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OBXECTIVOS COMÚNS: 

1. Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar 
ideas e sentimentos,  enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando 
outras formas distintas de expresión.

2. Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a 
interpretación vocal e a instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma individual 
como en grupo.

3. Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural 
e gozo persoal, iteresándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.

4. Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación 
artísitca e do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a 
terminoloxía apropiada para describilas e valoralas críticamente.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información –medios audiovisuais, internet, 
textos, partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo da música.

6. Coñecer e utilizar diversas diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a produción musical,  valorando a súa contribución ás 
distintas actividades musicais e a aprendizaxe autónoma da música.

7. Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos 
diferentes contextos, con respecto a disposición para superar estereotipos e prexuízos, 
tomando conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas 
contribucións dos demais.

8. Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de 
coñecemento, así como a función e o signifocado da música en diferentes producións 
artísticas e audiovisuais e nos medios de comunicación.

9. Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais 
da música,  sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións 
cotiás e valorando a contribución que a música pode facer á vida persoal e a da comunidade.

10. Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando 
conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da 
ecoloxía acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para 
combater a polución sonora.
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Segundo da E. S. O.

I OBXECTIVOS.  Ademáis dos comúns recollidos na páxina 2:

• Aceptación e cumprimento das normas básicas ante a práctica musical e a audición.
• Respecto ante as execución dos demais.
• Hábito no coidado e mantemento do instrumental propio ou da aula
• Valoración do silencio como marco imprescindible para a actividade musical
• Interese pola audición e interpretación musical como fonte de pracer e como medio de formación 

e información, así como de recepción e transmisión do legado cultural.
• Desenvolvemento da capacidade crítica e de valoración ante o traballo realizado.
• Valoración da obra musical como fonte de saber cultural e artístico, e da música tradicional 

como expresión cultural dos pobos.
• Aceptación da propia imaxe e das súas limitacións, e descubrimento e valoración das súas 

capacidades.

II  CONTIDOS. Atendendo aos catro bloques comunes a segundo e terceiro da E.S.O.: Escoita, 
Interpretación, Creación e Contextos musicais:

• Son, silencio, ruído
• A altura, a intensidade, a duración e o timbre.  Signos que os representan.
• Xéneros musicais: música popular, “culta”, relixiosa, profana.
• Instrumentos cordófonos, membráfonos, idiófonos, aerófonos e electrófonos.
• Clasificación das voces.  Tipos de voz.
• As escalas.  Os intervalos.  Os acordes.  A tonalidade.
• As agrupacións orquestrais.
• O compás.  Os compases simples e compostos. A sincopa e o contratempo.
• As agrupacións de cámara.
• As agrupacións populares.
• A textura musical: homofonía, contrapunto, melodía acompañada.
• Os instrumentos antigos:  traversa, órgano, clave…….etc
• A música e a radio, a televisión e o cine.
• As formas de gravación e reproducción do son: a  informática musical.
• A música na sociedade actual
• Iniciación á forma musical na “música clásica”
• Creación de composicións melódicas coas diferentes escalas e posterior interpretación coa frauta 

doce.
• Audición e recoñecemento de fórmulas rítmico-melódicas.
• Audicións de diferentes agrupacións orquestrais e análise dos elementos básicos destas 

audicións.
• Traballos de investigación sobre as distintas agrupacións instrumentais.
• Realización de ritmos con instrumental Orff.
• Ditados rítmico melódicos.
• Audicións de obras con distintas texturas que sexan facilmente recoñecibles.
• Distinción das texturas nas obras musicais.
• Utilización de repertorio folclórico.
• Realización de traballos de investigación sobre a música popular, gravación de cancións e 

comentario.
• Utilización de medios audiovisuais para recoñecemento de danzas.

     III  PROCEDEMENTOS:

• Audición de obras musicais nas que as cualidades do son  sexan facilmente identificables.
• Realización de composicións baseadas en diferentes efectos sonoros.
• Análise das diferentes fontes de produción do son.
• Búsqueda de fórmulas alternativas á produción do son.
• Creación de composicións melódicas para a súa posterior interpretación.
• Audición e recoñecemento de fórmulas rítmico-melódicas.
• Visualización e comentario dos diferentes instrumentos.
• Aprendizaxe da frauta doce, en relación co instrumental da aula.
• Acompañamento de cancións con instrumental Orff.
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• Interpretación de obras con instrumentos escolares.
• Audicións de diferentes obras de distintos períodos da historia da música.
• Análise dos elementos máis básicos das audicións
• Traballos de investigación sobre as obras e autores obxecto de interpretación.
• Audicións de obras onde aparezan os diferentes tipos de execución vocal.
• Visualización en vídeo e DVD de diferentes espectáculos musicais.
• Indagación entorno á historia dos medios sonoros mediante diversas fontes de información.
• Manipulación de diferentes soportes audiovisuais con fins creativos.
• Gravación de música a disco duro.
• Audición de música en directo e posterior comentario e análise.
• Proxección de películas facendo fincapé nas bandas sonoras.
• Audición e análise dos os instrumentos que interveñen na música rock, blues, reggae, etc.
• Audición e análise de formas musicais como o lied, o canon, a sonata, etc.

IV   UNIDADES DIDÁCTICAS:

IV.1.  PRIMEIRO TRIMESTRE
Unidades didácticas 1, 2,  3, 4, 5:  Cualidades do son. Xéneros musicais.   As familias instrumentais.  
A voz.

      IV.2. SEGUNDO TRIMESTRE
      Unidades 6,10,11,12: A melodía.  O ritmo.  O folclore.

      IV.3.  TERCEIRO TRIMESTRE
      Unidades 13, 14, 15, 16, 17: A música e os medios de comunicación: Música e publicidade. 
      Música e tecnoloxía.  A música moderna.  A forma musical.

V  CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA SEGUNDO DA E. S. O. Atendendo ao decreto 133/2007, 
de 5 de xullo ,  polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

• Recoñecer os parámetros do son e dos elementos básicos da linguaxe musical empregando unha 
linguaxe técnica adecuada.

• Diferenciar as sonoridades dos instrumentos da orquestra, a súa forma e os catro tipos de voces 
máis comúns.

• Recoñecer e aplica-los ritmos e os compases a través da lectura ou da audición de pequenas 
obras ou fragmentos.

• Distingui-los elementos que se empregan na representación gráfica da música (colocación das 
notas no pentagrama; clave de sol e fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan á 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc).

• Apreciar e distingui-los esquemas rítmico-melódicos, así como os elementos harmónicos básicos 
empregados na creación musical.

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

• Analizar e comprende-los conceptos de monodia e de polifonía e recoñecer,  a través da audición, 
estes tipos de textura e as formas máis sinxelas da construción musical.

• Relacionar basicamente a música con algunhas das outras manifestacións artísticas.
• Intervir nas actividades de interpretación musical (vocal, instrumental ou de movemento) 

adaptando a súa expresión ó conxunto e respectando as normas básicas de actuación.
• Utilizar axeitadamente as tecnoloxías do coñecemento, da información e da comunicación que 

interveñen no feito musical.
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VI  CONTIDOS MÍNIMOS PARA SEGUNDO DA E. S. O.

• Son, silencio, ruído
• A altura, a intensidade, a duración e o timbre.  Signos que os representan.
• Xéneros musicais: música popular, “culta”, relixiosa, profana.
• Instrumentos cordófonos, membráfonos, idiófonos, aerófonos e electrófonos.
• Clasificación das voces.  Tipos de voz.
• Aprendizaxe da frauta de bico, en relación co instrumental da aula.
• Acompañamento de cancións con instrumental Orff.
• Interpretación de obras con instrumentos escolares.
• Aceptación e cumprimento das normas básicas ante a práctica musical e a audición.
• Respecto ante as execución dos demais.
• Hábito no coidado e mantemento do instrumental propio ou da aula
• Valoración do silencio como marco imprescindible para a actividade musical
• Aceptación da propia imaxe e das súas limitacións, e descubrimento e valoración das súas 

capacidades.

Terceiro da E. S. O.

I OBXECTIVOS: Ademáis dos comúns, recollidos na páxina 2:

• Valoración da actividade instrumental e vocal (interpretación, acompañamento, 
improvisación) como fonte de aprendizaxe, diversión, relación e expresión.

• Sensibilidade e capacidade crítica ante as interpretacións propias e alleas, tanto vocais como 
instrumentais.

• Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación, tanto vocal como 
instrumental (individual e colectiva)

• Interese polo coidado e mantemento dos instrumentos e do uso correcto da voz.
• Apreciación e disfrute da audición de obras e espectáculos musicais e respecto polas normas 

que rexen o comportamento dos mesmos.
• Recoñecemento da danza como medio para enriquece-la percepción visual, espacial e 

musical e apreciación das súas posibilidades expresivas.
• Participación con interese e creatividade nas distintas actividades individuais e colectivas.
• Interese por afondar no coñecemento das composicións musicais de distintos estilos.
• Sensibilidade ante as obras e autores/as que constitúen o noso patrimonio musical.
• Actitude crítica ante a programación de música nos medios de comunicación.

II. CONTIDOS atendendo aos catro bloques comúns a segundo e terceiro da E.S.O.: Escoita, 
Interpretación, Creación e Contextos musicais:

1.O MUNDO SONORO
      -Cualidades do son.
      -Clasificación das obras musicais segundo a forma e o xénero.
      -Hª da Música:A Música na Idade  Media.
2. A VOZ E OS INSTUMENTOS
       -Clasificación das voces humanas.
       -Hª da Música: A Música no Renacemento: Polifonía vocal e instrumental.
3. MÚSICA E SOCIEDADE
        - A Música popular urbana.
        -Hª da Música: A Música no Barroco: A ópera. Os xéneros instrumentais.
4. DESCUBRI-LA MUSICA I
         - Músicas do mundo I
         - Hª da Música: O Clasicismo. A forma sonata.
5. DESCUBRILA MÚSICA II
         - Músicas do mundoII
         -Hª da Música: O Romanticismo
6. DISFRUTAMOS CO NOSO SON
          -A Música tradicional en Galicia : o canto e a danza.
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7. O SON GRAVADO
          -Inicios
          -A música nos Medios de Comunicación
8. MÚSICA E DANZAS DOS DISTINTOS POBOS DE ESPAÑA

III PROCEDEMENTOS:

• Práctica vocal e/ou instrumental de obras pertencentes a cada período obxecto de estudio 
adecuadas ó nivel do grupo

• Escoita activa de obras representativas de cada período apoiada en partituras ou noutras 
representacións gráficas.

• Elaboración de mapas históricos en relación co feito musical.
• Comentario de textos musicolóxicos.
• Traballos na biblioteca sobre fontes literarias, históricas e artísticas relacionadas con cada 

período.
• Construción de eixes cronolóxicos que relacionen a música coa arte de cada período.
• Reconstrución por medio de debuxos e outros medios,  de diversos instrumentos da música 

antiga.
• Apreciación e baile de danzas antigas (pavana, galiarda, minueto, etc).
• Elaboración comparativa dun traballo sobre a vida e a obra de autores e autoras correspondentes 

a cada período.
• Asistencia a concertos con preparación previa e comentario posterior.
• Elaboración de mapas conceptuais
• Estudio do folclore como elemento xenerador da música “culta”: Práctica instrumental, vocal e 

danza de obras folclóricas e pertencentes a música popular “urbana”
• Creación de pequenas obras polo alumnado cos criterios propios de cada estilo obxecto de 

estudio
• Emprego das novas tecnoloxías para facer música

IV  UNIDADES DIDÁCTICAS:

VI.1.  PRIMEIRO TRIMESTRE:
Unidades 1, 2, 3, 4.   Cualidades do son  A música na Idade Media:    A música instrumental no 
Renacemento.  A música vocal no Renacemento.  Clasificación das obras musicais segundo a forma e o 
xénero. Música do Mundo I.

VI.2.  SEGUNDO TRIMESTRE:
Unidades 5, 6, 7,  8.  A voz humana. A música popular  urbana. A música instrumental no Barroco.   A 
música  no Clasicismo.  Músicas do Muno II.

VI.3.  TERCEIRO TRIMESTRE:
Unidades 9,  10, 11, 12, 13.  A música instrumental no Romanticismo.  A música vocal no Romanticismo.    
A música nos medios de comunicación.  Música e danzas dos distinos pobos de España

V  CRITERIOS DE AVALIACIÓN TERCEIRO DA E. S. O. Atendendo ao decreto 133/2007, de 5 
de xullo , polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

• Saber analiza-las composicións relixiosas e profanas dos distintos períodos para valoralas e 
enxuicialas obxectivamente.

• Coñecer a música “artística” a través do estudio e a lectura de textos e a elaboración de mapas 
conceptuais e histórico-xeográficos para desenrola-la capacidade retentiva e de razoamento 
lóxico.

• Adquirir unha actitude aberta e de respecto ante as manifestacións artístico-musicais doutras 
épocas tratando de comprender que son testemuñas do momento sociocultural na que naceron.

• Saber interpretar con corrección obras corais como enriquecemento persoal e para desenrolar 
actitudes positivas que se conquiren coa actividade do grupo como son: a disciplina, a 
solidariedade e a igualdade entre os sexos.

• Valorar e diferencia-la música relixiosa e a profana en tódolos países occidentais como parte 
integrante da xénese da nosa maneira de sermos e sentirmos e para desenrola-la nosa 
sensibilidade musical.
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• Coñecer e distinguir os instrumentos como signos culturais, iconográficos e sonoros dunha 
época.

• Coñece-la música instrumental e a súa evolución hate os nosos días, as súas formas, agrupacións 
instrumentais, obras, directores e intérpretes máis significativos.

• Adquirir sensibilidade para saber valora-la danza como expresión da arte.
• Entende-la estrutura da sonata clásica como compoñente esencial das formas clásicas.
• Desenrola-la capacidade creativa empregando a música como vehículo de expresión por medio 

da voz e dos instrumentos.
• Ter unha actitude aberta para respecta-las manifestacións do teatro musical e poder valoralas 

obxectivamente.
• Valora-la importancia das novas tecnoloxías na creación.
• Comprende-lo valor dos medios de comunicación, radio, televisión e internet, como elementos 

indispensables para a difusión da música, e os elementos de que se sirvan
• Aprecia-la importancia da música no cine e coñece-la función que desempeña neste medio.
• Valora-la música na televisión e a publicidade
• Eaborar axeitadamente un pequeno arranxo musical.

VI  CONTIDOS MÍNIMOS  PARA TERCEIRO DA E. S. O:

• Adquirir unha actitude aberta e de respecto ante as manifestacións artístico-musicais doutras 
épocas tratando de comprender que son testemuñas do momento sociocultural na que naceron.

• Saber interpretar con corrección obras corais e instrumentais como enriquecemento persoal e 
para desenrolar actitudes positivas que se conquiren coa actividade do grupo como son: a 
disciplina, a solidariedade e a igualdade entre os sexos.

• Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación, tanto vocal como instrumental 
(individual e colectiva)

• Coñecer e distinguir os instrumentos como signos culturais, iconográficos e sonoros dunha 
época.

• Interese polo coidado e mantemento dos instrumentos e do uso correcto da voz.
• Adquirir sensibilidade para saber valora-la danza como expresión da arte.
• Actitude crítica ante a programación de música nos medios de comunicación.

Cuarto da E. S. O.

III  OBXECTIVOS. Ademáis dos comúns recollidos na páxina 2:

• Valoración da actividade instrumental e vocal (interpretación, acompañamento, 
improvisación) como fonte de aprendizaxe, diversión, relación e expresión.

• Sensibilidade e capacidade crítica ante as interpretacións propias e alleas, tanto vocais como 
instrumentais.

• Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación, tanto vocal como 
instrumental (individual ou colectiva)

• Recoñecemento da danza como medio para enriquece-la percepción visual, espacial e 
musical e apreciación das súas posibilidades expresivas.

• Interese polo coidado e mantemento dos instrumentos e o uso correcto da voz.
• Apreciación e disfrute da audición de obras e espectáculos musicais e respecto polas normas 

que rexen o comportamento dos mesmos.
• Sensibilidade ante as obras e autores/as que constitúen o noso patrimonio musical.
• Interese polas manifestacións culturais doutras culturas.
• Valoración dos medios de comunicación e das aportacións das novas tecnoloxías como 

instrumentos de coñecemento, disfrute e relación cos demais.
• Actitude crítica e sensibilidade ante o consumo indiscriminado de música e o exceso de 

produción de ruído.

I  CONTIDOS. Atendendo aos 3 bloques: Audición e referentes musicais,  interpretación e creación 
e música e tecnoloxías:

1. Música, imaxe e tecnoloxía.
• A electrónica e a informática aplicadas á música
• A música do cine, radio, televisión e publicidade.
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2. Música popular urbana, a música tradicional e a chamada música culta.
• Diferenzas conceptuais entre a música popular urbana, a música tradicional e a chamada música 

culta.
• A orixe da música popular urbana: o salón, o teatro e as variedades.
• O jazz: orixe, evolución e difusión.  Organoloxía Correntes máis destacadas.
• Movementos da música popular urbana.   A música popular xuvenil: aspectos estéticos e 

sociolóxicos.
3. A música española.
• A música na Idade Media; a música medieval en Galicia.
• Os polifonistas do Renacemento.  A música profana: villancicos e romances.
• Execución vocal e/ou instrumental de obras medievais e/ou renacentistas.
• O Barroco: teatro musical, música relixiosa e civil.
• Música e sociedade na España dos sécalos XIX e XX; a Zarzuela.
4. A música tradicional en España.
• As tradicións musicais en España: influencia e diversidade.
• A música tradicional en Galicia: a danza e a súa música, o canto.
• A música tradicional no resto do Estado Español: a danza e a súa música.  O canto.  Os 

instrumentos populares.
5. Músicas do mundo.
• Folclore, etnomusicoloxía e antropoloxía da música.
• A música tradicional e popular en Latinoamérica.
• A música indíxena
• Influencias da música hispana
• A música doutras culturas: África e O Lonxano Oriente.
• A música en África.  A música no Islam.  A música na África negra.

II  PROCEDEMENTOS: 

• Práctica vocal e/ou instrumental de obras pertencentes a cada un dos contidos obxecto de 
estudio, adecuadas ao nivel do grupo.

• Escoita activa de obras representativas de cada período apoiada en partituras ou noutras 
representacións gráficas. Comentario das audicións desde o punto de vista melódico-rítmico 
como harmónico e estilístico.

• Elaboración de mapas históricos en relación co feito musical.
• Comentario de textos musicolóxicos.
• Práctica con instrumentos MIDI.
• Elaboración de secuencias MIDI.
• Gravación de pezas compostas durante o curso mediante gravador dixital a disco duro mediante 

o uso do programa Audacity e Pro Tools.
• Transcrición de pezas musicais empregando editor de partituras.
• Visionado de películas, vídeos e anuncios.  Análise de Bandas Sonoras.
• Elaboración dun programa de Radio Fórmula virtual.
• Audición activa de diferentes exemplos da música popular urbana
• Visualización de musicais, en directo ou gravados.
• Creación musical e literaria dun repertorio para interpretar na clase.
• Traballos de investigación e exposición dos autores ou grupos a estudar.
• Estudio do folclore como elemento xerador da música “culta”: Práctica instrumental,  vocal e 

danza de obras folclóricas e pertencentes a música popular urbana.

IV  UNIDADES DIDÁCTICAS:

IV.1.  PRIMEIRO TRIMESTRE:
Unidades1,2,3,4 Música e cultura A música Lixeira  O rock  O pop no Estado Español O jazz Organoloxía

IV.2.  SEGUNDO TRIMESTRE:
Unidades 5,6,7,8 As músicas do mundo A música tradicional en España Os diferentes estilos e períodos 
da música “culta” no Estado español.
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IV.3.  TERCEIRO TRIMESTRE:
Unidades 9 e 10  A Electrónica e a Informática aplicadas á música  A Música e os medios de 
comunicación.

V  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  CUARTO DA E. S. O. Atendendo aos recollidos no decreto 133/ 
do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

• Saber Recoñecer,  ler, escribir e reproduci-los elementos básicos da linguaxe relacionados coa 
organización do discurso musical.

• Distingui-las diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a diversas 
variables: intención de uso, estrutura formal, medio de difusión utilizado, etc.

• Analiza-los procesos de produción musical: partituras, gravacións, etc., valorando a intervención 
dos distintos profesionais.

• Caracteriza-la función da música nos distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine e 
as súas aplicacións na publicidade.

• Saber analizar obras musicais, mediante audicións e/ou partituras, atendendo ás súas 
características formais e rasgos estilísticos máis representativos, e situalas no seu contexto 
cultural.

• Utiliza-la terminoloxía adecuada na análise de obras e situacións musicais,  consultando as fontes 
documentais necesarias.

• Valora-lo papel das novas tecnoloxías na creación e reprodución da música.
• Recoñece-las mostras máis importantes do patrimonio musical galego así como do resto do 

Estado español, situándoas no seu contexto histórico e social.
• Desenrola-la capacidade creativa empregando a música como vehículo de expresión por  medio 

da voz e dos instrumentos.
•  Ter unha actitude aberta para respecta-las manifestacións do teatro musical e poder valoralas 

obxectivamente.
• Valora-la importancia das novas tecnoloxías na creación.
• Comprende-lo valor dos medios de comunicación, radio, televisión e internet, como elementos 

indispensables para a difusión da música, e os elementos de que se serven
• Aprecia-la importancia da música no cine e coñece-la función que desempeña neste medio.
• Valora-la música na televisión e a publicidade

VI  CONTIDOS MÍNIMOS PARA 4º DA ESO

• Valoración da actividade instrumental e vocal (interpretación, acompañamento, improvisación) 
como fonte de aprendizaxe, diversión, relación e expresión.

• Recoñecemento da danza como medio para enriquece-la percepción visual, espacial e musical e 
apreciación das súas posibilidades expresivas.

• Interese polo coidado e mantemento dos instrumentos e o uso correcto da voz.
• Interese polas manifestacións culturais doutras culturas.
• Valoración dos medios de comunicación e das aportacións das novas tecnoloxías como 

instrumentos de coñecemento, disfrute e relación cos demais.
• Analiza-los procesos de produción musical: partituras, gravacións, etc., valorando a intervención 

dos distintos profesionais.
• Utiliza-la terminoloxía adecuada na análise de obras e situacións musicais,  consultando as fontes 

documentais necesarias.
• Valora-lo papel das novas tecnoloxías na creación e reprodución da música, a través do seu 

emprego.
• Recoñece-las mostras máis importantes do patrimonio musical galego así como do resto do 

Estado español, situándoas no seu contexto histórico e social.

AVALIACIÓN.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA SEGUNDO, TERCEIRO E CUARTO 
DA E. S. O:

A avaliación será continua e integradora, continua para detecta-las dificultades que se dan no proceso de 
aprendizaxe e integradora en canto que debe ter en conta as capacidades dos alumnos e alumnas.
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Farase unha proba ó comezo do curso que permita ó profesor, neste caso, informarse sobre o nivel do 
conxunto do curso, determinando esta proba o conseguinte proceder na procura dunha aprendizaxe 
significativa.

Durante cada unha das tres avaliacións poderanse realiza-las probas tanto teóricas como prácticas que se 
estimen oportunas.   Para acadar o aprobado a media ponderada das distintas probas terá que acadar un 
mínimo de 5 puntos.

METODOLOXÍA

A metodoloxía empregada procura que a aprendizaxe sexa significativa  Para iso se tivo en conta o deseño 
das actividades, a flexibilidade para adaptalas ás características psicolóxicas e físicas do alumnado e ás 
diferentes circunstancias a concorrer no proceso de ensino-aprendizaxe.

Os bloques de contidos  están distribuídos tendo en conta as consideracións expostas na Programación 
Didáctica de Referencia para a área de música e a adquisición das competencias básicas recollidas na 
lexislación vixente en materia educativa.

As actividades deseñadas responden a principios didácticos adecuados para a E S. O. A Educación en 
valores, tanto persoais coma sociais, que abarcan a responsabilidade,  o esforzo, a creatividade, a 
tolerancia, a liberdade;  a atención a alumnos estranxeiros, a atención a alumnos superdotados 
intelectualmente e a atención ós alumnos con necesidades educativas especiais.   A prol dunha Educación 
integral,  atención á diversidade, equilibrio entre a comprensividade e a diversidade, a procura dun clima 
de cooperación e aceptación mutua entre os alumnos e alumnas, a atención á súa autoestima...
Así apostamos por unha estratexia de indagación que servirá para que eles e elas realicen a súa propia 
aproximación ós centros de interese, combinada cunha estratexia expositiva no ensino de feitos e 
conceptos.  Ambas estratexias poden promover aprendizaxes significativas, primando a estratexia de 
indagación que permite o ensino a partires do descubrimento onde os alumnos e alumnas sexan os 
protagonistas.

En referencia á audición, éstas faranse de maneira activa e comentada, cultivando tanto o plano do 
exercicio da intelixencia cognitiva e emocional.  O interese pola audición procurarase presentando 
audicións nas que se presenten elementos coñecidos e, ó mesmo tempo,  se vaian adquirindo novos 
elementos co fin de non ser rexeitada e proporcionar estímulos diferentes.  Se buscará que a duración das 
pezas ou fragmentos presentados estean en concordancia coa súa capacidade de concentración, 
memorización e asimilación.

Mediante a interpretación se traballarán aspectos como a socialización, a interiorización de aspectos 
técnicos e expresivos relevantes, ademais da valoración positiva do traballo ben feito,  constituíndo así un 
estímulo á aprendizaxe considerable.  Desta maneira a aprendizaxe de esquemas rítmicos, ostinatos, 
combinacións de timbres, etc,  realizaranse como secuencias prácticas e non tanto coma conceptos.  Outro 
tanto podería dicirse da linguaxe musical e da música no tempo.  Tratando ademais de posibilitar unha 
relación directa co entorno dos alumnos e alumnas fóra da aula, tendo en conta que a música está moi 
presente na súa realidade social.

Pácticamente tódalas actividades mencionadas están xa interrelacionadas no desenvolvemento das 
diferentes unidades didácticas, que buscan o mesmo obxectivo.  A historia da música se estruturou ó 
longo do curso de maneira cronolóxica para que o alumnado poda comprender unha evolución da música 
parella a súa propia evolución no proceso de ensino-aprendizaxe.  Tamén se presentan obras “actuais” 
durante os tres trimestres que sexan do gusto do alumnado, co fin de que non se alexe do proceso ensino-
aprendizaxe.

O profesor decidirá según as características dos alumnos e alumnas e dos grupos en que actividades, 
contidos e procedementos será necesario profundizar, adaptar ou varia-la estratexia, na procura sempre do 
interese do alumnado en xeral e en particular.

Tomando anotacións resultantes da observación activa do proceso, tanto en relación cos grupos como a 
nivel individual, se irán adaptando os contidos expostos nas actividades para que se poida reincidir en 
contidos anteriores cando sexa necesario ou amplialos.
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A última  unidade didáctica busca un repaso xeral de todo o curso coa idea de subliña-lo aprendido.  Isto 
pode servir coma estímulo para o alumnado no recoñecemento da súa participación e dos obxectivos 
acadados, ademais de favorecer que aumente o seu interese pola asignatura.

En todo momento se evitarán actitudes competitivas, valorando sempre a participación e o interese posto 
nas actividades propostas.
Esta metodoloxía atende ós principios da Programación Didáctica de Referencia e á adquisición das 
competencias básicas, dentro da lexislación vixente tanto a nivel autonómico coma estatal e ten en conta 
os principios xerais de toda a Etapa da E. S. O.

Os recursos didácticos e metodolóxicos empregados abranguen os materiais, persoais, espaciais e 
temporais, ademais dos que se derivan da a propia actividade metodolóxica.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS:

A Aula de Música do I. E. S. As Bizocas de San Vicente do Mar/ O Grove está provista de:
• Minicadena
• Piano eléctrico
• Pizarra pautada móbil e pizarra “tradicional”
• Guitarra
• Instrumentos de placa Orff
• Instrumentos de percusión 
• Cds
• Libros de Texto e outros
• Vídeos e DVDs
• Computadora portátil
• Video proxector
• Tarxeta de son para gravación a disco duro

A esto hai que sumar o material aportado polo Xefe de Departamento.

 PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE PENDENTES:

 O Departamento de Música do I.E.S. As Bizocas dispón o seguinte plan de traballo ou programa de 
recuperación para os alumnos que, estando en Terceiro da E.S.O.,   teñen pendente a asignatura de Música 
pertencente a Segundo da E.S.O. Outro tanto se dispón para os alumnos e alumnas que cursando Cuarto 
da E. S. O. teñen pendente Música de Terceiro e /ou Segundo.

Estas actividades céntranse na proposta de cadernos de traballo nos que se irán repasando os diferentes 
contidos incluídos no programa de Segundo e de Terceiro da E. S. O.

A realización tanto dos cuestionarios como das actividades serán contemporáneas ás datas asignadas ás 
avaliacións “ordinarias”.  Estruturándose en traballos e follas de exercicios a entregar semanal ou 
quincenalmente, según a natureza do traballo a realizar.  Todo isto sen menoscabo, como é preceptivo, da 
realización dunha proba extraordinaria no mes de Maio.  A superación desta proba terá os mesmos efectos 
académicos que a superación “progresiva” mediante os cadernos de traballo e as actividades propostas a 
tal fin.

Os criterios de avaliación serán os mesmos indicados no Programa do Departamento de Música,  salvo en 
aqueles aspectos que se deriven da súa especial situación, como é o caso da inclusión dunha proba 
extraordinaria en Maio e as actividades que este Departamento dispón para a progresiva recuperación da 
asignatura pendente.
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA A ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BASICAS

-Competencia en comunicación lingüística:  Enriquecer os intercambios comunicativos mediante o uso 
dun vocabulario básico.  Mediante o proxecto lector foméntase tamén a conexión coas linguas e a 
literatura.  A música, ademáis dunha linguaxe universal, pon en contacto as linguaxes que se sirven dela 
nas distintas formas que abrangue a música vocal.
-Competencia matemática: En estreita conexión coa aprendizaxe da linguaxe musical: “A música é un 
exercicio matemático inconsciente” (Leibniz).  A escalística, interválica, harmonía,  proporción e relación 
rítmica, todo en música ten un marcado cariz matemático.
-Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: Desde o aprezo ao silenzo, o aprezo ao 
son da natureza como modelo artístico á relación entre música artística, popular e folclórica co mundo 
físico, pasando pola apreciación do correcto uso da voz como unha pauta de vida saudable.
-Tratamento da información e competencia dixital: En toda a etapa da E.S.O., a integración da 
asignatura de música está integrada coas novas tecnoloxías da información e da comunicación, formando 
parte dos contidos, das actitudes e dos procedementos.  Produción, aprendizaxe, práctica e difusión da 
música están moi íntimamente ligadas ás TICS, supoñendo ademais, un eixo na súa implantación global.
-Competencia social e cidadá: A interpretación e creación colectiva que exise a práctica da música 
requiren dun traballo cooperativo que colabora na adquisición de habilidades para relacionarse cos 
demáis..
-Competencia cultural e artística:  A música é unha ciencia, unha arte en estreita conexión coas outras 
artes, e un dos elementos constitutivos da identidade do ser humano.  A través dela achégasenos o mundo 
e as súas xentes. Estes principios están presentes en toda a etapa.  A música fomenta a capacidade de 
apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas.
-Competencia para aprender a aprender: Presente ao longo de toda a etapa, mediante o emprego de 
titoriais que posibilitan a aprendizaxe como un feito natural e necesario para acadar obxectivos 
académicos e de desenvolvemento persoal.  Ademáis a música contribúa a desenvolver o sentido da orde 
e da análise.
-Desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal: Capacidade precisa para todalas 
actividades que requiran interpretación e composición, reflectidas na presente programación ao longo de 
toda a etapa.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

A  presente programación ten unha natureza aberta sendo susceptible en todo momento a ser adaptada e 
modificada se fora preciso en función das necesidades do alumnado facendo unha programación adecuada 
as posibilidades do mesmo. Se fora preciso se adecuaría  tanto no que respecta a contidos, obxectivos 
como recursos materias ( baquetas, instrumentos, asentos, posición na aula etc..). A música axuda no 
desenvolvemento persoal do alumnado discapacitado no aspecto integrador, de comunicación e 
autoconcepto. A resposta ós distintos estímulos musicais non é necesariamente igual en tódolos casos, 
polo que se pode incidir mais no ritmo, na melodía ou na harmonía á hora de orientar a súa atención.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Contemplaránse en todo momento actividades extraescolares e complementarias como por exemplo saída 
a distintos concertos organizados polo Auditorio de Santiago ou outras de interese similar  en tódolos 
cursos da ESO.

AS TICS APLICADAS A MÚSICA

TEMAS: Linguaxe musical. Iniciación a harmonía e contrapunto. Informática musical, técnicas de 
gravación e edición de audio. Música e medios de comunicación.
CURSOS: 2º 3º e 4º da ESO.
OBXECTIVOS:

- Emprego de editor de partituras como ferramenta da escrita musical, para o estudo do 
timbre e das diferentes  agrupacións instrumentais mediante o emprego de asistentes. O 
editor de partituras é a ferramenta ideal para que o alumnado adquira as habilidades 
necesarias para a utilización da música como vehículo de expresión persoal a partir da 
composición de pezas orixinais, e a interpretación de pezas doutros autores. Para estas 
tarefas consideramos comezar co emprego dos programas Denemo e Melody assistant, 
aínda que non se pode considerar que responda de maneira completamente satisfactoria 
aos obxectivos marcados neste punto,polo que o dpartamento de Música recomenda a 
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adquisición de CODA FINALE ALLEGRO ou SIBELIUS. Periodización:durante todo 
o curso e toda a etapa da ESO.

- Emprego de audacity 1.3- Grabador,editor de audio. Programa de código aberto. En uso 
no centro dende o ano 2004-05. Periodización: durante todo o curso e durante toda a 
etapa da ESO.

- Emprego de Give me tac, metrónomo virtual. En uso no centro dende o curso 2006-07. 
Dispoñible a través do blog do centro.

- Emprego de powertab editor 1.7: Editor que traslada a música do pentagrama a formato 
tablatura en tempo real.  De utilidade utilidade para a iniciación a guitarra e para o 
estudo da historia da notación musical.Periorización: durante todo o 
curso,especialmente en 3º e 4º da ESO.

- Posta en marcha de blogs de aula: No que o alumnado poda publicar os traballos 
realizados para a asigantura, integrando o proceso de ensino-aprendizaxe na internet.

PROXECTO LECTOR

O Departamento de Música, en coordinación cos demais departamentos e co Plan de Biblioteca do 
Centro, realizará para este curso entrante un plan de fomento á lectura que consistirá en:
-Comentarios de texto: A partires dun texto de temática musical acorde cos contidos que se desenrolen en 
cada momento do curso escolar se lle proporán o alumnado comentarios de texto previa explicación do 
profesorado. Obxectivos: fomento á lectura, fomento da capacidade de análise literaria, fomento da 
interdisciplinariedade. Periorización: durante todo o curso e toda a etapa da ESO.
-Recollida de coplas da música tradicional galega. Terá como obxetivo principal o achegamento do 
alumnado a súa realidade cultural, tanto no que se refire á literatura de transmisión oral como os distintos 
estilos de música tradicional. 
En estreita relación co equipo de biblioteca do centro, o departamento de música do IES As Bizocas, 
supervisará a IIIª edición do Certame de poesía Xosé A. Barral, ao que poderá participar este ano todo o 
alumnado que curse durante este 2008-2009 a E.S.O. ou o Bacharelato en calquer centro de ensino de 
Galicia.  Os poemas gañadores son musicados polo xefe do departamento de música e interpretados pola 
Orquestra Orff do IES As Bizocas, adscrita a este departamento, nun acto anual a fin de curso, o festival 
Música nas túas palabras, do que no 2009 celebraremos a súa IIIª edición.

SECCIÓN BILINGÜE

Por segundo ano consecutivo está adscrita a este departamento unha sección bilingüe en 2º da E.S.O. no 
que a lingua empregada é o inglés.  Este particular só afecta aos criterios de avaliación que son comunes a 
ese curso no que atañe ao uso da lingua inglesa por parte do profesor que a imparte, José Manuel Durán 
Graña, e o alumnado.  De acordo coa orde de 18 de abril de 2007 pola que se crea e regula a convocatoria 
do plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario de 
Galicia, a implantación da lingüa estranxeira é progresiva e en coordinación co Departamento de inglés 
do IES As Bizocas.
Como proba específica desta sección está a calificación de 1 a 10 do nivel de emprego da lingua inglesa 
por parte do alumnado.  Calificación cuxo peso na media ponderada irá en aumento.

A ORQUESTRA ORFF IES AS BIZOCAS

Consolidación da orquestra do instituto fundada e dirixida polo xefe do departamento de música, José 
Manuel Durán Graña, durante o curso 2006-2007.  A mesma está integrada maioritariamente por alumnos 
do centro, aínda que tamén está aberta á participación de ex-alumnos, como aconteceu o curso pasado.  A 
base do repertorio da orquestra está na chamada música clásica, así como na estrea dos poemas gañadores 
do Certame de poesía Xosé A. Barral. 
 

Esta programación foi realizada por José Manuel Durán Graña, Xefe do Departamento de Música 
do I. E. S. As Bizocas de San Vicente do Mar/O Grove para o curso 2008-2009.


