
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

MODELO DE PROGRAMACIÓN PARA O 3º TRIMESTRE  

2ºDE bacharelato  

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

 

1- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Bloque 1. Percepción, análise e documentación  

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

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

 

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

 CAA 

 CCL 

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

 CCL 

 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 

 HMDB1.5.1. 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 

 HMDB1.6.5. 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 



Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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 

 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 

 

2- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Cualificación final 

A nota da terceira avaliación será a mesma da avaliación final. Esta farase coa media 

das notas da 1ª e da 2ª avaliación.  



No caso dos alumnos ou alumnas que teñan cinco ou máis puntos de nota media entre 

a primeira e a segunda avaliación, poderase subir a nota final ata 2 puntos en base ó 

traballo desenvolto polo alumno ou alumna durante o 3º trimestre e que se 

distribuirán do xeito seguinte:  

 

 ata un punto polos traballos de carácter teórico (fichas de exercicios, resumos 

de temas); 

 e ata outro punto polos traballos de carácter analítico e investigador 

(musicogramas, traballos).  

 

Esta é a táboa que servirá para puntuar ambos traballos: 

 

CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA NOTA 

M MAL: as actividades non foron 

realizadas ou forono de modo que 
non satisfan ningún criterio de 
avaliación. 
 

0 

R REGULAR: as actividades foron 

realizadas de modo que satisfan de 
modo suficiente os criterios de 
avaliación. 
 

0.50  

B  BEN: as actividades foron 

realizadas de modo que satisfan de 
modo excelente os criterios de 
avaliación. 
 

1 punto 

 

Semanalmente se lle mandarán ós alumnos actividades cuxo período de entrega será 

de quince días contados desde o inicio. Unha vez rematado este, non se admitirán 

máis traballos e constará como non presentado. 

Proba extraordinaria de setembro 

No procede. Todos os alumnos e alumnas aprobaron as dúas avaliacións precedentes, 

polo tanto todos están xa aprobados. 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.  

Non procede.  



3- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE. 

Actividades de recuperación 

Non procede. 

Actividades de repaso 

As actividades de repaso poderán consisitir na elaboración de fichas de preguntas, 
resumo dos temas vistos ata o inicio da corentena e repaso das cancións estudadas ata 
o inicio da corentena. 

Actividades de ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias para todo ou parte do alumnado. 

As actividades de ampliación das aprendizaxes adquiridas anteriormente poderán 
consistir, por exemplo, na elaboración de traballos sobre obras musicais e 
compositores do programa de Radio Clásica “Música e significado” ou a elaboración de 
musicogramas de diversas obras musicais. 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.  

A información e publicidade desta adaptación da programación do terceiro trimestre 

farase a través da Web do centro. 

 


