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A. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Elabórase esta programación anual para concretar a organización e deseño da materia de Música no 

IES Bouza Brey de Vilagarcía de Arousa durante o curso 2020/2021.

Desta materia encárgase o Departamento de Música que contará como único membro con Jorge J. 

Suárez  Navia,  quen  se  incorpora  por  primeira  vez  ao  centro.  Fará  tamén  as  veces  de  Xefe  de 

Departamento e, pola mesma, é a persoa que redacta as liñas que deseguido continúan.

Xunto a esa toma de contacto coa realidade deste centro educativo por parte deste docente, este  

curso iniciámolo baixo a ameaza estable do COVID que tamén terá o seu impacto neste documento.

No que se refire ás  características xerais deste centro educativo, alumnado, dinámicas...  estas 

pódense revisar no Proxecto Educativo do centro. Pode ser relevante para a nosa materia:

 a  existencia  de  diferentes  centros  educativos  musicais  na  localidade  (Escola  de  Música, 

Conservatorio Profesional,  distintas academias privadas, distintas asociacións folklóricas...) 

que poden darlle un pulo importante ás dinámicas de traballo na aula e á vida musical no noso 

centro

 descoñécese a valoración real que ten o alumnado do centro cara a materia e, sobre todo, cara 

a Música; ao longo do primeiro trimestre obteremos xa unha radiografía completa do que 

podemos chegar a facer e como

 respecto  da  primeira  proposta  inicial  e  ideal  de  traballo,  sinalar  e  moi  negativamente  a  

importante  escaseza  de  recursos  TIC  no  centro,  en  especial,  aparellos  informáticos.  En 

principio, a ESO dispón dun único espazo que adoita estar moi saturado (espazo que este  

curso  co  COVID aínda  terá  unha  maior  peculiaridade),  non  se  empregan os  recursos  do 

Espazo Abalar por estar xa bastante obsoletos e non se participa no proxecto Edixgal pese a  

que nun dos centros de E. Primaria (descoñécese se hai algún máis) si que o ten en marcha.  

Non se pensaba nesta situación tan afastada da realidade do uso das TIC neste centro e por iso  

será un aspecto sobre o que teremos que facer propostas e avanzar nos próximos cursos de 

forma progresiva e paulatina...

Os niveis educativos nos que traballaremos son:

LIÑAS

NIVEL A B C TOTAL

2º ESO 2 horas 2 horas 2 horas 6 horas

 3º ESO 2 horas 2 horas 2 horas 6 horas
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Resulta peculiar que neste Instituto non se imparta a materia de Música en 4º da ESO o que impide 

tamén que logo teña a súa continuidade no Bacharelato. Preguntada a cuestión, indicóusenos que se 

debía  a que a  materia  atopábase dentro dun itinerario para  o que non houbo matrícula...  No seu 

momento, estudaremos eses itinerarios para 4º ESO e, no seu caso, faremos as oportunas propostas de 

modificación para  tratar  de  reconducir  esta  situación que se  nos  antolla  como anómala e  na que  

consideramos que hai marxe de mellora.

Indicar tamén que con esa escaseza de horas totais (12 horas) o Departamento acabou por asumir 

carga horario doutro departamento.  En concreto,  cúbrense 07 horas  correspondentes  á  materia  de 

Valores Éticos do Departamento de Filosofía (inicialmente, cando se nos ofertou a carga horaria extra  

musical falouse de 04 horas e finalmente a concretáronse 07 horas).

 Marco legal:

Para pechar este primeiro apartado, indicar as fontes normativas das que bebe esta Programación a 

fin de que sirvan de referencia para todas as persoas que desexen afondar na mesma:

Normativa estatal:

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación logo da súa reforma pola Lei Orgánica 

8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

 Orde  ECD/65/2015,  de  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  entre  as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Educación Primaria, a Educación 

Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato (BOE 29/01/2015)

 Real Decreto 1105/2014,  de 26 de decembro,  polo que se establece o currículo básico da  

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE 03/01/2015).

Normativa galega:

 Orde  ECD/65/2015,  do  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  entre  as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria,  a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE del 29)

 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

 Orde  do  15  de  xullo  de  2015  pola  que  se  establece  a  relación  de  materias  de  libre 

configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de  educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta

 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
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B.  CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS 
COMPETENCIAS  CLAVE.  RELACIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 
DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

Segundo  o  Informe  Deseco,  a  competencia  é  un  coñecemento  na  práctica,  un  coñecemento 

adquirido  a  través  da  participación  activa  en  prácticas  sociais  que  supón  “unha  combinación  de 

habilidades  prácticas,  coñecementos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emocións,  e  outros 

compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción 

eficaz”. 

Podemos sinalar con Moya e Luengo, que a competencia é un tipo de aprendizaxe caracterizada  

pola  forma en que calquera  persoa logra  facer  uso dos seus  múltiples  recursos persoais  (saberes, 

actitudes,  valores,  emocións,  etc.),  para  lograr  unha resposta  adecuada a  unha tarefa  exposta  nun 

contexto determinado.

Seguindo  a  normativa  de  referencia,  as  competencias  clave  que  se  concretan  e  sobre  as  que 

centraremos o noso traballo son as seguintes:

 Comunicación lingüística (CCL)
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
 Competencia dixital (CD)
 Aprender a aprender (CAA)
 Competencias sociais e cívicas (CSC)
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CCEC)

O primeiro paso que nos corresponde dar en relación a estas competencias clave é o de determinar  

como e de que maneira a materia de Música vai axudar ao noso alumnado a acadar esas competencias.

B.1. Que supón cada competencia e como se traduce na materia de Música

1. Comunicación lingüística (CCL)

A nivel xeral implica... Na materia de Música supón que o noso alumnado...

A  habilidade  para  expresar  e 
interpretar  conceptos, 
pensamentos,  sentimentos,  feitos 
e opinións de forma oral e escrita 
(escoitar,  falar,  ler  e  escribir),  e 
para  interactuar  lingüisticamente 
dunha  maneira  adecuada  e 
creativa  en  todos  os  posibles 
contextos  sociais  e  culturais  ou 
multiculturais , como a educación 
e  a  formación,  a  vida  privada, 
profesional e o lecer.

1. Traballa aspectos relativos á fonética, entonación, acentos, pronuncia, etc.
2. Integra a través da expresión vocal e o canto a linguaxe verbal e a musical
3.  Emprega  correctamente  o  vocabulario  para  comprender  e  saber  comunicar 
cuestións relacionadas coa música
4. Expresa e interpreta de forma oral e escrita, pensamentos, emocións, vivencias e 
opinións persoais
5. Le e comprende textos en distintas linguas
6. Establece paralelismos entre o discurso musical e o discurso lingüístico posto que a 
música  emprega  na  súa  estruturación  interna  funcións  formais  semellante  ás  que 
utiliza  a  comunicación  lingüística  (introdución,  exposición,  desenvolvemento, 
recapitulación e conclusión)
7. Formula e expresa os propios argumentos dunha maneira convincente e adecuada 
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ao contexto
8.  Usa  a  comunicación  para  resolver  conflitos  e  realizar  críticas  con  espírito 
construtivo

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

A nivel xeral implica... Na materia de Música supón que o noso alumnado...

A  competencia  matemática 
entraña,  en  distintos  graos,  a 
capacidade e a  vontade de utilizar 
modos matemáticos de pensamento 
(lóxico  e  espacial)  e  de 
representación (fórmulas,  modelos, 
construcións, gráficos e diagramas)

1. Recoñece e emprega modos de representación e de pensamento lóxico e espacial
2.  Manexa elementos e procesos matemáticos básicos
3.   Selecciona  as  técnicas  adecuadas  para  calcular,  representar  e  interpretar  a 
realidade a partir da información dispoñible
4. Identifica situacións cotiás que requiran a aplicación de estratexias de resolución 
de problemas 

A competencia en materia 
científica
alude á capacidade e a vontade de 
utilizar  o  conxunto  de  bos 
coñecementos  e  a  metodoloxía 
empregados  para  explicar  a 
natureza, co fin de expor preguntas 
e  extraer  conclusións  baseadas  en 
probas

1. Recoñece e analiza críticamente a presenza que determinados sons (naturais ou 
non) teñen na nosa contorna (paisaxe sonora) e toma consciencia da importante 
incidencia que ten o son na nosa sociedade
2. Identifica e reflexiona sobre o exceso de son, sobre cando e como o son se 
converte en ruído, sobre a contaminación sonora e sobre o nivel sonoro que 
soportamos en determinados lugares de lecer, sobre o uso de música 
indiscriminadamente son cuestións fundamentais que se abordarán desde a nosa 
área
3. Coñece a voz e o corpo humano (oído, aparello fonador, respiratorio…) como 
medios de expresión e toma consciencia da necesidade de xerar e manter hábitos 
saudables tanto físicos como mentais
4. Toma en consideración a dobre dimensión da saúde (individual e colectiva) e 
asume a necesidade de establecer actitudes de responsabilidade e respecto cara aos 
demais e cara a un mesmo

Por competencia en materia de 
tecnoloxía
enténdese  a  aplicación  dos 
devanditos  coñecementos  e 
metodoloxía en resposta ao que se 
percibe  como  desexos  ou 
necesidades humanas

1. Incorpora a aplicación de conceptos tecnolóxicos básicos para coñecer o mundo 
que o rodea
2. Amosa curiosidade por comprender os fundamentos científicos e tecnolóxicos 
vinculados á música
3. Analiza os nosos propios hábitos de consumo musical e o uso da tecnoloxía neles

No seu conxunto, as competencias 
científica e tecnolóxica entrañan a 
comprensión dos cambios causados 
pola  actividade  humana  e  a 
responsabilidade de cada individuo 
como cidadán

1.  Capacitan ao alumnado para desenvolverse,  por exemplo, en ámbitos da vida 
como a saúde, o consumo e a tecnoloxía que nos rodea
2.   Aportan  a  adecuada  percepción  do  espazo  físico  no  que  se  desenvolve  a 
actividade humana, do que o son e a música forman parte

3. Competencia dixital (CD)

A nivel xeral implica... Na materia de Música supón que o noso alumnado...

O  uso  seguro  e  crítico  das 
tecnoloxías  da  sociedade  da 
información para o traballo, o 
lecer  e  a  comunicación. 
Susténtase  nas  competencias 
básicas  en  materia  de  TIC 
(Tecnoloxías da información e 
a  comunicación):  o  uso  de 
computadores  para  obter, 

1. Comprende as principais aplicacións dunha computadora (procesador de texto, folla de 
cálculo, base de datos, almacenamento e manexo de información) para traballar contidos 
da nosa área
2. Fai uso habitual de novas tecnoloxías musicais e das tecnoloxías da información e a  
comunicación  para  informarse,  aprender  e  gozar  da  música,  con  conciencia  crítica  e 
xerando hábitos responsables en diferentes contextos (educativo, familiar e de lecer)
3.  Avalía  e  selecciona  novas  fontes  de  información  relacionadas  coa  música:  toma 
conciencia das oportunidades que ofrece o uso da Internet  e as novas tecnoloxías da 
comunicación (buscadores, blogues, correo electrónico, foros, etc.)
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avaliar,  almacenar,  producir, 
presentar  e  intercambiar 
información,  e  comunicarse  e 
participar  en  redes  de 
colaboración  a  través  de 
Internet

4. Toma conciencia da necesidade de respectar principios éticos no uso das tecnoloxías 
da información e a comunicación
5. Coñece e domina o hardware e o software musical básico, os distintos formatos de son 
e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son, relacionados, entre 
outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia
6.  Ten  especial  consideración  no  uso  de  produtos  musicais  e  da  súa  relación  coa 
distribución e os dereitos de autor

4. Aprender a aprender (CAA)

A nivel xeral implica... Na materia de Música supón que o noso alumnado...

Ser consciente do propio proceso de aprendizaxe e 
das  necesidades  de  aprendizaxe  de  cada  un, 
determinar  as  oportunidades  dispoñibles  e  ser 
capaz de superar os obstáculos co fin de culminar 
a aprendizaxe con éxito. 
Significa  adquirir,  procesar  e  asimilar  novos 
coñecementos  e  capacidades,  así  como  buscar 
orientacións e facer uso delas. 
Implica que os alumnos se apoien en experiencias 
vitais e de aprendizaxe anteriores co fin de utilizar 
e aplicar os novos coñecementos e capacidades en 
moi diversos contextos, como os da vida privada e 
profesional  e  a  educación  e  formación.  A 
motivación  e  a  confianza  son  cruciais  nesta 
competencia

1. Toma conciencia sobre as súas propias capacidades, a utilización 
de distintas estratexias de aprendizaxe, a xestión e control eficaz dos 
propios procesos de aprendizaxe e o desenvolvemento do sentido de 
responsabilidade
2.  Desenvolve capacidades como a atención, a  concentración e a 
memoria
3. Amósase perseverante na aprendizaxe e adquire confianza en si 
mesmo ante as metas a acadar a curto, medio e longo prazo
4. Administra o esforzo e adquire responsabilidades e compromisos 
persoais
5.  Aplica  os  novos  coñecementos  e  capacidades  a  situacións 
parecidas e contextos diversos.
6.  Resolve problemas,  acepta os seus propios erros  e  aprende dos 
demais

5. Competencias sociais e cívicas (CSC)

A nivel xeral implica... Na materia de Música supón que o noso alumnado...

Tomar  consciencia  de  todas  as  formas  de 
comportamento  que  preparan  ás  persoas  para 
participar dunha maneira eficaz e construtiva na 
vida  social  e  profesional,  especialmente  en 
sociedades cada vez máis diversificadas,  e,  no 
seu  caso,  para  resolver  conflitos.  As 
competencias  sociais  e  cívicas  preparan  ás 
persoas  para  participar  plenamente  na  vida  en 
sociedade  segundo  os  usos  e  normas 
establecidas  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos  e  estruturas  sociais  e  políticas,  e  ao 
compromiso  de  participación  activa  e 
democrática.

1. Traballa de forma cooperativa e establece relacións interpersoais nas 
actividades  musicais  de  interpretación,  creación  e  improvisación 
colectiva
2.  Expresa  as  propias  ideas,  valora  as  alleas  e  coordina  as  propias 
accións coas dos demais membros do grupo para a consecución dun 
resultado final satisfactorio,  traballando, por tanto, na adquisición de 
habilidades sociais
3. Participa en interpretacións grupais na clase e fóra dela
4. Valora e respecta, a través do coñecemento e do estudo da evolución 
histórica da Música, as distintas sociedades anteriores á súa, a actual e 
o resto que se desenvolven no seu entorno próximo ou das que ten 
constancia a través dos medios de comunicación

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

A nivel xeral implica... Na materia de Música supón que o noso alumnado...

A habilidade da persoa para transformar as ideas en 
actos. Relaciónase coa creatividade, a innovación e 
a asunción de riscos, así como coa habilidade para 
planificar  e  xestionar  proxectos  co  fin  de  acadar 
obxectivos.
Nesta competencia  apóianse todas as  persoas  (na 

1.  Afronta  os  problemas  que  poidan  xurdir,  busca  solucións 
creativas e aprende dos erros cometidos nas actividades de traballo 
propostas
2.  Coñécese  a  si  mesmo:  as  súas  capacidades,  debilidades, 
fortalezas, aprende a coñecer e controlar as súas emocións...
3. Desenvolve plans persoais, aprende a adecuar os seus proxectos 
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vida cotiá, no lugar de traballo...) e supón entender 
o  contexto  no  que  un  se  atopa  e  ser  quen  de 
aproveitar as oportunidades.
É o cimento doutras capacidades e coñecementos 
máis  específicos  que  precisan  as  persoas  que 
establecen ou contribúen a unha actividade social 
ou comercial. Iso debe incluír unha concienciación 
sobre os valores éticos e promover o bo goberno

coas  súas  capacidades,  aprende  a manter  a  motivación  persoal,  a 
autocrítico e a  autoestima
4. Organiza tempos e tarefas, sabe dialogar e negociar, é flexible e 
valora  as  ideas  ou  formulacións  dos  demais,  traballa 
cooperativamente, ten confianza en si mesmo
5.  Autoavalíase,  extrae  conclusións,   reelabora  os  plans  iniciais, 
valora posibilidades de mellora, toma decisións e ten unha actitude 
positiva ao cambio

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A nivel xeral implica...
Na materia de Música supón que o noso 

alumnado...

A apreciación da importancia da expresión creativa de ideas, 
experiencias  e  emocións  a  través  de  distintos  medios,  que 
inclúe tanto a música, as artes escénicas, a literatura e as artes 
plásticas.
Apreciar o feito musical como parte da cultura leva implícito 
dispoñer de habilidades  perceptivas,  sensibilidade e sentido 
estético  para  poder  comprender,  valorar  e  ser  capaz  de 
emocionarse e gozar a música. 
Implica tamén poñer en xogo a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade propia, debido a que comporta  reelaborar ideas e 
sentimentos  propios  e  alleos  así  como  habilidades  de 
pensamento  diverxente  e  converxente.  Tamén  posibilita 
ofrecer elementos para a elaboración de xuízos fundamentados 
no  respecto  a  as  manifestacións  musicais  distintas, 
establecendo  conexións  con  linguaxes  artísticas  e  con 
contextos  sociais  e  históricos  diferentes.  Ser  capaz  de 
comprender  a  música  enriquece  persoalmente  ao  noso 
alumnado  e,  ademais,  capacítalle  cara  a  unha  mellor 
valoración desta manifestación do ser humano.

1. Exercítase na habilidade, actitude e sensibilidade que 
permita interpretar e escoitar manifestacións musicais de 
diferentes culturas, épocas e estilos. 2. Toma conciencia 
da  diversidade  cultural  e  artística  nacional,  europea  e 
mundial
3.  Comprende  a  evolución  do  pensamento  e  do  gusto 
musical así como da importancia dos factores estéticos 
que inflúen na vida cotiá.
4. Aprecia a creatividade implícita na expresión de ideas 
a través de diferentes composicións musicais
5. Utiliza a música como fonte de enriquecemento e goce
6.  Emprega  os  nosos  recursos  para  realizar  creacións 
propias e a realización de actividades musicais en grupo.
7.  Considera a música como parte  do noso patrimonio 
cultural: coñece as principais obras musicais incluíndo a 
música popular como testemuño da nosa historia
8. Amosa interese e iniciativa por por participar na vida 
cultural do noso centro e a nosa comunidade
9.  Desenvolve  unha  actitude  aberta  á  diversidade  da 
expresión cultural

B2. Organización dos perfís de área e competencial na materia de Música: bloques e ámbitos

A nivel curricular, esta materia vertébrase nos distintos cursos en catro grandes bloques:

 Interpretación e creación
 Escoita
 Contextos musicais e culturais
 Música e tecnoloxías

Sempre  tendo  como  referencia  currículo  e  bloques,  en  relación  a  como  pensamos  que  pode  

adaptársenos  mellor  o  noso  plan  de  traballo  ao  mesmo  nesta  materia,  consideramos  interesante 

introducir  un  elemento  intermedio  (entre  eses  catro  bloques  curriculares  e  o  resto  de  elementos  

prescritivos do currículo -obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares-): chamarémolo  

ámbito.
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O  ámbito será un espazo máis concreto (pola información que nos traslada) que os bloques e 

transversal dentro deles (poderá funcionar dentro de cada un deles e indistintamente en varios a un 

tempo). A razón de que introduzamos este elemento do ámbito é o de que entendemos a Música como 

un todo como arte que é na que se nos antolla moi complexo entender ao alumnado traballando en  

compartimentos  estancos.  Traballar  por  bloques  con  ese  elemento  transversal  pensamos  que 

permitiranos aportar a coherencia que buscamos.

Pola  súa  concreción,  o  ámbito daranos  as  claves  para  interpretar  todo  o  currículo  no  noso 

Departamento e axudaranos na mellor organización do mesmo en relación ao traballo previsto.

Aínda  que  somos  optimistas  tamén  temos  as  nosas  dúbidas  sobre  se  o  resultado  final  será  o 

desexado, se esta decisión vai ser unha boa medida, se realmente vai mellorar o noso día a día, se será 

práctico e se axudará finalmente a entender moito mellor a alumnado e familias o que se está a facer e 

o nivel competencial que se deba acadar.

Polo tanto e tomada esta dirección no traballo, será preciso que ao longo do curso e dentro do 

Departamento concretemos os aspectos positivos e negativos desta proposta que botamos a andar 

neste momento e determinemos as propostas de cambio que consideremos precisas.

Así, pensando en que era o que debera informar sobre as competencias do noso alumnado na nosa 

materia chegamos aos seguintes sete ámbitos:

 Fundamentos da Música
 Creación
 Interpretación e práctica
 Escoita
 Expresión corporal, movemento e danza
 Investigación e crítica musical
 Aplicacións musicais

Ao mesmo tempo podemos presentalos xa relacionados cos bloques curriculares para a materia:

Bloque 1. Interpretación
e creación

Bloque 2. 
Escoita

Bloque 3. Contextos 
musicais e culturais

Bloque 4. Música 
e tecnoloxías

ÁMBITOS
MUSICAIS

1. Fundamentos da Música

4. Escoita

5. Expresión corporal, 
movemento e danza 7. Aplicacións 

musicais2. Creación 6. Investigación e crítica 
musical3. Interpretación e práctica

Xunto cos anteriores, xorden unha serie de ámbitos que consideramos que deben ter igual ou maior 

presenza en todo momento na nosa materia (e realmente así debera ser en todas) xa que non se pode 

entender ao noso alumnado no traballo illándose dalgún deles ou de todos a un tempo (máis ben todo 

o contrario).  Estes ámbitos deben de estar  sempre presentes no noso día a día,  nas actividades a  

realizar e valorados nas tarefas propostas:
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ÁMBITOS TRANSVERSAIS 

8. Expresión (oral, escrita)

9. Actitude e disposición (cara a materia, o traballo e/ou as persoas)

10. Uso e manexo das TICS

Dos  dez  ámbitos  tivemos  unha  única  dúbida,  en  concreto  no  ámbito  5.  Expresión  corporal,  

movemento e danza que, en certo modo, poderiamos incluílo como ámbito no Bloque 1 pero que este 

curso, debido á pandemia da COVID e coa imposibilidade de realizar actividades de movemento e  

danza, teremos que abordar os contidos dun xeito menos práctico.

Tamén veremos como concretar eses ámbitos transversais xa que ás veces poderemos relacionalos 

cos estándares de aprendizaxe pero en ocasións non tanto e, pola contra, deberan de estar case sempre  

presentes.

B.3. Revisión conxunta de bloques, ámbitos, contidos e estándares

Nos epígrafes C e D continuaremos avanzando e concretando como se vai desenvolver o currículo  

para cada un dos niveis educativos que impartimos e o xeral da materia no noso centro. 

Damos agora unha visión conxunta do cuarteto que forman as relacións bloques-ámbitos-contidos-

estándares segundo aparecen no currículo e os temos valorado, tanto no 2º como no 3º ESO:

2º ESO

COMPARATIVA DO TRABALLO POR APARTADOS SEGUNDO CONTIDOS E ESTÁNDARES

CONTIDOS ESTÁNDARES TOTAIS
Totais por 

Bloque

Bloque 1. 
Interpretación e 

creación

1.Fundamentos 
da Música

3 4 7

272. Interpretación 
e práctica

6 9 15

3. Creación 3 2 5

Bloque 2. Escoita 4. Escoita 1 3 4 4

Bloque 3. 
Contextos 
musicais e 
culturais

5. Expresión 
corporal, 

movemento e 
danza

1 2 3

30

6. Investigación e 
crítica

14 13 27

Bloque 4. Música 
e tecnoloxías

7. Aplicacións 
musicais

5 2 7 7

Ámbitos 
transversais

8.  Expresión 
(oral, escrita)

0 2 2
9

9.  Actitude e 
disposición

3 4 7
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10. Uso e manexo 
das TICS

0 0 0

TOTAIS 36 41 77

Observamos que o peso principal do noso traballo debe dirixirse, segundo o que o currículo nos 

está a indicar, cara ao coñecemento teórico e práctico de todos os elementos da Música e cara ao 

traballo na investigación e no desenvolvemento da capacidade crítica do noso alumnado.

3º ESO

COMPARATIVA DO TRABALLO POR APARTADOS SEGUNDO CONTIDOS E ESTÁNDARES

CONTIDOS ESTÁNDARES TOTAIS
Totais por 

Bloque

Bloque 1. 
Interpretación e 

creación

1.Fundamentos 
da Música

4 3 7

272. Interpretación 
e práctica

6 12 18

3. Creación 2 0 2

Bloque 2. Escoita 4. Escoita 6 0 6 6

Bloque 3. 
Contextos 
musicais e 
culturais

5. Expresión 
corporal, 

movemento e 
danza

0 0 0

27

6. Investigación e 
crítica

9 18 27

Bloque 4. Música 
e tecnoloxías

7. Aplicacións 
musicais

5 3 8 8

Ámbitos 
transversais

8.  Expresión 
(oral, escrita)

0 0 0

5
9.  Actitude e 
disposición

2 3 5

10. Uso e manexo 
das TICS

0 0 0

TOTAIS 34 39 73

De novo valoramos que o peso principal do noso traballo continúa nos bloques do coñecemento 

teórico e práctico da Música e novamente cara ao traballo na investigación e no desenvolvemento da 

capacidade crítica do noso alumnado.

B.4.  Mapa  competencial  da  materia  de  Música  (relaciona  bloques-ámbitos-competencias-

estándares)

Vemos agora como se relaciona o currículo que traballaremos na materia de Música, en cada un 

dos niveis educativos e finalmente, o que será o propio mapa competencial ao final da ESO para esta 

materia.
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2º ESO

TOTAL de COMPETENCIAS POR ESTÁNDAR SEGUNDO BLOQUES e ÁMBITOS 

BLOQUES ÁMBITOS CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC TOTAIS

1

1.Fundamentos da Música 1 2 4 7

2. Interpretación e práctica 2 1 1 7 11

3. Creación 2 2 4

2 4. Escoita 0

3
5. Expresión corporal, mov. e danza 2 2

6. Investigación e crítica 2 3 2 1 2 7 17

4 7. Apps 2 1 3

TRANS
VER
SAIS

8.  Expresión (oral, escrita) 2 2

9.  Actitude e disposición 1 2 1 1 5

10. Uso e manexo das TICS

TOTAIS 5 2 5 7 4 5 23 51

3º ESO

TOTAL de COMPETENCIAS POR ESTÁNDAR SEGUNDO BLOQUES e ÁMBITOS 

BLOQUES ÁMBITOS CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC TOTAIS

1

1.Fundamentos da Música 1 3 4

2. Interpretación e práctica 4 1 2 10 17

3. Creación 0

2 4. Escoita 0

3
5. Expresión corporal, mov. e danza 0

6. Investigación e crítica 6 2 6 2 9 25

4 7. Apps 2 1 1 1 1 6

TRANS
VER
SAIS

8.  Expresión (oral, escrita) 0

9.  Actitude e disposición cara a materia, 
o traballo e/ou as persoas

1 1 2 4

10. Uso e manexo das TICS 0

TOTAIS 6 0 4 13 5 5 23 56

MATERIA DE MÚSICA – AO FINALIZAR A ESO

TOTAL de COMPETENCIAS POR ESTÁNDAR SEGUNDO ÁMBITOS

BLOQUES ÁMBITOS CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC TOTAIS

1

1.Fundamentos da Música 1 2 1 7 11

2. Interpretación e práctica 6 2 3 17 28

3. Creación 2 2 4

2 4. Escoita 0

3 5. Expresión corporal, mov. e danza 2 2

12



DEPARTAMENTO DE MÚSICA – PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020/2021

6. Investigación e crítica 8 5 8 2 0 9 32

4 7. Apps 4 1 1 2 1 9

TRANS
VER
SAIS

8.  Expresión (oral, escrita) 2 2

9.  Actitude e disposición cara a materia, 
o traballo e/ou as persoas

2 3 3 1 9

10. Uso e manexo das TICS 0

TOTAIS 11 2 9 20 8 8 39 97

Ao finalizar a ESO (e en cada un dos cursos que neste ano forman parte da materia de Música que  

son  os  obrigatorios  para  todo o alumnado)  traballaranse  en  profundidade os  bloques de contidos 

referidos á Interpretación e práctica (para o que precisará coñecer ben os fundamentos da Música) e 

todo o referente á Audición, Investigación e Crítica Musical.

A nivel competencial, a materia de Música aporta distintas destrezas que se centran principalmente 

en dúas competencias clave: a Competencia de aprender a aprender e a Competencia de conciencia e  

expresións culturais.

Polo tanto, centramos esta programación que presentamos desde os bloques de contidos 1 e 3 e coa 

base das competencias indicadas.

En todo caso, entendemos que no momento no que se concrete o perfil  competencial  do noso 

alumnado no noso Centro, a nosa materia debera amosar especial importancia na concreción de ambas 

competencias clave, sobre todo no referido á Competencia de conciencia e expresións culturais.

C. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

Establecidos eses dez ámbitos de traballo (e relacionados principalmente os sete primeiros cos 

catro bloques de contidos da materia), cómpre continuar integrando ese novo concepto de ámbito que 

estamos a manexar e o máis oportuno é concretar uns obxectivos xenéricos que se pretenden para cada 

un deles e que tomaremos como obxectivos xerais da materia de Música no noso centro na etapa 

da ESO e iguais para todos os niveis.

1. Fundamentos da Música

Coñecer, identificar e relacionar todos os elementos que constitúen a Música e que fan que o resultado  
final sexa o que resulta ser: ritmo, melodía, harmonía, textura e timbre

2. Creación

Empregar os elementos da Música na creación dun produto musical final e segundo un criterio estético 
perseguido e expresado

3. Interpretación e práctica

Facer da Música unha experiencia activa, práctica e participativa coa execución das obras propostas e  
tamén das propias
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4. Escoita

Coñecer e empregar os estándares básicos para desenvolver unha escoita activa e integral na que se  
recoñezan todos os elementos da Música

5. Expresión corporal, movemento e danza

Empegar o corpo como ferramenta para a expresión persoal e coñecer e valorar a danza no patrimonio 
cultural e artístico das sociedades

6. Investigación e crítica musical 

Manexar técnicas de busca e selección de información dun xeito crítico e empregar esa información 
recollida para a elaboración de discursos argumentados

7. Aplicacións musicais

Empregar con criterio ferramentas dixitais para a creación sonora e musical amosando interese polo seu  
uso e coñecemento e tomar consciencia das posibilidades das mesmas

8. Expresión (oral, escrita)

Empregar unha expresión oral e escrita fluída e axeitada, segundo o nivel educativo con especial interese 
no uso correcto da terminoloxía musical

9.  Actitude e disposición (cara a materia, o traballo e/ou as persoas)

Ter,  manter  e  promover  unha actitude de total  respecto  cara  a  Música,  cara  o  traballo  a  realizar  e 
especialmente cara a todas as persoas coas que se conviva na aula e no centro

10. Uso e manexo das TICs

Amosar un correcto manexo das ferramentas e aplicacións para a elaboración dos traballos, dun xeito 
crítico e responsable, facendo un uso correcto dos equipamentos

Unha  vez  determinados  os  ámbitos e  os  seus  obxectivos  particulares,  o  seguinte  paso  que 

queremos dar é o de determinar os  desempeños xenéricos a realizar en cada un deles. Xunto a iso, 

procedemos a un tempo a rubricalos de forma xeral e esas rúbricas serán a guía e referencia última  

para cada un dos estándares de aprendizaxe que empregaremos e que nos informarán sobre o nivel de 

destreza e o desenvolvemento competencial acadado polo alumnado.

  
Nunca/Nada A veces/Pouco

Frecuentemente/
Bastante

Sempre/Moito

1. Fundamentos 
da Música

Destreza: Coñece, identifica e relaciona todos os elementos que constitúen a Música e que 
fan que o resultado final sexa o que resulta ser: ritmo, melodía, harmonía, textura e timbre

Non  coñece  nin 
distingue  nin 
relaciona  na  teoría 
nin  na  práctica  os 
elementos da Música

Coñece na teoría pero 
non  identifica  nin 
relaciona  na  práctica 
os  elementos  da 
Música

Coñece  e  identifica 
os  elementos  na 
práctica  pero  non 
sempre  os  relaciona 
con acerto 

Coñece,  identifica  e 
relaciona na teroría e 
na  práctica  todos  os 
elementos da Música

2. Creación Destreza:  Emprega  os  elementos  da  Música  na  creación  dun produto  musical  final  de 
calidade (relacionando de forma intencionada os distintos elementos da Música) e segundo 
un criterio estético perseguido e expresado

Non  crea  produto 
musical algún

Crea  produtos 
musicais  pero 

Crea  produtos 
musicais  dunha 

Crea  produtos 
musicais  dunha 
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carecen  da  calidade 
precisa  e  non 
responden  a  criterio 
estético algún

calidade  axeitada  e 
que  se  adaptan  no 
básico ao esperado e 
proposto  a  nivel 
estético

calidade  elevada  e 
que  se  adaptan  á 
perfección  ao 
esperado e proposto a 
nivel estético

3. Interpretación e 
práctica

Destreza: Fai da Música unha experiencia activa, práctica e participativa coa execución das 
obras propostas e tamén das propias

Non  participa  da 
práctica interpretativa 
activa  nin mantén  as 
normas  básicas 
propostas

Participa ás veces da 
práctica  activa,  non 
sempre  respecta  as 
normas  propostas  e 
non ten unha actitude 
activa cara a Música

Participa case sempre 
da  práctica  activa, 
adoita  respectar  as 
normas  propostas  e 
mantén unha actitude 
activa cara a Música

Fai  da  Música  unha 
experiencia  plena, 
activa,  práctica  e 
participativa  e 
respecta  as  normas 
propostas

4. Escoita

Destreza: Coñece e emprega os estándares básicos para desenvolver unha escoita activa e 
integral na que se recoñezan todos os elementos da Música

Nin  coñece  nin 
practica  unha escoita 
axeitada  e  moito 
menos activa

Coñece  na  teoría  o 
que  se  precisa  para 
realizar  unha  escoita 
axeitada e activa pero 
non  pon  en  práctica 
eses coñecementos

Adoita  realizar  unha 
escoita  activa  pero 
non sempre mantén o 
interese  por  acadar 
que  sexa  unha 
práctica  integradora 
de todos os elementos

Amosa moito interese 
e sempre realiza unha 
escoita  activa na que 
se  esforza  por 
recoñecer  e  integrar 
todos os elementos da 
Música

5. Expresión 
corporal, 

movemento e 
danza

Destreza: Empega o corpo como ferramenta para a expresión persoal e coñecer, practica e 
valora a danza no patrimonio cultural e artístico das sociedades

Non emprega o corpo 
como  medio  para  a 
expresión  e  nin 
coñece  nin  valora  a 
danza  como 
patrimonio  cultural 
dos grupos sociais

Emprega  o  corpo 
como  medio  para  a 
expresión  pero  non 
coñece  nin  valora  a 
danza  como 
patrimonio  cultural 
dos  grupos  sociais  e 
non sempre a practica

Emprega  o  corpo 
como  medio  para  a 
expresión,  adoita 
practicar a danza pero 
non  a  distingue 
como  medio  de 
expresión  de 
concretos  grupos 
sociais

Emprega  o  corpo 
como  medio  para  a 
expresión,  practica  a 
danza  e  identifica  os 
distintos  grupos 
sociais que con ela se 
expresan

6. Investigación e 
crítica musical 

Destreza: Manexa técnicas de busca e selección de información dun xeito crítico e emprega 
esa información recollida para a elaboración de discursos argumentados

Non  coñece  nin 
emprega  técnicas  de 
investigación  para 
achegarse  ao  feito 
musical e non elabora 
xuízos  nin  críticas 
sobre  o  obxecto  de 
análise

Coñece  algunha 
técnica  de 
investigación  pero 
non  a  emprega  ou 
non  o  fai  do  xeito 
correcto e crítico, non 
accede  ás  fontes  da 
información  e  non 
elabora  xuízos 
acertados  nin críticas 
sobre  o  obxecto  de 
análise

Coñece  distintas 
técnicas  de 
investigación  e  as 
emprega  aínda  que 
non sempre  do  xeito 
correcto e crítico, non 
sempre  accede  ás 
fontes máis fiables da 
información e  emite 
xuízos e  críticas  moi 
básicas  sobre  o 
obxecto de análise

Coñece  distintas 
técnicas  de 
investigación  e  as 
emprega  de  forma 
correcta  e  accede  ás 
fontes  fiables  da 
información  para 
elaborar  xuízos  e 
críticas  sobre  o 
obxecto de análise
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7. Aplicacións 
musicais

Destreza:  Emprega  con  criterio  ferramentas  dixitais  para  a  creación  sonora  e  musical 
amosando interese polo seu uso e coñecemento e toma consciencia das posibilidades das 
mesmas

Non  amosa  interese 
por coñecer  nin  usa 
as  ferramentas 
dixitais  para  a 
creación musical

Amosa  interese  por 
coñecer  e  usar  as 
ferramentas  dixitais 
musicais  pero  faino 
sen  criterio  e  sen 
control  sobre  as 
mesmas

Amosa  interese  por 
coñecer  as 
ferramentas  dixitais 
musicais e coñece as 
posibilidades  que 
permiten, 
empregándoas  con 
bastante criterio e cun 
dominio  técnico 
básico

Amosa moito interese 
polas  ferramentas 
dixitais  musicais, 
coñece  as  súas 
posibilidades  e 
emprégaas con moito 
criterio e cun dominio 
técnico elevado

8. Expresión (oral, 
escrita)

Destreza: Emprega unha expresión oral e escrita fluída, correcta e axeitada, segundo o nivel 
educativo con especial interese no uso correcto da terminoloxía musical

Aspectos a ter en conta que determinarán, segundo o caso, os niveis propostos nas tarefas 
que  se  realicen  ao  longo do  curso:  organización  da  información,  dicción,  presentación, 
control das emocións, léxico-gramática-estilo, coherencia e cohesión, signos de puntuación, 
extensión

Non  emprega  unha 
expresión  oral  e 
escrita fluída e non é 
nin  correcta  nin 
axeitada.  Non 
manexa 
correctamente  a 
terminoloxía musical

Non  ten  unha 
expresión  oral  e 
escrita moi fluída nin 
demasiado correcta  e 
comete  moitos  erros 
no  uso  da 
terminoloxía musical

Amosa  unha 
expresión  oral  e 
escrita bastante fluída 
e  correcta  e  comete 
algúns  erros  no  uso 
da  terminoloxía 
musical

Demostra  unha 
expresión  oral  e 
escrita  moi  fluída  e 
correcta  e  emprega  a 
terminoloxía  musical 
con moita concreción 
e acerto

9.  Actitude e 
disposición (cara a 
materia, o traballo 

e/ou as persoas)

Destreza:  Ten, mantén e promove unha actitude de total respecto cara a Música, cara o 
traballo a realizar e especialmente cara a todas as persoas coas que se conviva na aula e no 
centro

Amosa  mala 
disposición  na  clase, 
non ten interese pola 
materia  e  non 
respecta  ás  persoas 
coas  que  convive  na 
aula e no centro nin o 
seu traballo e esforzo

Amosa  mala 
disposición  na  clase, 
non ten interese pola 
materia pero respecta 
ás  persoas  coas  que 
convive na aula e no 
centro  nin  o  seu 
traballo e esforzo

Amosa  boa 
disposición  na  clase, 
ten  bastante  interese 
pola  materia  e 
respecta  ás  persoas 
coas  que  convive  na 
aula e no centro e co 
seu traballo e esforzo

Amosa  moi  boa 
disposición  na  clase, 
ten  moito  interese 
pola  materia  e  é 
totalmente 
respectuoso  coas 
persoas  coas  que 
convive na aula e no 
centro  e  co  seu 
traballo e esforzo

10. Uso e manexo 
das TICs

Destreza: Amosa un correcto manexo das ferramentas e aplicacións na aprendizaxe en 
espazos virtuais e na elaboración dos traballos, dun xeito crítico e responsable, facendo un 
uso correcto dos equipamentos.

Non  emprega  nin  a 
aula  virtual  nin  as 
ferramentas  dixitais 
na  elaboración  dos 

Emprega  os  espazos 
virtuais  e  as 
ferramentas  dixitais 
na  elaboración  dos 

Emprega  os  espazos 
virtuais  e  as 
ferramentas  dixitais 
na  elaboración  dos 

Amosa  alto  dominio 
dos espazos virtuais e 
das  ferramentas 
dixitais   na 
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seus traballos ou se o 
fai  é  dun  xeito 
descontrolado,  sen 
criterio  e  sentido 
algún  e  facendo  un 
uso irresponsable dos 
equipamentos

seus  traballos  pero 
sen amosar un control 
básico  das 
aplicacións 
informáticas  e  non  é 
responsable no trato e 
coidado  dos 
equipamentos  

seus traballos, amosa 
un  bo  dominio  das 
aplicacións 
informáticas  e  é 
bastante  responsable 
no  trato  e  coidado 
dos equipamentos  

elaboración  dos  seus 
traballos,  amosa  un 
excelente  dominio 
das  aplicacións 
informáticas  e  é  moi 
responsable no trato e 
coidado  dos 
equipamentos  

C.1. Relación dos bloques e ámbitos cos contidos

Tomando  como  referencia  os  bloques  do  currículo  e  agora  os  ámbitos  que  se  concretaron, 

relacionamos todos estes cos contidos a traballar.

Indicar xa de arranque que observamos algunha pequena disfunción que nos leva a ubicar contidos 

en ámbitos algo diferentes aos que corresponderían polo bloque no que aparecen pero tamén é certo 

que  pensamos  humildemente  que  a  redacción,  sobre  todo  dos  estándares,  non  sempre  é  todo  o 

afortunada que puidera ser ou non están situados eses estándares onde realmente deberan.

C.1.1. Concreción para 2º ESO: contidos por bloques e ámbitos

2º ESO

ÁMBITO
BLOQUES DE CONTIDOS

1 2 3 4

1 B1.1., B1.3., B1.7. 

2
B1.2., B1.4., B1.5., 

B1.8.,  B1.10., 
B1.15. 

3
B1.13., B1.14., 

B1.16.

4 B2.3. 

5 B1.9.

6 B1.6.
B2.1., B2.2., B2.4., 

B2.6., B2.7.
B3.1., B3.2., B3.3., 
B3.4., B3.5., B3.6.  

B4.6.

7
B4.1., B4.2., B4.3., 

B4.4., B4.5.   

8

9 B1.11., B1.12. B.2.5

10

 

Bloque 1. Interpretación e creación

1.Fundamentos da Música

B1.1. Parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical
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B1.3. Instrumentos e corpo como medios de expresión musical: características xenéricas e formais.

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

2. Interpretación e práctica

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.

B1.4. 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.

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

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.

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

3. Creación

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.

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

5. Expresión corporal, movemento e danza

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.

6. Investigación e crítica musical

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

9. Actitude e disposición

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

Bloque 2. Escoita

4. Escoita

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

6. Investigación e crítica musical

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.

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

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

9. Actitude e disposición

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

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

6. Investigación e crítica musical

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.

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

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.

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

B3.7. Música actual: novas tendencias; concertos en directo.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

6. Investigación e crítica musical

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.

7. Apps

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.

En números totais:

ESTUDO NUMÉRICO DA RELACIÓN BLOQUES – ÁMBITOS - CONTIDOS 

ÁMBITO
Bloque 1. 

Interpretación 
e creación

Bloque 2.
Escoita

Bloque 3. 
Contextos musicais 

e culturais

Bloque 4.
Música e 

tecnoloxías
TOTAIS

1.Fundamentos da Música 3 0 0 0 3

2. Interpretación e práctica 6 0 0 0 6

3. Creación 3 0 0 0 3

4. Escoita 0 1 0 0 1

5. Expresión corporal, movemento e danza 1 0 0 0 1
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6. Investigación e crítica 1 5 7 1 14

7. Aplicacións informáticas 0 0 0 5 5

8.  Expresión (oral, escrita) 0 0 0 0 0

9.  Actitude e disposición cara a materia, o 
traballo e/ou as persoas

2 1 0 0 3

10. Uso e manexo das TICS 0 0 0 0 0

TOTAIS 16 7 7 6 36

C.1.2. Concreción para 3º ESO: contidos por bloques e ámbitos

3º ESO

ÁMBITO
BLOQUES DE CONTIDOS

1 2 3 4

1 B1.1. , B1.2. , B1.3.,  B2.7. 

2
B1.14 , B1.5., B1.7., 

B1.11., B1.12., B1.1.3    

3 B1.8., B1.10. 

4
B2.1., B2.2., B2.3., 
B2.4., B2.5., B2.8.  

5

6 B1.9. 
B3.1., B3.4., B3.5., 
B3.6., B3.7., B3.8., 

B3.9., B3.10.

7
B4.1., B4.2., B4.3., 

B4.4., B4.5

8

9 B1.6. B2.6. 

10

 

Bloque 1. Interpretación e creación

1.Fundamentos da Música

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

B1.2. Textura.

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

2. Práctica e interpretación

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.

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

B1.11. Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, aprendidas a través da lectura 
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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.

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

3. Creación

B.1.8. Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de producións audiovisuais.

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

6. Investigación e crítica musical

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

9. Actitude e disposición

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.

Bloque 2. Escoita

1. Fundamentos da Música

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

4. Escoita

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

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.

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

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.  Interese por  
coñecer músicas de distintas características e por ampliar as propias preferencias musicais.

B2.8.  Valoración  da audición como forma de comunicación  e como fonte  de  coñecemento  e  enriquecemento 
intercultural.

9. Actitude e disposición

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.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

6. Investigación e crítica musical

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.
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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.

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

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.

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

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

Bloque 4. Música e tecnoloxías

7. Apps

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.

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

En números totais:

ESTUDO NUMÉRICO DA RELACIÓN BLOQUES – ÁMBITOS - CONTIDOS 

ÁMBITO
Bloque 1. 

Interpretación e 
creación

Bloque 2.
Escoita

Bloque 3. Contextos 
musicais e culturais

Bloque 4.
Música e 

tecnoloxías
TOTAIS

1.Fundamentos da Música 3 0 0 0 3

2. Interpretación e práctica 6 0 0 0 6

3. Creación 3 0 0 0 3

4. Escoita 0 1 0 0 1

5. Expresión corporal, movemento 
e danza

1 0 0 0 1

6. Investigación e crítica 1 5 7 1 14

7. Apps 0 0 0 5 5

8.  Expresión (oral, escrita) 0 0 0 0 0

9.  Actitude e disposición cara a 
materia, o traballo e/ou as persoas

2 1 0 0 3

10. Uso e manexo das TICS 0 0 0 0 0

TOTAIS 16 7 7 6 36
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D)  CONCRECIÓN  PARA  CADA  ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE 

AVALIABLE  DE:  TEMPORALIZACIÓN,  GRAO  MÍNIMO  DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

2º ESO – CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR

ESTÁN-
DARES

CC
CLAVE

TEMPORA-
LIZACIÓN GRAO MÍNIMO

CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTO 

AVALIACIÓN
INSTRUMENTO
AVALIACIÓN

1ºT 2ºT 3ºT

BLOQUE 1. Interpretar e crear

MUB1.1.1. CCEC, CCL X X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB1.1.2. CMCCT, CCEC X X X 3 Observación Rúbrica

MUB1.1.3. CMCCT, CCEC X X 2 Proba Listas de cotexo

MUB1.2.1. CCEC X X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB1.3.1. CAA, CCEC X 2 Observación Rúbrica

MUB1.3.2. CAA, CCEC X X 2 Revis. Tarefas Escala

MUB1.4.1. CAA, CCEC X X X 3 Observación Rúbrica

MUB1.4.2. CCEC X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB1.4.3. CCEC X X 3 Observación Rúbrica

MUB1.4.4. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB1.4.5. CAA, CCEC X X 3 Observación Rúbrica

MUB1.5.1. CAA, CCEC X 2 Revis. Tarefas Escala

MUB1.5.2. CSIEE X X X 3 Observación Rúbrica

MUB1.6.1. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB1.6.2. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB1.6.3. CSC X X X 4 Observación Rúbrica

MUB1.6.4. CSC X XX X 3 Observación Rúbrica

MUB1.6.5. CSIEE X 3 Observación Rúbrica

BLOQUE 2. Escoita

MUB2.1.1. CCEC X X 3 Proba Listas de cotexo

MUB2.1.2. CCEC X 3 Proba Listas de cotexo

MUB2.2.1. CCEC X 2 Observación Rúbrica
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MUB2.3.1. CSC X X X 3 Observación Rúbrica

MUB2.4.1. CCL, CCEC X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB2.4.2. CCEC X 2 Observación Rúbrica

MUB2.4.3. CCL X X X 3 Observación Rúbrica

MUB2.5.1. CSC X X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB2.5.2. CSIEE, CD X 3 Revis. Tarefas Escala

BLOQUE 3. Contextos musicais e culturais

MUB3.1.1. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB3.1.2. CCEC X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.2.1. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB3.3.1. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB3.3.2. CCEC X 3 Observación Rúbrica

MUB3.3.3. CCEC X 2 Revis. Tarefas Escala

MUB3.3.4. CCEC CSIEE X 2 Revis. Tarefas Escala

MUB3.4.1. CCL X X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.4.2. CCL X X X 3 Observación Rúbrica

MUB3.5.1. CD X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.5.2. CAA X X X 3 Observación Rúbrica

BLOQUE 4. Música e tecnoloxías

MUB4.1.1. CD X X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB4.1.2. CD, CSIEE X X 3 Revis. Tarefas Escala

MUB4.2.1. CD X X X 3 Revis. Tarefas Escala

3º ESO – CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR

ESTÁN-
DARES

CC
CLAVE

TEMPORA-
LIZACIÓN GRAO MÍNIMO

CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTO 

AVALIACIÓN
INSTRUMENTO
AVALIACIÓN

1ºT 2ºT 3ºT

BLOQUE 1. Interpretar e crear

MUB1.1.1. CCEC x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB1.2.1. CCEC, CAA x x x 3 Proba Listas de cotexo

MUB1.3.1. CCEC x x 3 Revis. Tarefas Escala
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MUB1.4.1. CAA, CCEC x x x 3 Observación Rúbrica

MUB1.4.2. CCEC x x 3 Observación Escala

MUB1.4.3. CCEC x x 3 Observación Escala

MUB1.4.4. CCEC x 3 Observación Escala

MUB1.4.5. CCEC, CAA x x 3 Observación Escala

MUB1.5.1. CAA, CCEC x 2 Proba Listas de cotexo

MUB1.5.2. CSIEE x x x 3 Observación Escala

MUB1.6.1. CCEC,CSIEE x 3 Proba Listas de cotexo

MUB1.6.2. CCEC x 3 Proba Listas de cotexo

MUB1.6.3. CSC x x x 3

MUB1.6.4. CSC, CSIEE x x 3 Observación Escala

MUB1.6.5. CSIEE,CAA x x 3 Observación Escala

MUB1.7.1. CCEC Observación Rúbrica

MUB1.7.2. CD, CAA x x 3 Observación Escala

Bloque 2. Escoita

MUB2.1.3. CCEC, CAA x x x 3 Observación Escala

MUB2.2.1. CCEC x x x 3 Observación Rúbrica

MUB2.3.1. CSC x x x 3 Observación Rúbrica

MUB2.4.1. CAA x x x 3 Observación Rúbrica

MUB2.4.2. CCEC, CSC x x x 3 Probas Listas de cotexo

MUB2.5.1. CCEC x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB2.5.2. CAA x 2 Revis. Tarefas Escala

MUB2.5.3. CCL x x x 3 Revis. Tarefas Escala

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

MUB3.1.1. CCEC, CCL x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.1.2. CCEC x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.1.3. CCEC, CCL x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.2.1. CCEC, CAA x x x 3 Observación Rúbrica

MUB3.3.1. CCEC, CAA x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.4.1.  CCEC, CSC x x x 3 Proba Listas de cotexo

MUB3.4.2. CCEC, CCL x x x 3 Proba Listas de cotexo
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MUB3.5.1. CCL x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.5.2. CCL x x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.6.1. CD x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB3.6.2. CAA x x x 3 Observación Rúbrica

Bloque 4. Música e tecnoloxías

MUB4.1.1. CD, CCEC x x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB4.1.2. CSC, CSIEE x 3 Revis. Tarefas Escala

MUB4.2.1. CD, CAA x x x 3 Revis. Tarefas Escala

Observacións:

Nun  principio,  sempre  que  nos  refiramos  á  rúbrica,  estaremos  facendo  referencia  ás  rúbricas 

xenéricas identificables segundo ámbitos (cada estándar o agrupamos nun ámbito e nel concretamos 

anteriormente unha rúbrica xenérica cuns niveis de consecución). De ser preciso, en cada tarefa que 

propoñamos identificaremos a rúbrica específica que terá a súa correlación coa xenérica.

No caso de escalas  estimativas ou listaxes de cotexo,  iranse concretando ao longo das  tarefas  

propostas e, en todo caso, terán tamén a súa correlación coas rúbricas xenéricas por ámbito e os niveis  

de consecución para cada unha delas.

As probas terán tamén a súa valoración indicada e a súa correspondente relación coas rúbricas  

propostas.

Na  Aula  Virtual  da  materia  e  do curso crearanse os  oportunos apartados ou módulos  (un por 

ámbito agás no caso dos ámbitos que chamamos transversais se non teñen correspondencia directa con 

algún estándar). A partires de aí, concretados eses módulos neles traballaranse os distintos contidos  

tendo como referencia os estándares de aprendizaxe a acadar e deles obteremos o nivel competencial 

do alumnado e a súa cualificación final, aspecto que trataremos nun apartado máis adiante.

26



DEPARTAMENTO DE MÚSICA – PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020/2021

E.  CONCRECIÓNS  METODOLÓXICAS  QUE  REQUIRE  A 

MATERIA DE MÚSICA

Con carácter xeral este será o noso ideario de traballo:

 Atender ás características individuais e/ou estilos de aprendizaxe con especial  atención ao 

alumnado NEAE

 Favorecer o traballo individual e o cooperativo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o  

uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber,  a capacidade do 

alumnado de aprender por si mesmo así como a transferencia e a aplicación do aprendido 

nunha diversidade de contextos

 Empregar as TIC, xa as específicas da música como as xerais 

 Fomentar o desafío intelectual para o alumnado e a realización e exposición de tarefas que 

esixan  a  aplicación  de  métodos  de  investigación  apropiados.  Incluiranse  estratexias 

interactivas que permitan compartir e construír o coñecemento mediante o intercambio verbal  

e colectivo de ideas

 Incentivar a procura de información, a análise da mesma así como a capacidade de sintetizala  

e transmitila con corrección

 Favorecer a capacidade de expresión correcta e en público, nas exposicións verbais e á hora de 

interpretar e acompañar distintas pezas, e usar o debate como recurso que permita a xestión da  

información e o coñecemento e o desenvolvemento de habilidades comunicativas

 Procurarase a selección de materiais e recursos didácticos diversos, variados, interactivos e 

accesibles tanto en no que se refire ao contido, como ao soporte

 A metodoloxía de Música será eminentemente práctica e mesmo sen descoidar os contidos 

teóricos, irá encamiñada á correcta interpretación de pezas tanto vocais como instrumentais na 

medida das posibilidades

A diversidade metodolóxica aconsella empregar unha ampla variedade de  procedementos, tanto 

nas clases presenciais como no traballo na rede: 

 Canto individual e coral 
 Interpretación instrumental
 Escritura e lectura musical
 Audición activa
 Comentarios de partituras sobre a audición
 Comentario de textos
 Musicogramas
 Improvisación melódica, rítmica....

 Elaboración de mapas conceptuais
 Elaboración e interpretación de mapas 

históricos
 Investigación de campo
 Exposición e expresión oral
 Utilización de los medios instrumentais 

audiovisuais
 Lectura de textos
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O noso terceiro paso refírese a aula virtual do Instituto na materia de Música como espazo de 

referencia para o traballo na materia. Téñase en conta que toda a práctica docente terá como referencia 

a Aula Virtual creada por nivel e grupo de tal forma que:

 todo o material que se empregue nas clases residenciarase tamén na AV

 todos os traballos e tarefas propostas serán presentadas e apoiadas desde a AV

 todos os produtos elaborados ou os resultados das actividades e tarefas propostas, gardaranse 

na AV

Desta  forma,  entendemos  que  chegado  o  caso  a  transición  dunha  educación  presencial  a  

semipresencial ou a distancia non debera supoñer especial problema para o noso alumnado. Se acaso o 

verdadeiro problema será facer da AV ese espazo de referencia habida conta de que non existe esa 

costume nin no noso centro nin entre o noso alumnado; así que tocará xerar sinerxías para que iso  

suceda.

Indicar que pese ao sinalado anteriormente, neste curso a  práctica instrumental, movemento e 

danza e incluso tamén o canto coral van quedar nun segundo plano e trataremos de abordalas a 

partires do segundo e terceiro trimestres, á espera de que a situación médica así o permita. Informarase 

de como se vaia reconfigurando esta situación ao longo do curso. Por iso a nosa proposta inicial sería  

a de potenciar máis o traballo individual co uso das ferramentas TIC e a través de espazos virtuais.

F.  MATERIAIS  E  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAIAN  A 

UTILIZAR

Recursos materiais (aula de 
Música e aula de referencia)

Mesas e cadeiras (na aula de Música,  cadeiras con pala),  encerado 
pautado e sen pautar, mesa do profesor

Recursos TIC

Portátil, canón e encerado dixital e ordenador, equipo de son, software 
xeral e específico musical, aula de informática.
É  importante  que  o  alumnado  conte  na  súa  casa  con  ordenador  e 
conexión a Internet

Caderno de traballo 
individual do/a alumno/a

Preferentemente de follas con cuadrícula e tamén se poderá propoñer 
caderno pautado. Ademais bolígrafo, lapis e goma de borrar 

Instrumentos musicais
Os  que  se  atopan a  disposición  do  Departamento  de  Música.  Nun 
principio,  non empregaremos a  frauta  e  o  resto na medida na  que 
poidamos cumprir cos protocolos COVID

Material de consulta
Na biblioteca,  lecturas propostas ou suxeridas,  enlace a lecturas na 
Rede, revistas e periódicos...

Apuntamentos e partituras
Preferentemente  en  formato  dixital,  aportados  como  enlaces  aos 
mesmos ou documentos tipo pdf
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G.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  A  CUALIFICACIÓN  E  A 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Abordamos este apartado tan importante e ás veces tan problemático tomando como referencia os  

criterios  de  avaliación  e,  por  extensión,  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  De  feito, 

centrarémonos moito máis nestes últimos, como levamos facendo ao longo de toda a Programación,  

por canto que son os desempeños que temos que comprobar que se levan a cabo por parte do noso 

alumnado e a que nivel se desenvolven por este.

Retomamos de novo a nosa proposta do traballo por ámbitos e sobre a que queremos de novo 

chamar a atención por canto terá tamén o seu peso desta volta. Recordemos que determinamos sete 

ámbitos relacionados cos bloques de contidos curriculares e,  a  maiores,  concretamos tres ámbitos 

transversais.

Pois ben, á hora da avaliación competencial do noso alumnado teremos en conta o seguinte:

- en cada avaliación, traballaremos co horizonte dunha serie de estándares de aprendizaxe que xa 

clasificamos e temporizamos anteriormente

- todos os estándares que traballemos nunha mesma avaliación, terán igual peso na mesma

- cada estándar estará avaliado sempre sobre unha puntuación mínima de 1 e máxima de 4 e sobre a  

escala: Nunca-Nada / A veces-Pouco / Frecuentemente-Bastante / Sempre-Moito

- a cualificación do trimestre estará determinada inicialmente pola sumatoria das valoracións de  

todos os estándares traballados e dividido o resultado polo total de estándares traballados

- o resultado obtido ubicará ao alumno/a nun determinado nivel de desempeño: 1, 2, 3 ou 4 e 

estaralle a dar unha idea do nivel competencial que ten habida conta de que cada estándar se relaciona 

cun ámbito de traballo e estes están rubricados

- recordemos tamén que os criterios de avaliación, os estándares e os ámbitos están directamente  

relacionados coas competencias clave así que ao mesmo tempo que damos unha imaxe competencial 

dun alumno/a na nosa materia a podemos dar da competencia no seu conxunto

- como os estándares tamén se relacionan individualmente cos ámbitos, tamén podemos dar unha 

información individualizada de cada un deles

Unha vez realizada a  avaliación competencial  do noso alumnado,  procederemos a  darlle  unha 

cualificación/valoración numérica e para iso teremos en conta o seguinte:

- A escala presentada anteriormente terá o seguinte correlato numérico:

Nunca-Nada = 1-2-3

A veces-Pouco = 4-5-6

Frecuentemente-Bastante = 7-8 

Sempre-Moito = 9-10

-  Para  dilucidar  a  concreta  valoración  numérica  dun  alumno/a  teranse  en  conta  os  seguintes 

condicionantes:
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 os decimais que se extraian do cómputo total, que sempre se valorarán cunha tendencia 

á alta na cualificación final do alumnado

 a valoración que se determine nos ámbitos chamados transversais e que non fora xa 

computada anteriormente como estándares de aprendizaxe

 En especial será este segundo aspecto o que determinará se un alumno/a se atopa, por  

exemplo, no Nivel 2 na cualificación 4, no 5 ou no 6.

Deste  xeito,  todos  os  trimestre  obterase  unha  valoración  competencial  e  unha  cualificación 

trimestral.

Ao final do curso, realizarase un novo cómputo sobre o total das tres avaliacións e obterase a 

cualificación final do curso, xa en xuño ou a súa correspondente de setembro. Para iso:

- sumaranse os resultados das tres avaliacións competenciais e dividirase o coeficiente obtido polo 

número de avaliacións. Obterase así unha media do desenvolvemento competencial do alumno/a

- sumaranse os resultados das cualificacións das tres avaliacións e dividirase o coeficiente obtido 

polo número de avaliacións. Obterase así unha media numérica coa cualificación final

Novamente  sinalar  que  para  as  posibles  valoracións  que  teñan  de  por  medio  decimais,  estas 

dúbidas sempre se saldarán tendo en conta o seguinte:

 os decimais que se extraian do cómputo total sempre se valorarán cunha tendencia á 

alta na cualificación final do alumnado

 a valoración que se determine nos ámbitos chamados transversais e que non fora xa 

computada anteriormente como estándares de aprendizaxe

En todo caso, proporase que un/unha alumno/a promocione no caso de que acade un nivel medio 

de  desenvolvemento  competencial  observable  na  escala  empregada  como  A veces-Pouco  (4-5-6)  

cando menos na valoración 4 e se observe que pode facer un aproveitamento da promoción segundo a 

posibilidade de acadar os obxectivos xerais da etapa concretados para o nivel académico no que se 

atope.

H.  INDICADORES  DE  LOGRO  PARA  AVALIAR  O  PROCESO  DO 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Aspecto a avaliar: A satisfacción do alumnado co traballado e co aprendido na materia de Música

Indicadores de 
avaliación

O/A alumno/a considera que o traballado na materia resulta de interese 

O/A alumno/a está satisfeito/a asistindo á clase de Música

O/A alumno/a está satisfeito/a coa cualificación obtida

Ferramenta Enquisa de avaliación

Temporalización Sempre a final do curso e opcionalmente a finais dalgún trimestre

Índice Valoración positiva de polo menos o 70% das persoas participantes na enquisa
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Aspecto a avaliar: Resultados do alumnado na materia

Indicadores de avaliación O alumnado que  traballa a materia de forma habitual e que a supera 

Ferramenta Datos exgraídos do Xade

Temporalización Sempre a final do curso e opcionalmente ao final de cada trimestre

Índice
O nº de aprobados é igual ou superior ao 70% do alumnado que traballa na materia 
de forma habitual

31
Aspecto a avaliar: A satisfacción do docente co traballado na materia de Música

Indicadores de 
avaliación

O/A docente considera que o traballado na materia resultou de interese 

O/A docente está satisfeito/a coa dinámica xerada na clase de Música

Ferramenta Enquisa de avaliación

Temporalización Sempre a final do curso e opcionalmente ao final dalgún trimestre

Índice Valoración positiva de polo menos un 6 sobre 10 na enquisa realizada

Aspecto a avaliar: Disciplina e convivencia nas clases de Música

Indicadores de 
avaliación

Número de faltas de orde (FO) impostas polo docente por grupo e aula en número total 
igual ou inferior a unha por cada un/unha dos/das alumnos/as da clase

Ferramenta
Datos recollidos pola Xefatura de Estudos e seguimento desde o Departamento por 
grupo e aula

Temporalización Sempre a final do curso e opcionalmente ao final dalgún trimestre

Índice

Valoración do clima de convivencia segundo o indicador proposto seguindo o baremo 
(sempre sobre o total imposto):

 ata o 25%: moi bo
 ata o 50%: bo
 ata o 75%: malo
 ata o 100%: moi malo

Correccións: 
Tómase en conta o total de alumnado da aula
No caso de que un alumno acumule o 40% do total das FO desa aula, esas faltas non se 
consideran)

I.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Este curso a materia de Música impártese nos niveis de 2º e 3º ESO. Polo tanto, obsérvase:

 que non existe alumnado coa materia pendente en 1º ESO pois non se imparte a materia nese 

nivel educativo na nosa Comunidade

 que non se detectou alumnado en 3º ESO coa materia de Música suspensa

Polo tanto, á espera de que poida aparecer alumnado alleo ao centro que teña a materia suspensa,  

este apartado déixase sen concretar. Toda vez que apareza algún caso nesa situación, analizarase e 
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determinaranse as medidas específicas de seguimento, recuperación e avaliación das que se informará 

na correspondente acta de Departamento e á persoa sobre a que se apliquen e a súa familia.

En todo caso, a decisión é esa: no momento no que se detecte a necesidade e posto que se trataría  

dun suposto moi concreto e específico, analizaríase a situación e estableceríase un plan específico 

durante a primeira semana logo da súa incorporación ao centro e do que se lle daría traslado ao/á 

alumno/a, á persoa titora e á familia correspondente. En todo caso, habilitaríase un espazo específico  

nunha contorna virtual para facer as tarefas de axuda e seguimento.

No referente ao alumnado que teña que acudir á proba extraordinaria de setembro, indicar que 

estas  probas  extraordinarias  serán  análogas  ás  realizadas  ao  longo  do  curso  e  versarán  sobre  os  

contidos  mínimos da  materia  impartida.  O alumnado terá  que  presentar  todas  as  tarefas  que non 

entregara ao longo do curso e presentarase, se así se considera, a un exame teórico final. En todo caso, 

cada alumno/a coa materia suspensa levará antes do remate do curso en xuño un plan específico de 

recuperación da materia (no que se lle indicará que ten que facer para superala en setembro). De ser 

o caso e previa decisión do Departamento, habilitaríase un espazo na aula virtual do centro para que  

este/a alumno/a puidera elevar consultas ao profesor da materia durante o mes de xullo.

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN 

AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 

EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO

Ao non detectarse no Departamento necesidade algunha de abordar esta cuestión, déixase baleiro 

este apartado.

K. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS 

OU  COLECTIVAS  QUE  SE  POIDAN  ADOPTAR  COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

Este curso a avaliación inicial chega, segundo as instrucións recibidas, durante a primeira semana  

do curso. 

A realidade é a de que non haberá tempo material suficiente como para valorar  in situ o estado 

curricular e competencial do mesmo así que a nosa referencia inicial será a información que poidamos 

recoller do Xade e os informes que consten nas actas do Departamento de Música do curso 2019-20.

Así, indicar sobre o anterior que:
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1. Estaremos  ao  que  se  indique  na  avaliación  inicial  e,  en  todo  caso,  ao  que  determine  o 

Departamento  de  Orientación sobre  as  necesidades  detectadas  e  a  proposta  de medidas  a 

adoptar. 

2. Realizaremos na aula todos os reforzos educativos que sexan precisos e dos que deixaremos  

constancia nas reunións e avaliacións correspondentes

3. O enfoque competencial permite observar ao alumnado de forma individual,  partir do seu  

propio nivel, e observar a súa mellora de forma máis concreta

4. Non  consta  información  algunha  e  directa  do  anterior  Xefe  de  Departamento  sobre  a  

existencia de alumnado con medidas de atención ou reforzo específicas postas en marcha 

desde o Departamento

5. Ao non impartirse  a  Música  en  1º  ESO,  neste  curso  pode  darse  o  caso  de  que  teñamos 

alumnado cuns niveis competencias específicos moi distintos na nosa materia, habida conta de 

que poidan vir de centros diferentes nos que se traballaran os contidos da materia con distintas 

metodoloxías e diferentes resultados

En todo caso, será xa directamente nas reunións das sesións avaliadoras ou nas específicas cando 

decidamos as medidas a adoptar oídas as indicacións das persoas titoras e, en todo caso, a Xefatura do 

Departamento de Orientación do centro. A partires de aí e de ser preciso, adoptaranse as medidas 

curriculares específicas e con plans tamén concretos por alumno/a.

 Avaliación  do  alumnado  e  decisións  a  ter  en  conta  debido  á  situación  sanitaria 

provocada polo COVID: Plans de reforzo e recuperación do alumnado

Seguindo as indicacións recollidas no Libro de Actas do Departamento durante o curso 2019-20,  

recóllese para a materia de Música a necesidade dun traballo específico de reforzo e aprendizaxe en  

todo o que ten que ver coa aprendizaxe dos elementos básicos da Música (o que chamamos nesta 

Programación Fundamentos da Música -ámbito 1-) para o alumnado que cursa 3º ESO.

Esta é unha cuestión que xa se adoita ter en conta e que agora cobra especial importancia, habida  

conta do dato aportado. Así, o primeiro que trataremos de determinar será o nivel curricular do noso 

alumnado ao respecto e, coñecido este, decidiremos desde onde partir nestes contidos e o ritmo que lle  

daremos aos mesmos para a súa recuperación.

En todo caso, farémolo sempre dun xeito práctico e atendendo aos diferentes ritmos de aprendizaxe 

que poidan detectarse.

Para o 2º ESO non se concretan medidas curriculares excepcionais xa que é unha materia que non é  

de continuidade respecto do curso anterior. Non obstante, observaremos na avaliación inicial cales 

poden ser os aspectos nos que amosen unha menor competencia e sobre os que poidamos apoiar no  

seu afianzamento desde a nosa materia ao non traballado ou adquirido no curso anterior.
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L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Á hora de expor as medidas de atención á diversidade e inclusión observaremos como mínimo a 

seguinte información sobre cada grupo de alumnos e alumnas:

 o número de alumnos e alumnas

 o funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...)

 as  fortalezas  que  se  identifican  no  grupo  en  canto  ao  desenvolvemento  de  contidos 

curriculares

 as  necesidades  que  se  puideron  identificar;  convén  pensar  nesta  fase  en  como se  poden 

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento 

da eficacia de medidas, etc.)

 as fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais

 os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia

 os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 

cooperativos

 os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo

Tamén tomaremos  en conta  as  necesidades individuais  de cada alumno ou alumna.  Será  a 

avaliación inicial a que nos proporcionará a información acerca de diversos aspectos individuais dos  

nosos estudantes  e,  en todo caso,  a  información  que  aporte  o  Departamento  de  Orientación  e  as 

persoas titoras; e a partires de aí poderemos:

 identificar aos alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias  no seu proceso de aprendizaxe (débese ter  en conta  a  aquel  alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que 

requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.)

 saber as medidas organizativas a adoptar (planificación de reforzos, localización de espazos, 

xestión de tempos para favorecer a intervención individual)

 establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar así como sobre os recursos que 

se vaian empregar

 analizar o modelo de seguimento que se utilizará con cada un deles

 concretar  o  intervalo  de  tempo  e  o  modo  en  que  se  van  a  avaliar  os  progresos  destes  

estudantes

 fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno/a co resto de docentes 

que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, coa persoa titora
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Pois ben, tendo en conta as necesidades do alumnado tomaremos, segundo proceda, algunha das 

seguintes medidas:

 Actividades de reforzo principalmente na aula, que en ningún caso deberán consignarse 

cunha maior carga de traballo para o alumnado

 Adaptación curricular significativa

A recordar tamén é 

a necesidade de que ao alumnado diagnosticado desde o DO se lle apliquen os correspondentes  

protocolos de  dislexia e TDH.

M)  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE 
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA

Os temas transversais son fundamentais para procurar que o alumnado adquira comportamentos  

responsables na sociedade, respectando as ideas e as crenzas dos demais.

Estes temas –chamados transversais porque non corresponden de modo exclusivo a unha única área 

educativa,  senón  que  están  presentes  de  xeito  global  nos  obxectivos  e  contidos  de  todas  elas–  

contribuirán a que a educación dos estudantes se leve a cabo cunha maior unidade de criterio entre  

todas as materias.

A proposta que se presenta desde o Departamento é a de traballar e afondar na meirande parte deles  

cando se realicen as correspondentes tarefas por parte do alumnado. Isto é, a medida que se vaian  

abordando os  contidos  e  na  medida  na  que  as  tarefas  procuren  produtos  finais  relevantes,  entón 

trataremos de traballar sobre estes elementos como temas de estudo ou como ferramentas de uso sobre 

as que inicidir. Non obstante, o traballo que temos proposto mediante ámbitos tamén dará cabida a 

estes elementos transversais. 

Así en Galicia e segundo o artigo 4 do Decreto 86/2015 proponse:

Traballo dos elementos trasnversais dentro dos propios ámbitos

Ámbito Elemento transversal Curso

1.Fundamentos da Música

2. Interpretación e práctica

3. Creación
afianzar  o  espírito  emprendedor  e  a 
iniciativa empresarial 

2º - 4º

4. Escoita

5. Expresión corporal, 
movemento e danza

educación cívica e constitucional 3º - 4º

6. Investigación e crítica prevención do uso dos comportamentos e os 3º - 4º
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contidos  sexistas  e  os  estereotipos  que 
supoñan  discriminación  por  razón  da 
orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo  a  visibilidade  da  realidade 
homosexual, bisexual, transexual, transxénero 
e intersexual

7. Aplicacións musicais
comunicación audiovisual e
tecnoloxías da información e da comunicación

2º - 3º - 4º

8.  Expresión (oral, escrita)
comprensión lectora
expresión oral e escrita

2º – 3º- 4º

9.  Actitude e disposición

-  o  desenvolvemento  da  igualdade  efectiva 
entre  homes  e  mulleres,  a  prevención  da 
violencia  de  xénero  ou  contra  persoas  con 
discapacidade  e  os  valores  inherentes  ao 
principio  de  igualdade  de  trato  e  non 
discriminación
-  a  aprendizaxe  da  prevención  e  resolución 
pacífica de conflitos  así como dos valores que 
sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 
pluralismo  político,  a  paz,  a  democracia,  o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto por 
igual  aos homes e  ás  mulleres,  e ás persoas 
con discapacidade

2º – 3º- 4º

10. Uso e manexo das TICS tecnoloxías da información e da comunicación 2º - 3º- 4º

Como temáticas dentro das tarefas a realizar

Temática Curso

o rexeitamento da violencia terrorista,  a  pluralidade,  o respecto ao Estado de 
dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do 
terrorismo e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o 
estudo do Holocausto xudeu como feito histórico

4º

a  educación  e  a  seguridade  viaria,  promoveranse  accións  para  a  mellora  da 
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as 
alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en 
calidade  de  peóns,  viaxeiros/as  e  condutores/as  de  bicicletas  ou  vehículos  a 
motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia,  
a  prudencia,  o  autocontrol,  o  diálogo e  a  empatía  con actuacións  adecuadas 
tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas

2º

Outras temáticas de interese multidisciplinar: 
 educación para o consumo
 educación para a saúde
 educación ambiental
 uso seguro e responsable da rede e dos seus recursos

2º- 3º- 4º
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N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Segundo indicación do Director do centro en Claustro de inicio de curso, este tipo de actividades 

quedan  en  suspenso  ata  nova  indicación  e  só  se  realizarán  se  resultan  fundamentais  para  o 

desenvolvemento da materia.

Xa tiñamos establecido dúas liñas de contacto para a realización de actividades complementarias:  

dun lado, o taller Ecopercusión que xa funcionou en cursos anteriores e doutro lado, unhas sesións  

didácticas organizadas desde as Sociedade Filarmónica de Vilagarcía de Arousa.

Queda todo no  aire  á  espera  de  recibir  indicacións  sobre  a  posibilidade de  realizalas  ou non.  

Informarase sobre esta cuestión nas distintas actas do Departamento.

Ñ.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  DE 

MODIFICACIÓN  DESTA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  EN 

RELACIÓN  COS  RESULTADOS  ACADÉMICOS  E  PROCESOS  DE 

MELLORA

Para avaliar a propia programación recóllense os distintos aspectos que esta trata englobados en 

bloques xerais que deberán analizarse, polo menos, ao finalizar o curso e opcionalmente a mediados  

ou final de cada unha das avaliacións e as conclusións recolleranse na oportuna acta de Departamento.

A idea é a de describir cada un destes elementos e facer unha revisión continua ao longo e ao final  

de curso, de cara a mellorar a programación facendo dela un instrumento útil para aprendizaxe dos  

alumnos e cumprir así cos fins e cos principios educativos do centro.

Os aspectos da programación e os criterios para avaliala respostan ás seguintes cuestións:

 Obxectivos:

 están actualizados de acordo coa lexislación vixente
 son reais e se poden acadar
 responden aos recursos dispoñibles no centro e á realidade educativa do contorno

 Contidos:

 Están actualizados de acordo coa lexislación vixente
 Aseguran o tratamento dos aspectos máis significativos da materia
 O alumnado participa e propón o tratamento de novos contidos e alteracións asumibles do 

temario.

 Ámbitos:

 resultan prácticos e melloran o traballo e o enfoque do currículo na aula
 son todos os que precisamos, hai que engadir ou suprimir algún

 Temporalización

 Repártese o traballo dun xeito proporcional e efectivo ao longo das distintas avaliacións
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 Criterios de avaliación

 Están actualizados dacordo coa lexislación vixente
 O alumnado acada as competencias clave en caso de cumprir cos criterios ao final da 

etapa

Vilagarcía de Arousa, setembro de 2020

Asdo.: Jorge J.Suárez Navia (Xefe de Departamento)
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