constitucional HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a 
influencia na sociedade e noutras disciplinas artísticas no 
momento da súa creación.HMDB1.4.1. Describe as formulacións 
plasmadas polo/pola autor/a do texto, en relación coas correntes 
estéticas e estilísticas dunha época concreta. HMDB1.6.3. 
Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, 
tomando as decisións pertinentes.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. 

Historia da Música e da Danza
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m) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Con anterioridade á elaboración da memoria do departamento, e,  analizaranse os seguintes aspectos da 
programación didáctica de cara á súa avaliación e proposta de modificación se é caso. 

• Organizáronse e secuenciado os estándares de aprendizaxe evaluables en relación ás distintas unidades 
de programación 

• Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe 

• Determináronse os estándares de aprendizaxe imprescindibles (só para 1ou-2ou-4ou e5ou curso) 

• Asociáronse os estándares de aprendizaxe evaluables, os instrumentos de avaliación e indicadores de 
logro 

• Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos seus resultados 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Se han ter en conta co grupo específico de alumnos medidas xerais de intervención educativa Medidas 
de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Contempláronse as medidas específicas de intervención educativa propostas para os alumnos con 
necesidade específica de apoio educativo. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos: 

• Realizouse adaptación curricular significativa de áreas ou materias aos alumnos que tivesen autorizada 
dita medida específica extraordinaria. 

• Medidas de atención á diversidad relacionadas co grupo específico de alumnos:Se ha realizado 
aceleración parcial de áreas o materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria 

• Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ao alumnado vinculados aos 
estándares de aprendizaxe. 
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Membros que compoñen o departamento  
D. Samuel Saeta Martínez, Xefe do Departamento.  

Autor 
D. Samuel Saeta Martínez 
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