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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
A nova reforma educativa, considera que a música ten como principal obxectivo a comunicación, polo
que a expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do coñecemento musical en torno aos que se
organiza esta materia, concibida como unha continuación da formación musical recibida polo alumnado
na etapa educativa anterior estruturada en cinco bloques ("Destrezas musicais", "A audición
comprensiva", "A teoría musical", "A creación e a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas ao son") que
se deben presentar relacionados entre si nas actividades de ensino e aprendizaxe, xa que estes ámbitos
se complementan e interactúan refórzanse e desenvólvense mutuamente.
A comprensión dos elementos morfolóxicos e sintácticos da linguaxe musical contribúe a perfeccionar a
capacidade de expresarse a través da interpretación e da creación musical. A súa aprendizaxe como
instrumento de comunicación debe basearse na audición comprensiva, na práctica vocal, instrumental e
rítmica, na memoria musical e na lecto-escritura musical como recurso útil para fixar os conceptos
lingüísticos.
A expresión musical refírese á creación e a interpretación de pezas vocais e instrumentais dun repertorio
musical amplo e variado, nunha educación musical na que a práctica é o centro da acción pedagóxica, a
experiencia previa á abstracción conceptual.
A creación musical explora os elementos propios da linguaxe musical, experimenta cos sons e combínaos
a través da improvisación, dos arranxos e da composición. Todo isto poténciase coas tecnoloxías da
información, da comunicación e da creación artística, que constitúen un recurso importante para indagar,
obter información e comunicarse, e un medio para crear e descubrir músicas de todos os estilos e de
todas as culturas.
A materia de Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o interese do alumnado por
participar de forma activa, informada e lúdica como oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida
educativa como na súa vida privada. O ensino da materia debe partir dos coñecementos previos, dos
gustos e dos costumes musicais do alumnado, e abordarse desde a práctica musical activa e
participativa, vinculada á reflexión sobre o realizado.
O alumnado matriculado neste curso é moi numeroso, aínda que houbo nenos que quedaron fóra e non
puideron coller a materia. Temos dous grupos de 20 e 28 persoas respectivamente, con moito alumnado
novo que non traballou nunca a creación musical e con poucos coñecementos de linguaxe musica. Esta
situación dificultará o traballo práctico, pois os alumnos precisarán de axuda individualizada para as
prácticas vocais e creativas, e de máis espazo do que temos na aula para as prácticas de movemento.
Por unha banda, a voz é un instrumento moi delicado que require coidados e atención meticulosa para
evitar danos e haberá que clasificar individualmente a cada un dos nenos co fin de coñecer as súas
características vocais e axustar a súa participación no coro-clase. Pola outra, os alumnos novos que
nunca traballaron coa creación musical, precisarán de moita atención para vencer a inseguridade e o
bloqueo que sole crear ao comezo este tipo de actividades. Finalmente,nas prácticas de expresión
corporal e movemento, teremos que superar a dificultade de mobilizar a un grupo tan grande (28 nenos)
nun espazo que nos queda pequeno.
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Criterios de avaliación, Obxectivos, Contidos, Actividades, Metodoloxía e
Temporalización
Bloque 1. Destrezas musicais
Criterios
avaliación

de Obxectivo Contidos
s

Actividades

Metodoloxía Temporalizació
n

 B1.1.
Entoar
cunha correcta
emisión da voz,
individual
ou
conxuntamente,
unha melodía ou
unha
canción
con
acompañamento
.

d
e
f
i
m
ñ

 B1.1.
Utilización da
voz, individual
ou
colectivamente
, partindo do
coñecemento
do
aparello
fonador, o seu
funcionamento,
a respiración, a
emisión,
a
articulación, a
relaxación e a
afinación.
 B1.2.
Interpretación
vocal
atendendo ás
indicacións
relativas
á
expresión, á
dinámica,
á
agóxica,
á
articulación
dos sons e os
seus ataques,
e
á
ornamentación
musical.

1.1.1
Descrición do
aparato
fonador.
1.1.2
Exercicios de
respiración
1.1.3Exercicio
s de apoio
1.1.4
Exercicios de
resonancia
1.1.5
Exercicios de
relaxación
1.1.6
Clasificación
das voces
1.1.7
Exercicios de
emisión,
articulación e
afinación
1.2.1
Interpretación
de
obras
variadas

1.1.1
Exposición y
práctica de
rexistros
1.1.2
Explicación
e práctica
colectiva
1.1.3
Explicación
e práctica
colectiva
1.1.4
Explicación
e práctica
colectiva
1.1.5
Explicación
e práctica
colectiva
1.1.6 Proba
individual
1.1.7Práctic
a colectiva
1.2.1
Práctica
individual e
colectiva

1.1.1 1 sesión
1.1.2 1 sesión
1.1.3 1 sesión
para explicar e
todo o curso
para practicar
1.1.4 1 sesión
para explicar e
todo o curso
para practicar
1.1.5 1 sesión
para explicar e
todo o curso
para practicar
1.1.6 5 sesións
1.1.7 Ao longo
do curso
1.2.1 Ao longo
do curso

 B1.2. Identificar
e
reproducir
intervalos,
modelos
melódicos
sinxelos, escalas
ou
acordes
arpexados
a
partir
de
diferentes

c
d
i
n
ñ

B1.3. Entoación
individual e
colectiva de
escalas,
intervalos
melódicos,
harmónicos,
arpexos ou
acordes

1.3.1
Exercicios
prácticos,
ditados
e
xogos
de
asociación

1.3.1
Explicación
e práctica
individual e
colectiva.

1.3.1.
2 sesións de
explicacións.
Práctica
ao
longo do curso
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alturas.
B1.3. Identificar e
executar
instrumentalmente
ou
vocalmente
estruturas
e
patróns rítmicos
ou
melódicos
simultáneos dunha
obra breve ou dun
fragmento, con ou
sen cambio de
compás,
nun
tempo establecido.

6

c
d
i
m
n
ñ
p

 B1.4.
Interiorización
do pulso.
 B1.5.
Interpretación
instrumental
atendendo ás
indicacións
relativas
á
expresión, á
dinámica,
á
agóxica,
á
ornamentación
musical, e á
articulación
dos sons e dos
seus ataques.
 B1.6. Práctica
da
lectura
articulada e da
escritura tanto
melódica como
harmónica nas
claves de sol e
fa en cuarta.
 B1.7. Práctica
de lectura de
notas,
sen
clave,
aténdose ao
debuxo
interválico.
 B1.8. Práctica
da lectura de
obras musicais
utilizando
partituras.

1.4.1 / 1.5.1 /
1.6.1
Explicación e
práctica vocal.
1.7.1
Lectura
e
improvisación.
1.4.2. / 1.5.2 /
1.6.2
/1.8.1
Práctica
de
interpretación
vocal
e
instrumental

1.4.1 / 1.5.1
/
1.6.1
Exposición
oral
dos
contidos con
apoio
de
audicións e
práctica
vocal
colectiva.
1.7.1
Práctica
vocal
en
pequenos
grupos e co
grupo clase.
1.4.1. / 1.5.2
/ 1.6.2 /
1.8.1
Práctica
instrumental
colectiva
a dúas mans
ou
marcando o
pulso.

1.4.1 / 1.5.1 /
1.6.1
2 sesións
1.7.1.
1 sesión
1.4.2. / 1.5.2 /
1.6.2 / 1.8.1
1 sesión e
práctica
ao
longo do curso
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Bloque 2. A audición comprensiva

Criterios de Obxectiv Contidos
avaliación os

Actividades Metodoloxía

Temporalizaci
ón

B2.1.
i
Recoñecer  n
autidivamen  ñ
te o pulso
dunha obra
ou
dun
fragmento,
así como o
acento
periódico, e
interiorizalo
para manter
durante
breves
períodos de
silencio.

 B2.1. Percepción
e identificación do
pulso,
dos
acentos e dos
compases
binarios, ternarios
e cuaternarios.
 B2.2. Percepción,
identificación
e
transcrición
de
fórmulas rítmicas
básicas
orixinadas polo
pulso binario ou
ternario.
 B2.3. Percepción,
identificación
e
transcrición
de
signos
que
modifican
a
duración,
síncopes,
anacruses, notas
a contratempo,
cambios
de
compás, grupos
de
valoración
especial,
equivalencias
pulso-pulso
e
fracción-fracción,
etc.

2.1.1.
/
2.2.1.
Xogo
de
imitación e
improvisaci
ón.
2.3.1.
Análises de
partituras,
audicións
activas
e
ditados

2.1.1. / 2.2.1.
Traballo colectivo,
en grupo e individual
2.3.1.
Traballo
colectivo, en grupo e
individual.

2.1.1. /
2.2.1.
2 sesións
práctica
longo
curso
2.3.1.
2 sesións
práctica
longo
curso.
(1 sesión
avaliación)

B2.2.
Recoñecer
auditivamen
te
e
describir
con
posteriorida
de
as
característic
os
das
obras
escoitadas

 B2.4.
Identificación
auditiva
das
características
morfolóxicas
básicas das obras
musicais, tanto as
que teñen como
fundamento
a
linguaxe
da
música
culta
como as que

2.4.1.
Audicións
activas.
2.5.1.
Xogos de
identificació
n
e
transcrición
2.6.1.
Análises de
partituras e
audicións

2.4.1. Aprendizaxe
cooperativa
(1,2,4)
2.5.1.
Concurso en grupos
de recoñecemento
de ditados.
2.6.1.
Análise en grupo e
aprendizaxe
cooperativa (1,2,4)
2.7.1.
Práctica
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b
d
e
f
i
n

e
ao
do
e
ao
do
de

2.4.1.
3 sesións e
práctica ao
longo
do
curso
2.5.1.
4 sesións
e práctica ao
longo
do
curso
2.6.1.
1 sesións e
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ou
interpretada
s
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teñen
como
fundamento
as
linguaxes
musicais
contemporáneas,
o jazz, a música
tradicional, o rock,
o flamenco e as
músicas
do
mundo.
 B2.5. Percepción,
identificación
auditiva
e
transcrición das
escalas, funcións
tonais-acordes
maiores
e
menores, acordes
de
sétima
dominante e de
sétima diminuída,
cadencias e os
modos
e
intervalos fóra do
concepto tonal.
 B2.6.
Recoñecemento
comprensivo das
texturas musicais
e dos timbres
instrumentais nas
obras escoitadas
ou interpretadas.
 B2.7.Recoñecem
ento auditivo e
transcrición dos
esquemas
rítmicos,
das
melodías,
dos
intervalos e dos
fragmentos
melódicos
resultantes
da
combinación dos
devanditos
elementos.
 B2.8.
Reprodución
vocal memorizada

activas.
2.7.1.
Ditados
2.8.1.
Práctica de
interpretació
n
vocal
memorizada
2.9.1.
Xogos de
audición
con
partitura.
2.10.1
Redución
harmónica
da audición.
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colectiva e individual
de recoñecemento
rítmico melódico.
2.8.1.
Práctica
colectiva
sen
partitura.
2.9.1 / 2.10.1
Traballo colectivo e
Concurso
en
grupos

práctica ao
longo
do
curso
2.7.1.
1 sesión e
práctica ao
longo
do
curso
2.8.1.
1 sesión e
práctica ao
longo
do
curso.
2.9.1 /2.10.1
1 sesión e
práctica ao
longo
do
curso
(2 sesións de
avaliación)
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dos
esquemas
rítmicos,
das
melodías,
dos
intervalos e dos
fragmentos
melódicos
resultantes
da
combinación dos
devanditos
elementos.
 B2.9.
Identificación de
erros
ou
as
diferenzas entre
un
fragmento
escrito e un
fragmento
escoitado.
 B2.10.
Transcrición de
esquemas
harmónicos das
obras escoitadas.

Bloque 3. A teoría musical

Criterios de Obxectivo Contidos
avaliación
s

Actividades

Metodoloxía

Temporalizació
n

B3.1.
d
Coñecer e  i
aplicar
na  n
lectura e na
interpretació
n
de
partituras os
termos e os
signos
relacionados
co ritmo e
coa
expresión
musical.

3.1.1. / 3.2.1.
Xogo
de
preguntas e
respostas
3.3.1.
Análises de
partitura con
apoio
de
audición e
práctica
colectiva e
en pequeno
grupo.

3.1.1. / 3.2.1
Búsqueda
de
información,
memorización e
xogo en grupo.
3.3.1. Análises
de
partitura
(Edgar Varese
Ionisation, Pierre
Boulez
Variaciones para
una puerta y un
suspiro, Iannis
Xenakis
Metástasis)
lectura
a
primeira
vista
colectiva

3.1.1. / 3.2.1.
2 sesións
3.3.1.
2 sesións
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 B3.1.
Coñecemento
das grafías das
fórmulas
rítmicas,
simultaneidade
de ritmos, signos
que modifican a
duración,
síncope,
anacruse, notas
a contratempo,
os grupos de
valoración
especial contidos
en un e varios
pulsos, etc.
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(Stockhausen
Duraciones
correctas, John
Cage, 4´33) e en
grupos
pequenos
(Murray Shafer,
ENM...1minuto)
de
partituras
contemporáneas
.

 B3.2.
Coñecemento
das grafías e dos
termos relativos
á
expresión
musical,
á
dinámica,
ao
tempo,
á
agóxica,
á
articulación
musical e ao
ataque dos sons.
 B3.3.
Aproximación ás
grafías
contemporáneas
.
B3.2.
I
Recoñecer  n
nunha
partitura os
elementos
básicos da
linguaxe
musical.
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 B3.4.
Coñecemento
das normas de
escritura
melódica.
 B3.5.
Coñecemento e
comprensión dos
ritmos
característicos
das danzas e
das
obras
musicais.
 B3.6.
Coñecemento e
comprensión de
escalas, funcións
tonais,
intervalos,
cadencias,
acordes básicos
e
complementarios
,
tonalidade,
modalidade
e
modulación.
 B3.7.
Coñecemento
dos
principais
sistemas
de
cifraxe

3.4.1.
Análises de
partituras e
ditados.
3.5.1.
Práctica de
movemento
e danza con
apoio
de
análises de
partitura.
3.6.1.
/
3.10.1
Análises de
partituras
con apoio de
audicións e
ditados.
3.7.1.
Práctica de
interpretació
n
3.8.1. / 3.9.1.
Audición e
práctica de
interpretació
n colectiva e
creación en
grupos.

3.4.1. Análises
colectivo
de
partituras
e
corrección
colectiva
de
ditados facendo
fincapé
nas
normas
de
escritura.
3.5.1.
Bailes colectivos
de obras con
ritmos
característicos
con apoio de
análises
de
partitura.
3.6.1./3.10.1
Explicación
e
análises
colectivo
de
partituras con
apoio
de
audicións
e
prácticas
de
identificación en
ditado.
3.7.1.
Explicación
e
práctica
instrumental.
3.8.1. 3.9.1.

3.4.1.
1 sesión e
práctica
ao
longo do curso.
3.5.1.
1 sesión
3.6.1. / 3.10.1.
2 sesións e
práctica
ao
longo do curso
3.7.1.
1 sesión
3.8.1. / 3.9.1.
2 sesións e
práctica
ao
longo do curso.
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Explicación con
apoio
de
audición,
práctica vocal
colectiva
e
traballo
en
grupos sobre a
variación
melódica.

harmónica.
 B3.8.
Coñecemento da
ornamentación
musical.
 B3.9.
Comprensión do
efecto
que
producen
na
música os sons
da
ornamentación e
intensificación
expresiva.
 B3.10. Ámbito
sonoro
das
claves e a súa
relación entre si.
Bloque 4. A creación e a interpretación

Criterios
avaliación

de Obxectivo Contidos
s

Actividades

Metodoloxía

Temporalizaci
ón

B4.1. Realizar
exercicios
psicomotores e
improvisar
estruturas
rítmicas sobre
un fragmento
escoitado de
maneira tanto
individual como
conxunta.

c
d
i
l
m
n

B4.1. Realización 4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
vocal
ou Práctica
Xogo en grupo. 1 sesión
instrumental
de rítmico vocal
fórmulas rítmicas
orixinadas
polo
pulso binario ou
ternario e as súas
variantes.

B4.2.
Improvisar,
individualment
e
ou
colectivamente
,
breves
melodías
tonais
ou
modais,
pequenas
formas
musicais
partindo
de
premisas

c
d
i
l
m
n

 B4.2.
Improvisación,
tanto individual
como colectiva,
de
breves
melodías.
 B4.3. Utilización
das escalas e
acordes
máis
habituais
no
sistema modal e
tonal.
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4.2.1. / 4.3.1.
Improvisació
n
sobre
escalas
tonais
e
modais
e
sobre
acordes
maiores
e
menores.

4.2.1. / 4.3.1. 4.2.1. / 4.3.1.
Práctica
1 sesión
colectiva, en
grupos e en
rolda
individual.
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musical.
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a
da

B4.3.
Interpretar de
memoria,
individualment
e
ou
conxuntamente
, fragmentos
de obras do
repertorio
seleccionados
entre
os
propostos polo
alumnado,
valorando as
achegas
do
grupo
e
desenvolvendo
o
espírito
crítico.

a
b
c
d
h
i
n

B4.4.
4.4.1.
4.4.1
Interpretación
Organización Grupos
memorizada
de dun concerto expertos
obras
ou
fragmentos
musicais
vocais
adecuados
ao
nivel, con ou sen
acompañamento.

B4.4.
Improvisar ou
compor
e
interpretar
unha
breve
obra musical
para
unha
melodía dada,
que necesite a
participación
de
varios
executantes e
incorporar
movemento
coreográfico,
utilizando os
coñecementos
musicais
adquiridos.

a
b
c
d
h
i
l
n

 B4.5.
Achegamento
aos
procesos
compositivos
máis habituais.
 B4.6. Utilización
da
expresión
corporal e o
movemento
corporal como
complemento ao
feito musical.
 B4.7.
Desenvolvement
o da lateralidade
a través da
realización
simultánea
de
diferentes ritmos
básicos

B4.5.
Saber  a
comportarse
b
como
c
espectador/a e

12

4.5.1. / 4.6.1.
/ 4.7.1.
Traballo de
composición
e montaxe
coreográfico

4.4.1.
de 6 sesións

4.5.1. / 4.6.1. / 4.5.1. / 4.6.1. /
4.7.1.
4.7.1.
Aprendizaxe
5 sesións.
cooperativa
(Crebacabezas
: 2 equipos de
4 grupos, 3 de
4 e 5 de 5. 2)

4.8.1. / 4.9.1. 4.8.1. / 4.9.1.
 B4.8.
Organizar
Traballo
Participación
colectivo.
activa
na concertos
(Magosto,
organización e

4.8.1. / 4.9.1.
3 sesións
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intérprete,
e n
controlar
o
medo escénico
nas
actuacións.
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na realización de
actividades
musicais
desenvolvidas en
diferentes
contextos.
B4.9. Participación
na organización e
na realización de
actividades
con
respecto
e
disposición para
superar
estereotipos
e
prexuízos,
tomando
conciencia, como
parte dun grupo,
do enriquecemento
que se produce
coas achegas das
demais persoas.

día da paz e
día das
letras
galegas)

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son

Criterios de Obxectivos Contidos
avaliación

Actividades

Metodoloxía

Temporalizción

B5.1.
Realizar
traballos e
exercicios
aplicando as
ferramentas
que ofrecen
as
novas
tecnoloxías.

5.1.1 / 5.2.1 /
5.3.1 / 5.4.1 /
5.5.1 / 5.6.1 /
5.7.1 / 5.8.1
Traballo
e
exposición en
grupo
dos
contidos
traballados

5.1.1 / 5.2.1 /
5.3.1 / 5.4.1 /
5.5.1 / 5.6.1 /
5.7.1 / 5.8.1
Aprendizaxe
cooperativa
(Crebacabezas)

5.1.1 / 5.2.1 /
5.3.1 / 5.4.1 /
5.5.1 / 5.6.1 /
5.7.1 / 5.8.1
5 sesións
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d
e
f
g
h
i
l
m
n

 B5.1. Fenómeno
físico-harmónico;
movemento
ondulatorio; serie
de Fourier.
 B5.2.
Características
acústicas
dos
instrumentos:
instrumentos
transpositores e
electrónicos;
manipulación
artificial do son.
 B5.3.
Fundamentos
dos sistemas de
afinación.
Proporcións
asociadas
aos
intervalos:

5.7.2 / 5.8.2
Practicas de
edición
de
partituras,
secuenciación,
e edición de
vídeo.

5.7.2 / 5.8.2
Traballo
en
grupos

5.7.2 / 5.8.2
3 sesións
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consonancia e
disonancia. Serie
harmónica.
Índices acústicos.
Diapasón.
 B5.4.
Transmisión
e
amortecemento
do son.
 B5.5.
Sinal
analóxico e sinal
dixital.
Dixitalización do
son analóxico.
 B5.6. Síntese do
son:
mostraxe
(samplers), filtros
de frecuencias e
multipistas.
 B5.7. Hardware
musical:
computadores,
tarxetas de son e
conexións.
 B5.8. Tipos de
software musical:
editores
de
partituras,
secuenciadores,
programas
xeradores
de
acompañamentos
e mesas de
mesturas.
B5.2. Crear
pezas
sonoras ou
audiovisuais
utilizando
distintos
sistemas de
reprodución
e gravación
de son.
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 B5.9.
Práctica
dos sistemas de
gravación
analóxica
ou
dixital,
de
procesamento de
sons
de
comunicación
MIDI
en
interpretacións ou
creacións
propias.
 B5.10. Uso da
música
con

5.9.1.
Práctica
de
gravación
sobre
base
rítmica.
5.10.1.
Elaborar unha
produción
escénica con
emprego de
música
con
soporte
electrónico
5.11.1.

5.9.1.
Traballo
grupos.
5.10.1.
Traballo
grupos
exposición
aula.
5.11.1.
Traballo
grupos
exposición
aula.

5.9.1.
en 1 sesión
5.10.1.
3 sesións
en 5.11.1.
e 2 sesións
na
en
e
na
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Sonorización
soporte
electrónico
en de textos ou
imaxes.
producións
escénicas
ou
audiovisuais.
 B5.11.
Realización de
sonorizacións a
través
da
improvisación, a
composición ou a
selección musical
de textos ou de
imaxes.

Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe, Competencias clave,
Instrumentos de avaliación e Criterios de corrección
Bloque 1. Destrezas musicais
Criterios
avaliación

de Estándares
aprendizaxe.

B1.1.
Entoar
cunha
correcta
emisión da voz,
individual
ou
conxuntamente,
unha melodía ou
unha canción con
acompañamento

de Competencias
clave

LPMB1.1.1.
CMCCT
Coñece
os
órganos e as
funcións
do
aparello fonador.
LPMB1.1.2.
 CAA
Realiza exercicios  CSC
de
respiración,
relaxación,
articulación,
fraseo, etc., e
valóraos
como
elementos
imprescindibles
para a adquisición
da técnica vocal.
LPMB1.1.3. Aplica  CSC
a técnica vocal  CCEC
para
cantar
entoada
e
afinadamente,
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Instrumentos de Criterios
avaliación
corrección.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3. 1.1.3
Observación do
profesor
na
práctica (Escala)

de

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
Nunca 0,5
Case nunca 1
Case sempre 1,5
Sempre 2
(Máximo 8 P.)

.
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aplicando
indicacións
expresivas
dinámicas
presentes
partitura.
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as
e
na

B1.2. Identificar e
reproducir
intervalos,
modelos
melódicos
sinxelos, escalas
ou
acordes
arpexados a partir
de
diferentes
alturas.

LPMB1.2.1.
 CAA
Reproduce e
 CSC
identifica
 CMCCT
intervalos, escalas
ou acordes a
partir de
diferentes alturas,
utilizando unha
correcta emisión
da voz.

1.2.1.
Proba
práctica
oral,
de
reproducir
e
identificar escalas
intervalos
e
acordes.
Individual
e
colectivamente.

1.2.1.
8 preguntas a
0,25 cada unha
(Máximo 2P.)

B1.3. Identificar e
executar
instrumentalmente
ou
vocalmente
estruturas
e
patróns rítmicos
ou
melódicos
simultáneos
dunha obra breve
ou dun fragmento,
con
ou
sen
cambio
de
compás,
nun
tempo
establecido.

LPMB1.3.1.
 CMCCT
Interpreta
 CCEC
instrumentalmente
ou vocalmente,
con total precisión
dentro dun tempo
establecido,
estruturas rítmicas
adecuadas a este
nivel dunha obra
ou un fragmento,
sentindo
internamente o
pulso e aplicando,
se procede, as
equivalencias nos
cambios de
compás.

1.3.1. / 1.3.2. /
1.3.3.
Observación do
profesor
na
práctica (rúbrica)
Autoavaliación
(rúbrica)

1.3.1. / 1.3.2. /
1.3.3.
Moi ben 2P.
Ben 1,5 P.
Regular 1P.
Baixo 0,5,P.
(Máximo de 8P.)
Autoavaliación
(Máximo 2P.)

LPMB1.3.2.
 CMCCT
Executa con
 CSC
independencia
estruturas rítmicas
simultáneas,
utilizando e
desenvolvendo a
disociación
auditiva e motriz.
LPMB1.3.3.
 CAA
Practica a lectura  CMCCT
e a escritura
 CCEC
musical,
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recoñecendo a
súa importancia
para afondar na
aprendizaxe da
linguaxe musical.

Bloque 2. A audición comprensiva
Criterios
avaliación

de Estándares
aprendizaxe.

B2.1. Recoñecer
autidivamente o
pulso dunha obra
ou
dun
fragmento,
así
como o acento
periódico,
e
interiorizalo para
manter durante
breves períodos
de silencio.

de Competencias
clave

Instrumentos
avaliación

de Criterios
corrección.

de

LPMB2.1.1.
 CMCCT
Percibe o pulso  CSC
como referencia
básica para a
execución rítmica,
así
como
a
identificación do
acento periódico
base do compás,
e logra unha
correcta
interiorización do
pulso que lle
permite
posteriormente
unha
axeitada
execución
individual
ou
colectiva.

2.1.1. Xogo de 2.1.1
imitación
e A determinar en
recoñecemento. coavaliación
(Máximo 2P)

B2.2. Recoñecer  LPMB2.2.1.
 CMCCT
auditivamente e Percibe
 CCEC
describir
con aspectos
posterioridade as rítmicos,
característicos
melódicos,
das
obras tonais, modais,
escoitadas
ou cadenciais,
interpretadas
formais,
tímbricos etc.,
das
obras
escoitadas ou
interpretadas.

2.2.1.
2.2.1.
Proba escrita de 9 preguntas:2 de
audición
identificar, 3 de
recoñecer, 1 de
seleccionar, 1 de
verdadeiro
ou
falso con catro
preguntas,1 de
relacionar e 1 de
completar. Cada
pregunta 1 punto
menos
o
verdadeiro
ou
falso que puntúa
2.
As preguntas con
un erro contan a
metade e con
máis dun erro non
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puntúan.
(Máximo 10)

 CCEC
 LPMB2.2.2.
Utiliza a lectura
e a escritura
musical como
apoio
á
audición.
 CCEC
 LPMB2.2.3.
Escoita obras
musicais
seguindo
a
partitura.

 CCEC
 LPMB2.2.4.
Escoita
e
recoñece
os
elementos
básicos
das
linguaxes
propias
da
música culta,
jazz, rock e
flamenco, así
como os máis
importantes da
linguaxe
musical
contemporánea

18

2.2.2 / 2.2.3
2.2.2 / 2.2.3
2.2.4 / 2.2.5
2.2.4 / 2.2.5
Proba escrita de 9 preguntas:2 de
audición
identificar, 3 de
recoñecer, 1 de
seleccionar, 1 de
verdadeiro
ou
falso con catro
preguntas,1 de
relacionar e 1 de
completar. Cada
pregunta 1 punto
menos
o
verdadeiro
ou
falso que puntúa
2P.
As preguntas con
un erro contan a
metade e con
máis dun erro non
puntúan.
(Máximo 10.)
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 CCEC
 LPMB2.2.5.
Describe
as  CCL
característicos
das
obras
escoitadas,
utilizando
a
terminoloxía
axeitada.

Bloque 3. A teoría musical
Criterios
avaliación

de Estándares
aprendizaxe.

B3.1. Coñecer e
aplicar na lectura
e
na
interpretación de
partituras
os
termos e os
signos
relacionados co
ritmo
e
coa
expresión
musical.

B3.2. Recoñecer
nunha partitura os
elementos
básicos
da
linguaxe musical.

19

de Competencias
clave

Instrumentos
avaliación

de Criterios
corrección.

de

LPMB.3.1.1.
 CMCCT
Identifica
e  CCEC
interpreta
os
termos e signos
relacionados co
ritmo
e
coa
expresión
musical.

3.1.1.
Concurso
preguntas
respostas.

3.1.1.
de A establecer en
e coavaliación.
(Máximo 8P.)

LPMB.3.1.2.
 CCEC
Identifica
e  CCL
interpreta
os  CMCCT
signos gráficos
propios
da
linguaxe musical
contemporánea.

3.1.2.
Rúbrica
sobre
traballo
de
interpretación en
grupos.

3.1.2.
A establecer en
coavaliación.
(Máximo 2P.)

LPMB.3.2.1.
 CAA
Identifica
os  CCEC
elementos
básicos
da
linguaxe musical,
utilizando
diferentes
soportes.

3.2.1. / 3.2.2. /
3.2.3.
Proba escrita de
audición e análise

3.2.1. / 3.2.2. /
3.2.3.
10 preguntas de 1
punto cada unha.
As preguntas con
un erro contan a
metade e con
máis dun erro non
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 LPM3.2.2.
Recoñece
elementos
básicos
harmónicos
formais.
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puntuan.
(Máximo 10P.)

 CCEC
 CMCCT
e

 CCEC
 LPM3.2.3.
Aplica
 CCL
correctamente a
terminoloxía
propia da teoría
musical.
Bloque 4. A creación e a interpretación
Criterios
avaliación

de Estándares
aprendizaxe.

de Competencias
clave

Instrumentos
avaliación

de Criterios
corrección.

de

B4.1.
Realizar
exercicios
psicomotores e
improvisar
estruturas
rítmicas sobre un
fragmento
escoitado
de
maneira
tanto
individual como
conxunta.

LPMB.4.1.1.
 CMCCT
Practica variantes
de
fórmulas
rítmicas
coñecidas
e
improvísaas
libremente,
acordándoas co
pulso e o compás
do
fragmento
escoitado.

4.1.1.
Rúbrica

4.1.1.
A establecer en
coavaliación.
(Máximo 2P.)

B4.2. Improvisar,
individualmente
ou
colectivamente,
breves melodías
tonais ou modais,
pequenas formas
musicais partindo
de
premisas
relativas
a
diferentes
aspectos
da
linguaxe musical.

LPMB.4.2.1.
 CCEC
Asimila
os  CSIEE
conceptos tonais
e modais básicos,
desenvolvendo a
creatividade e a
capacidade
de
seleccionar
e
usar libremente
os elementos da
linguaxe musical
de acordo cunha
idea
e
estruturados
nunha
forma
musical.

4.2.1.
Observación do
profesor
(Lista de cotexo)

4.2.1.
0,5P.
Cada
descritor.
(Máximo 3P.)
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B4.3. Interpretar
de
memoria,
individualmente
ou
conxuntamente,
fragmentos
de
obras
do
repertorio
seleccionados
entre
os
propostos
polo
alumnado,
valorando
as
achegas do grupo
e desenvolvendo
o espírito crítico.

LPMB.4.3.1.
 CCEC
Coñece
o
repertorio
traballado e ten
capacidade
de
memorización,
sensibilidade
musical
e
capacidade
expresiva.
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4.3.1. /
4.3.2. / 4.3.3. /
4.3.4. / 4.3.5.
Escala avaliación
concerto
Rúbrica
coavaliación
intragrupal

LPMB.4.3.2.
 CSC
Mantén
unha  CCEC
actitude positiva
ante a música e
os compañeiros.

LPMB.4.3.3.
Utiliza
os
instrumentos da
aula
cunha
técnica correcta.

4.3.1. /
4.3.2. / 4.3.3. /
4.3.4. / 4.3.5.
Escala 6 P. (Cada
descritor, máximo
1 P.)
Rúbrica 6 P
(Excelente 1,5P.
Bo 1P.
Regular 0,5P.)
(Máximo 12P.)
Se alguén asume
un
papel
protagonista
poderá optar a
5P. máis en base
á dificultade da
súa intervención e
segundo o criterio
do profesor.

 CAA
 CSC

 CAA
LPMB.4.3.4.
 CSC
Aplica a técnica
vocal para cantar
entoadamente e
afinadamente nas
actividades
de
interpretación.
LPMB.4.3.5.
 CSC
Mantén
unha  CSIEE
actitude positiva
para integrarse
como un membro
máis no grupo.

B4.4. Improvisar
ou compor e
interpretar unha
breve
obra
musical
para
unha
melodía
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LPMB.4.4.1. Crea
unha
pequena
obra
musical
utilizando
os
coñecementos

 CCEC
 CAA
 CMCCT
 CSIEE

4.4.1. / 4.4.2.
1) Escala de
avaliación traballo
de
creación
musical
e
coreográfica.

4.4.1. / 4.4.2.
1) Si 1P.
As veces 0,5P.
Non 0P.
(Máximo 4P.)
2) 2P. (Máximo
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dada,
que
necesite
a
participación de
varios
executantes
e
incorporar
movemento
coreográfico,
utilizando
os
coñecementos
musicais
adquiridos.

musicais
adquiridos.

B4.5.
Saber
comportarse
como
espectador/a e
intérprete,
e
controlar o medo
escénico
nas
actuacións.

LPMB.4.5.1.
 CSC
Compórtase de
maneira correcta
como
espectador/a e
como intérprete
na realización de
actividades
musicais
desenvolvidas en
diferentes
contextos.

LPMB.4.4.2.
 CSC
Constrúe a través  CAA
do movemento
unha
creación
coreográfica
adecuando a súa
concepción
ao
carácter

expresivo
da
obra.
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2)
Rúbrica
autoavaliación
práctica musical.
(Práctica
de
movemento)
3)
Rúbrica
autoavaliación
traballo
cooperativo.
4)
Escala
avaliación
da
autoavaliación.

0,25P.
cada
descritor)
3) 2P. (Máximo
0,25P.
cada
descritor)
4) 5P. (Máximo
1P.
cada
descritor)

4.5.1. / 4.5.2.
Rúbrica
para
avaliar a actitude
na realización de
concertos e a
superación
do
medo escénico

4.5.1. / 4.5.2.
Excelente 1,5P.
Ben 1P.
Regular 0,5P.
Nulo 0P.
(Máximo 6P.)

(Máximo 13P.)

Se alguén asume
un
papel
protagonista
poderá optar a
5P. máis en base
á dificultade da
súa intervención e
segundo o criterio
do profesor.

LPMB.4.5.2.
 CSC
Practica
as
técnicas
necesarias para
controlar o medo
escénico.

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son
Criterios
avaliación

de Estándares
aprendizaxe.

B5.1.
Realizar
traballos
e
exercicios
aplicando
as
ferramentas que
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de Competencias
clave

LPMB.5.1.1.
 CD
Utiliza
 CMCCT
correctamente
editores
de
partituras,

Instrumentos
avaliación

de Criterios
corrección.

5.1.1.1.
Escala
coavaliación
intragrupal
5.1.1.2.

5.1.1.
de Sempre 1,5
Case sempre 1
Case nunca 0,5
Nunca 0P.

de
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ofrecen as novas secuenciadores,
tecnoloxías.
MIDI e software
para aplicacións
audiovisuais.
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Rúbrica
autoavaliación
emprego TICs.

(Máximo 6P.)
5.1.1.2.
Excelente1,5P.
Bo 1P.
Regular0,5P.
Baixo 0P.
(Máximo 3P.)
(Máximo 9P.)

B5.2. Crear pezas
sonoras
ou
audiovisuais
utilizando
distintos sistemas
de reprodución e
gravación de son.

LPMB.5.2.1.
 CAA
Utiliza de forma  CD
autónoma
os  CMCCT
recursos
tecnolóxicos
como ferramentas
para a audición, a
interpretación, a
creación,
a
edición,
a
gravación,
a
investigación e a
aprendizaxe do
feito musical.

5.2.1.1.
Rexistros
de
coavaliación
intragrupal para
TICs
5.2.1.2.
Rúbrica
autoavaliación
emprego TICs
5.2.1.3.
Rúbrica
autoavaliación
actitude na aula
5.2.1.4.
Táboa
de
avaliación
da
autoavaliación.

5.2.1.1.
Colabora moito
1P.
Pouco 0,5P.
Nada 0P.
(Máximo 3P.)
5.2.1.2.
Excelente 1,5P.
Bo 1P.
Regular 0,5P.
Baixo 0P.
(Máximo 3P.)
5.2.1.3.
0,25
cada
descritor.
(Máximo 2P.)
5.2.1.4.
Si 1P
As veces 0,5P.
Non 0P.
(Máximo 5P.)

Procedementos de avaliación:
Na avaliación do alumnado empregaremos a avaliación individual e colectiva, a
autoavaliación, a coavaliación e a coavaliación intragrupal. Aplicaremos técnicas semiformais e
formais variadas (observación sistemática, análises das producións dos alumnos, intercambios
orais cos alumnos, probas específicas, rúbricas, intereses e actitudes...) empregando diversos
instrumentos (escalas, listas de control, resumes, textos escritos, producións orais e musicais,
resolución de exercicios e problemas, investigacións, xogos, postas en común, asembleas,

23

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

probas obxectivas e probas abertas, probas de interpretación de datos, exposicións, probas de
capacidade motriz, probas de destreza auditiva e interpretativa, etc.
A avaliación referirase non só á adquisición de coñecementos conceptuais, senón tamén, ó
dominio das capacidades e procedementos fixados no currículo; así como a asistencia, o
traballo, e ás actitudes manifestadas polo alumno-a ó longo do curso.
A pesar de que a avaliación é continua, fraccionaremos os contidos fixados en tres
períodos avaliables de forma independente, a nota final do curso será a media entre as notas
obtidas nos tres trimestres lectivos. Polo carácter práctico da materia e a interrelación entre os
contidos dos distintos bloques, os contidos que non son adquiridos nunha actividade aparecen
noutras nas que sí poden ser adquiridos. Por iso, as sucesivas actividades do curso pasan a ser
tamén actividades de recuperación.
Os alumnos que suspendan a materia, deberan asistir as probas extraordinarias de
setembro que consistirán en dous exames e a entrega dos traballos encomendados. Os alumnos
que perdan o dereito á avaliación continua poderán facer ditas probas en xuño e os que teñan a
materia pendente poderán facelas en abril.

Criterios de cualificación
Asistencia e puntualidade. (O alumno/a co 10% de faltas sen xustificar ou 20% de faltas
xustificadas perde o dereito á avaliación continua e poderá aprobar a materia mediante as
probas finais que determine o profesor) (Tres retrasos sen xustificar contarán como unha falta).
Debido ó carácter práctico da materia, a asistencia é fundamental para traballar os obxectivos e
para valorar o grao de consecución dos mesmos. Por outra banda, a falta de puntualidade
prexudica ó bo funcionamento da clase, rompendo o ritmo de traballo e a concentración
necesaria para asimilar os contidos e os procedementos fixados no currículo. Por todo iso é
fundamental evitar o absentismo e concienciar ós alumnos/as da necesidade de asistir a clase
con regularidade e puntualidade.
A nota media da avaliación se obterá por correlación lineal considerando que a suma das
puntuacións máximas posibles de todas as actividades avaliadas durante o trimestre, sen incluír
os 5 puntos extras que poden ter de máis por cada concerto no que participen como solistas,
representan o 10. Para os alumnos que desexen subir a súa nota media de avaliación será
posible facer un exame de recoñecemento de audicións e/ou interpretación vocal individual.
Deste xeito poderán mellorar a súa nota media da avaliación en 2 puntos como máximo. As
probas voluntarias sobre lecturas recomendadas poden subir a nota media final da avaliación 0,5
puntos como máximo.
O mal comportamento, a desidia no traballo, a non participación nas actividades da aula
ou o sabotaxe das mesmas, e o non respectar as normas de convivencia ou educación, dada as
particularidades da materia, impiden ó alumno, e ós compañeiros que traballan con el na clase,
traballa-los contidos e acada-los obxectivos de ciclo. Por iso ditas actitudes negativas serán
sancionadas con dos décimas menos cada unha na nota media da avaliación, no caso de faltas
leves, e con 1 punto negativo cada unha na nota media da avaliación, no caso de faltas graves
ou recorrentes.
O alumno deberá facer correctamente e no tempo establecido os traballos encomendados,
a non entrega dos mesmos no prazo fixado contará como 2 puntos negativos na nota media da
avaliación. Para quitar a sanción o alumno poderá entregar o traballo ao día seguinte de finalizar
o prazo fixado, pero o traballo se avaliará como máximo coa metade da nota prevista nun
principio.
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Para acada-lo aprobado o alumno/a ten que chegar ó cinco na nota media da avaliación.
Tamén se realizarán probas de recuperación se o profesor o considera necesario.
Os alumnos que suspendan a materia, deberán asistir ás probas extraordinarias de
setembro, que consistirán na presentación dunha serie de resumos baseados en lecturas
obrigadas sobre as destrezas musicais, a audición comprensiva, a teoría musical, a creación a
interpretación e as tecnoloxías aplicadas ao son (puntuados cun máximo de 1,5 puntos); a
realización dunha serie de boletíns con exercicios teórico-prácticos que lles axuden ao estudio
da materia (puntuados cun máximo de 1,5 puntos); un exame que versará sobre os contidos
incluídos nos textos e boletíns traballados e que incluirá probas de destrezas musicais, de
análises de audición e análises de partitura (puntuado cun máximo de 5 puntos) e un exame de
interpretación (puntuará un máximo de 2 puntos). Terán superada a materia pendente os
alumnos/as que, sumadas as súas notas dos resumos, os boletíns e os exames, acaden polo
menos 5 puntos.

Medidas de atención á diversidade
A diversidade na aula pode afectar a varios aspectos que, a súa vez, poderíamos sintetizar
en catro:
diversidade cultural, xeográfica ou económica
diversidade de intereses musicais, o antimusicais
diversidade de aptitudes ou capacidades
discapacidades dalgún tipo
O profesor debe dar resposta educativa á diversidade dende unha actitude aberta e
receptiva, atopando solucións adaptadas ás necesidades en cada caso. Para iso a experiencia
musical formúlase dende diferentes vías: interpretación, indagación, reflexión, debate, escoita,
etc.
As actividades programadas admiten diferentes niveis de afondamento e complexidade.
Ademais, a participación dentro do grupo pódese facer a diferentes niveis. Así por exemplo, as
prácticas de interpretación e creación, permiten unha distribución de papeis adaptada ás
habilidades de cada alumno/a, en máis ou menos. Así mesmo, de ser necesario, pódense aplicar
as actividades de reforzo especificadas na taboa de mínimos esixibles e actividades de reforzo e
recuperación.

Programa de educación en valores
A música, pola súa condición de ciencia e arte, colabora no desenvolvemento da persoa
no plano intelectual (organización de ideas), emocional e afectivo (expresión persoal e
interrelación cos demais).
Por todo isto a música posúe un gran potencial no desenrolo do equilibrio persoal e a
formación de hábitos de escoita, control, cooperatividade, tolerancia e respecto polos demais e
polo entorno.
Dende a área de Música contribuiremos ao programa de educación en valores cos
seguintes obxectivos:
Afondar no respecto e tolerancia cara outras culturas a través do coñecemento e
desfrute de súas manifestacións musicais.
Afondar no respecto e tolerancia cara a pluralidade cultural de España a través
do coñecemento e desfrute de súas diversas manifestacións musicais.
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Valorar o esforzo compartido e o esforzo individual a través do traballo en grupo
Desenrolar a responsabilidade e o respecto aos demais.
Identificación das características básicas dos ritmos latinos, o flamenco, o
gamelán e o jazz.
Valoración da participación efectiva nun grupo para a consecución dos
obxectivos.
Reflexión sobre os procesos de adquisición de coñecementos propios e alleos.

Audicións activas e prácticas de interpretación de ritmos latinos, flamencos,
gamelán e jazz.
Creación, interpretación e investigación en grupo.
Participación nos procesos de avaliación mediante a autoavaliación e a
coavaliación.

Todas as actividades propostas están incluídas na programación e teñen asignados
instrumentos de avaliación e criterios de corrección.

Accións de contribución ao plan TIC
A área de Música ten bloques de contidos que están directamente ligados ao
desenvolvemento da competencia dixital. O traballo no bloque de contidos “As tecnoloxías
aplicadas ao son” de Bacharelato e “Música e tecnoloxías” de 3º da ESO é a nosa achega á
adquisición de dita competencia. Nas táboas figuran os obxectivos, criterios de avaliación e
instrumentos de avaliación que inclúen descritores.

Accións de contribución ao plan de convivencia
O departamento de música contribúe á mellora da convivencia traballando pola inclusión da
metodoloxía cooperativa nas aulas, aplicando os principios de atención á diversidade que se
inclúen nesta programación, traballando na aula cunha metodoloxía participativa na que se
fomenta a adquisición de hábitos democráticos e de respecto mutuo, motivando ao noso
alumnado a participar no programa de mediación entre iguais para a resolución de conflitos e
fomentando as actividades musicais en grupo e o traballo en equipo a través do traballo na aula
e das actividades extraescolares. Nas táboas se recollen as actividades programadas en función
desta metodoloxía, os criterios de avaliación e os instrumentos de avaliación que inclúen
descritores para medir o grado de participación, traballo e respecto.

Accións de contribución ao proxecto lector
A lectura é sen dúbida un dos cabalos de batalla no contexto educativo. Se conseguimos
que os alumnos lean ben, teñan unha boa comprensión lectora, unha boa dicción, un bo ritmo e
unha boa entoación, a lectura converterase nun instrumento esencial de aprendizaxe, de
comprensión da realidade e de integración cultural e social. Co fin de contribuír á consecución
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destes obxectivos a área de música traballará na aula con metodoloxía cooperativa e traballos
en grupo nos que os alumnos terán que buscar información en diversas fontes na procura datos;
ler, seleccionar e tratar textos; traballar a comprensión lectora facendo resumos e esquemas
aos seus propios compañeiros e expoñer oralmente traballos escritos. Na avaliación destes
traballos e da comprensión lectora participará o propio alumnado.
Tamén contribuiremos ao desenvolvemento da capacidade de ler en varias linguas de
forma amena, traballando cancións na súa versión orixinal.
Finalmente, motivamos ao alumnado á lectura de textos literarios, dando a posibilidade de
subir nota mediante a realización voluntaria dunha proba de comprensión lectora sobre a lectura
de novelas recomendadas de contido musical que o departamento ten a disposición do
alumnado na biblioteca do instituto. (“El Enigma Vivaldi” de Peter Harris, “La Décima Sinfonía de
Beethoven” de Joseph Gelinek, “El violín del Diablo” de Joseph Gelinek, “Morir a los 27” de
Joseph Gelinek)

Actividades complementarias e extraescolares
Se é posible, realizaranse as seguintes actividades complementarias e extraescolares:
-

-

Continuaremos coas clases voluntarias de canto e práctica instrumental nos
recreos, organizando actividades de coro e conxunto instrumental.
Participaremos na festa do magosto e na celebración do día da paz cun baile e
un pequeno concerto
Con motivo do día das letra galegas organizaremos un pequeno espectáculo
musical
Montaremos actividades musicais para os días de entrega de notas.
Trataremos de asistir a algunha actividade musical que se realice fóra do centro.
Como un concerto de música do século XX en Vigo durante o primeiro trimestre,
unha viaxe a Celanova xunto co departamento de galego para coñece-lo órgano
durante o segundo trimestre e unha viaxe cultural a Madrid para asistir ao
musical “El rey león” ou “Anastasia” durante o terceiro trimestre.
Organizaremos algún concerto ou espectáculo fóra do centro.
Participaremos, dentro do posible, nas festas e actividades do centro.

Todas estas actividades levaranse a cabo cos diferentes cursos, procurando que poidan
participar todos os nenos/as, incluíndo os que non teñan música como materia e ós antigos
membros do coro que, non sendo xa alumnado do centro, desexen participar nas actividades.
Ademais o departamento ofrece novela de temática musical e unha fonoteca con servizo
de préstamo na biblioteca do instituto.
Obxectivos:
-
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Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
Desenvolver a sensibilidade artística, así como o criterio estético, como fontes de
formación e enriquecemento cultural.
Saber comportarse como espectador/a e intérprete
Controlar o medo escénico nas actuacións.
Interpretar de memoria, individualmente ou conxuntamente, fragmentos de obras.
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Valorar as achegas do grupo e desenvolver o espírito crítico.
Reforzar os contidos traballados no curso, favorecendo a consecución dos
obxectivos do mesmo e contribuíndo ao desenvolvemento das competencias
clave.

Instrumentos de avaliación:
- Rúbrica para avaliar a actitude en actividades musicais e o control do medo escénico.
- Escala de avaliación do concerto.
- Rúbrica para avaliar a escoita activa en audicións.
- Rúbrica da avaliación da practica de movemento
Contribución á adquisición das competencias clave
Co desenvolvemento destas actividades complementarias e extraescolares contribuírmos á
adquisición das seguintes competencias clave:
- Competencias sociais e cívicas (CSC).
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
- Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Mínimos esixibles e actividades de reforzo/recuperación
Bloque 1. Destrezas musicais
Criterios de avaliación Estándares
aprendizaxe.
B1.1. Entoar cunha
correcta emisión da
voz, individual ou
conxuntamente, unha
melodía ou unha
canción
con
acompañamento
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de Mínimos esixibles

Actividades
recuperación

de

LPMB1.1.1. Coñece os 1.1.1. Coñece os 1.1.1.lectura, resumo
órganos e as funcións órganos e as funcións e exercicios de textos
do aparello fonador.
do aparello fonador.
obrigados
LPMB1.1.2. Realiza
exercicios
de
respiración, relaxación,
articulación,
fraseo,
etc., e valóraos como
elementos
imprescindibles para a
adquisición da técnica
vocal.

1.1.2. Realiza os
exercicios propostos
de
respiración,
relaxación,
articulación,
fraseo,
etc., con respecto e
interese.

1.1.2.Exercicios
de
respiración, relaxación,
articulación,
fraseo,
etc.

LPMB1.1.3. Aplica a
técnica vocal para
cantar entoada e
afinadamente,
aplicando
as
indicacións expresivas
e dinámicas presentes
na partitura.

1.1.3.
1.1.3. Exercicios
Trata de aplicar a prácticas vocais.
técnica vocal para
cantar con interese e
respecto.

e
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B1.2. Identificar e
reproducir intervalos,
modelos
melódicos
sinxelos, escalas ou
acordes arpexados a
partir de diferentes
alturas.

LPMB1.2.1.
Reproduce e identifica
intervalos, escalas ou
acordes a partir de
diferentes alturas,
utilizando unha
correcta emisión da
voz.

1.2.1.
1.2.1. Exercicios de
Identifica intervalos, recoñecemento
escalas ou acordes a auditivo.
partir de diferentes
alturas

B1.3. Identificar e
executar
instrumentalmente ou
vocalmente estruturas
e patróns rítmicos ou
melódicos simultáneos
dunha obra breve ou
dun fragmento, con ou
sen
cambio
de
compás, nun tempo
establecido.

LPMB1.3.1. Interpreta
instrumentalmente ou
vocalmente, con total
precisión dentro dun
tempo establecido,
estruturas rítmicas
adecuadas a este nivel
dunha obra ou un
fragmento, sentindo
internamente o pulso e
aplicando, se procede,
as equivalencias nos
cambios de compás.

1.3.1.
1.3.1. Exercicios e
Interpreta
prácticas
de
instrumentalmente ou interpretación.
vocalmente,
con
precisión dentro dun
tempo
establecido,
estruturas rítmicas de
obras ou fragmentos
traballados no curso ,
sentindo internamente
o pulso.

LPMB1.3.2.
Executa con
independencia
estruturas rítmicas
simultáneas, utilizando
e desenvolvendo a
disociación auditiva e
motriz

1.3.2. Executa con

LPMB1.3.3.
Practica a lectura e a
escritura musical,
recoñecendo a súa
importancia para
afondar na
aprendizaxe da
linguaxe musical.

1.3.3. Practica a 1.3.3. Exercicios de
lectura e a escritura lectura e transcrición
musical con interese e de partituras.
respecto.
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1.3.2. Exercicios e
independencia
prácticas
de
estruturas rítmicas
disociación auditiva e
simultáneas, utilizando motriz.
a disociación auditiva
e motriz
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Bloque 2. Audición comprensiva

Criterios de avaliación Estándares
aprendizaxe.

de Mínimos esixibles

Actividades
recuperación

de

B2.1.
Recoñecer
autidivamente o pulso
dunha obra ou dun
fragmento, así como o
acento periódico, e
interiorizalo
para
manter durante breves
períodos de silencio

LPMB2.1.1.
Percibe o pulso como
referencia básica para
a execución rítmica,
así
como
a
identificación
do
acento periódico base
do compás, e logra
unha
correcta
interiorización do pulso
que
lle
permite
posteriormente unha
axeitada
execución
individual ou colectiva.

2.1.1.
Identifica o acento
periódico base do
compás, e logra unha
correcta interiorización
do pulso para unha
axeitada
execución
individual ou colectiva.

2.1.1. Exercicios de
análises de audición,
de
interpretación
musical
e
de
movemento e danza.

B2.2.
Recoñecer
auditivamente
e
describir
con
posterioridade
as
característicos
das
obras escoitadas ou
interpretadas

LPMB2.2.1.
Percibe
aspectos
rítmicos, melódicos,
tonais,
modais,
cadenciais, formais,
tímbricos etc., das
obras escoitadas ou
interpretadas

2.2.1.
Percibe
aspectos
rítmicos, melódicos,
cadenciais, formais,
tímbricos etc., das
obras escoitadas ou
interpretadas

2.2.1. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
audición e análises de
partituras

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

2.2.2.
2.2.2. Exercicios de
Utiliza
a
lectura análises de audición
musical como apoio á con apoio partituras.
audición

LPMB2.2.3. Escoita 2.2.3.
2.2.3. Exercicios de
obras
musicais Escoita obras musicais análises de audición
seguindo a partitura. seguindo a partitura. con apoio partituras.
 LPMB2.2.4. Escoita  2.2.4. Escoita e
e
recoñece
os recoñece elementos
elementos básicos básicos
das
das
linguaxes linguaxes propias da
propias da música música culta, jazz,
culta, jazz, rock e rock, flamenco e
flamenco, así como musica
os máis importantes contemporánea.
da linguaxe musical
contemporánea
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2.2.4. Elaboración de
resumos e exercicios
de
análises
de
audición con o sen
apoio de partitura.
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 LPMB2.2.5.
 2.2.5. Describe as
Describe
as características das
características das obras
escoitadas,
obras
escoitadas, utilizando
a
utilizando
a terminoloxía
terminoloxía
axeitada.
axeitada.

2.2.5. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
audición.

Bloque 3. A teoría musical
Criterios de avaliación Estándares
aprendizaxe.

de Mínimos esixibles

Actividades
recuperación

de

B3.1. Coñecer e
aplicar na lectura e na
interpretación
de
partituras os termos e
os signos relacionados
co ritmo e coa
expresión musical.

LPMB.3.1.1. Identifica
e interpreta os termos
e signos relacionados
co ritmo e coa
expresión musical.

3.1.1. Identifica e
interpreta os termos e
signos relacionados co
ritmo e coa expresión
musical.

3.1.1. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
partitura
e
de
interpretación.

LPMB.3.1.2. Identifica
e interpreta os signos
gráficos propios da
linguaxe
musical
contemporánea.

3.1.2. Identifica os
signos gráficos propios
da linguaxe musical
contemporánea.

3.1.2. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
partituras.

B3.2.
Recoñecer
nunha partitura os
elementos básicos da
linguaxe musical.

LPMB.3.2.1. Identifica
os elementos básicos
da linguaxe musical,
utilizando diferentes
soportes.

3.2.1. Identifica os
elementos básicos da
linguaxe
musical,
utilizando diferentes
soportes.

3.2.1. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
audicións e partituras.

 LPM3.2.2. Recoñece
elementos básicos  3.2.2.
Recoñece
harmónicos
e elementos básicos
formais.
harmónicos
e
formais traballados
no curso

3.2.2. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
audicións e partituras

LPM3.2.3.
Aplica
correctamente
a
terminoloxía propia
da teoría musical.
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3.2.3.
Aplica
correctamente
a
terminoloxía propia da
teoría musical.

3.2.3. Elaboración de
resumos de textos
obrigados e exercicios
de
análises
de
audición e partituras

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

Bloque 4. A creación e a interpretación
Criterios de avaliación Estándares
aprendizaxe.

de Mínimos esixibles

Actividades
recuperación

de

B4.1.
Realizar
exercicios
psicomotores
e
improvisar estruturas
rítmicas sobre un
fragmento escoitado
de maneira tanto
individual
como
conxunta.

LPMB.4.1.1.
Practica variantes
de
fórmulas
rítmicas coñecidas
e
improvísaas
libremente,
acordándoas co
pulso e o compás
do
fragmento
escoitado.

4.1.1.
4.1.1 Exercicios de
Practica
variantes
de interpretación
fórmulas rítmicas coñecidas,
acordándoas co pulso e o
compás
do
fragmento
escoitado.

B4.2.
Improvisar,
individualmente
ou
colectivamente, breves
melodías tonais ou
modais,
pequenas
formas
musicais
partindo de premisas
relativas a diferentes
aspectos da linguaxe
musical.

LPMB.4.2.1.
Asimila
os
conceptos tonais e
modais básicos,
desenvolvendo a
creatividade e a
capacidade
de
seleccionar e usar
libremente
os
elementos
da
linguaxe musical
de acordo cunha
idea
e
estruturados
nunha
forma
musical.

4.2.1.
Emprega os conceptos
tonais e modais básicos,
usando os elementos da
linguaxe musical de acordo
cunha idea e estruturados
nunha forma musical.

4.2.1. Elaboración
de resumos de
textos obrigados e
exercicios
de
creación musical.

B4.3. Interpretar de
memoria,
individualmente
ou
conxuntamente,
fragmentos de obras
do
repertorio
seleccionados entre os
propostos
polo
alumnado, valorando
as achegas do grupo e
desenvolvendo
o
espírito crítico.

LPMB.4.3.1.
4.3.1. Coñece o repertorio
Coñece
o traballado e ten capacidade
repertorio
de memorización.
traballado e ten
capacidade
de
memorización,
sensibilidade
musical
e
capacidade
expresiva.

4.3.1. Exercicios e
prácticas
de
interpretación
memorizada.
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LPMB.4.3.2.
4.3.2. Mantén unha actitude 4.3.2. Elaboración
Mantén
unha positiva ante a música e os de resumos de
actitude positiva compañeiros.
textos obrigados.
ante a música e os
compañeiros.
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LPMB.4.3.3. Utiliza 4.3.3. Utiliza os instrumentos 4.3.3. Exercicios e
os instrumentos da da aula cunha técnica prácticas
de
aula cunha técnica correcta.
interpretación.
correcta.
LPMB.4.3.4. Aplica
a técnica vocal
para
cantar
entoadamente e
afinadamente nas
actividades
de
interpretación.

4.3.4. Aplica a técnica vocal
para
cantar
o
máis
afinadamente posible dentro
das súas capacidades, nas
actividades de interpretación.

4.3.4. Exercicios de
técnica vocal e
afinación e prácticas
de interpretación.

LPMB.4.3.5.
4.3.5. Mantén unha actitude 4.3.5. Elaboración
Mantén
unha positiva para integrarse como de resumos de
actitude positiva un membro máis no grupo. textos obrigados.
para
integrarse
como un membro
máis no grupo.
B4.4. Improvisar ou
compor e interpretar
unha breve obra
musical para unha
melodía dada, que
necesite
a
participación de varios
executantes
e
incorporar movemento
coreográfico,
utilizando
os
coñecementos
musicais adquiridos.

LPMB.4.4.1. Crea
unha
pequena
obra
musical
utilizando
os
coñecementos
musicais
adquiridos.

Elaboración
obra musical utilizando os de resumos de
coñecementos
textos obrigados e
musicais adquiridos.
exercicios
de
creación musical.

LPMB.4.4.2.
Constrúe a través
do
movemento
unha
creación
coreográfica
adecuando a súa
concepción
ao
carácter expresivo
da obra.

4.4.2. Constrúe a través do 4.4.2. Exercicios de

B4.5.
Saber
comportarse
como
espectador/a
e
intérprete, e controlar
o medo escénico nas
actuacións.

LPMB.4.5.1.
Compórtase
de
maneira correcta
como espectador/a
e como intérprete
na realización de
actividades
musicais
desenvolvidas en
diferentes

4.5.1.
Compórtase
de 4.5.1. Elaboración
maneira correcta como de resumos de
espectador/a
e
como textos obrigados.
intérprete na realización de
actividades
musicais
desenvolvidas en diferentes
contextos.
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4.4.1. Crea unha pequena 4.4.1.

movemento unha creación creación
coreográfica adecuando a coreográfica.
súa concepción ao carácter
expresivo da obra.
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contextos.

LPMB.4.5.2.
4.5.2. Practica as técnicas
Practica
as necesarias para controlar o
técnicas
medo escénico.
necesarias para
controlar o medo
escénico.

4.5.2. Elaboración
de resumos de
textos obrigados e
exercicios para o
control do medo
escénico.

Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son
Criterios de avaliación

Estándares
aprendizaxe.

de Mínimos esixibles

Actividades
recuperación

de

B5.1. Realizar traballos
e exercicios aplicando
as ferramentas que
ofrecen as novas
tecnoloxías.

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

5.1.1. Es capaz de 5.1.1. Elaboración
elaborar un documento de resumos de
con un editor de textos obrigados e
partituras.
exercicios
de
edición
de
partituras.

B5.2.
Crear pezas sonoras ou
audiovisuais utilizando
distintos sistemas de
reprodución
e
gravación de son.

LPMB.5.2.1.
Utiliza de forma
autónoma os recursos
tecnolóxicos
como
ferramentas para a
audición,
a
interpretación,
a
creación, a edición, a
gravación,
a
investigación e a
aprendizaxe do feito
musical.

5.2.1. Utiliza de forma
autónoma os recursos
tecnolóxicos
como
ferramentas para a
audición, a gravación, a
investigación
e
a
aprendizaxe do feito
musical.

5.2.1. Elaboración
de resumos sobre
textos obrigados e
exercicios
de
grabación,
conversión
de
formatos de audio,
investigación
e
manexo de páxinas
para o aprendizaxe
da linguaxe musical.

Actividades de seguimento das materias pendentes
Os Alumnos/as que teñan pendente a materia de Música de 1º de Bacharelato ou perdan o
dereito á avaliación continua terán dereito a un programa de actividades de seguimento que
consistirá na elaboración dunha serie de resumos baseados en lecturas obrigadas sobre as
destrezas musicais, a audición comprensiva, a teoría musical, a creación, a interpretación e as
tecnoloxías aplicadas ao son; así como a realización dunha serie de boletíns con exercicios
teórico-prácticos que lles axuden ao estudo da materia.
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Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación das materias
pendentes




Os resumos serán puntuados cun máximo de 1,5 puntos e os boletíns cun máximo de
1,5 puntos. Durante o mes de abril os alumnos pendentes terán dereito a unha proba
escrita que versará sobre os contidos incluídos nos textos e boletíns traballados e que
incluirá probas de destrezas musicais, análises de audición e análises de partitura
(puntuará un máximo de 5 puntos), e a un exame de interpretación (puntuará un
máximo de 2 puntos). Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua terán
dereito á recolleita das actividades e a ditas probas e exames no mes de xuño.
Terán superada a materia pendente os alumnos/as que, sumadas as súas notas dos
resumos, boletíns, probas e exames prácticos, acaden polo menos 5 puntos. Os
alumnos/as que non acaden os 5 puntos terán dereito á recolleita das actividades
propostas, as probas escritas e os exames prácticos en setembro. O profesor
encargado de seleccionar e elaborar o material, así como de corrixir, avaliar e realizar o
seguimento do alumnado, será o profesor que imparta a materia de Música en 1º de
Bacharelato, xa que non hai música en segundo.

Materiais e recursos didácticos incluídos os libros de texto
Para este curso académico non vamos a ter libro de texto. Será o profesor quen
proporcione o material necesario para traballar na clase e, se xurde a necesidade, ó longo do
curso se lles pediría ós nenos que merquen algún material, sempre procurando aproveitar o
mellor posible os recursos do instituto e tratando de que fagan o menor gasto posible. Polo tanto,
traballaremos con libros, CDs, vídeos, instrumentos e material informático que temos no
departamento. Empregaremos recursos en rede de spotify, youtube, el-atril e IMSLP/Petrucci
Music Library. Tamén utilizaremos software libre para edición de partituras, secuenciación,
edición de audio, edición de vídeo, adestramento auditivo e aprendizaxe da linguaxe musical.

Procedementos para avaliar a propia programación
Periodicamente, cada membro do departamento cubrirá unha ficha na que especificará se
se acadaron os obxectivos propostos para ese período. En caso de resposta negativa, o profesor
deberá especificar os motivos, determinando que medidas aplicará para chegar a tempo ao
seguinte obxectivo parcial.
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Música 3º ESO
Introdución e contextualización
A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe un
elemento con gran valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento
integral, intervén na súa formación emocional e intelectual, a través do coñecemento do feito
musical como manifestación cultural e histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura
aberta, reflexiva e crítica no alumnado.
Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da mocidade.
Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis
numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos xeitos de creación e
interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como Internet, os
dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta o
desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión
crítica.
A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a
disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e
o espírito emprendedor, innovador e crítico, que contribúen ao desenvolvemento integral da
persoa. A práctica musical mellora a memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o
control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a
capacidade para traballar en grupo. A música potencia o desenvolvemento de capacidades como
a comunicación oral e escrita, o pensamento matemático ou o coñecemento tecnolóxico e
científico, que axudan á adquisición das competencias, ademais de procurar un ensino integral e
axudar na maduración do alumnado novo.
Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e expresións
culturais, o alumnado aprenderá actitudes de cooperación e traballo en equipo ao formar parte
de diversas agrupacións nas que cadaquén asumirá diferentes papeis para poder interpretar
música en conxunto. Por outra parte, é interesante fomentar actitudes emprendedoras que
acheguen o alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e non musical.
Esta materia fomenta as actividades colaborativas e cooperativas ao integrar os/as estudantes
nun grupo, fomentando o intercambio de ideas, o respecto entre iguais, a integración, a
creatividade, o coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento da intelixencia emocional.
O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na educación
primaria e do seu desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, dado o seu nivel
de abstracción, deben abordarse neste momento de desenvolvemento do alumnado.
Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun vocabulario que
permita a descrición de fenómenos musicais, unha comprensión da linguaxe musical como
medio de expresión artística, unha sensibilidade cara á expresión musical e o entendemento da
música como un fenómeno imbricado na historia e na sociedade. Tamén se lle outorga un papel
importante á análise das obras musicais, entendendo que se pode levar a cabo en distintos
niveis de profundidade.
Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre si, que
comparten múltiples elementos: "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental,
vocal e corporal coa improvisación e a composición musical, o que permitirá ao alumnado
participar da música dunha forma activa; "Escoita" pretende crear a primeira actitude
fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a
través da audición e a comprensión do feito musical; "Contextos musicais e culturais" relaciona a
música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do patrimonio musical español e galego, e

37

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

ensina a identificar o estilo e as características distintivas da música que delimitan cada período
histórico básico; e finalmente, "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a
práctica da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial
importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que
se pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a
música dentro da aula.
Xa como remate, vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía adecuada a
este enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia
aprendizaxe, traballando de xeito colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa
real e relevante para o alumnado, para a comunidade educativa e para o contorno social.

Competencias clave
a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
c) Competencia dixital
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociais e cívicas
f) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
g) Conciencia e expresións culturais

Contidos do currículo oficial
Os contidos, despregados no cadro seguinte, organízanse en catro bloques:
1. Interpretación e creación
2. Escoita
3. Contextos musicais e culturais
4. Música e tecnoloxías
Os catro están relacionados entre si, xa que comparten múltiples contidos, pero esta división
permite que sexa máis abordable seu estudo.
1. Interpretación e creación integra a expresión instrumental, vocal e corporal coa
improvisación e a composición musical, o que permitirá aos estudantes participar da música
dunha forma activa,como músicos.
2. Escoita pretende crear a primeira actitude fundamental cara este arte e dotar ao alumnado
das ferramentas básicas para gozar da música a través da audición e a comprensión do feito
musical.
3. Contextos musicais e culturais relaciona a música coa cultura e a historia,da a coñecer o
valor do patrimonio musical español e ensina a identificar o estilo e as características distintivas
da música que delimitan cada período histórico básico.
4. Música e tecnoloxías pretende abarcar o coñecemento e a práctica da interacción entre a
música e as novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á
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proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado de Educación Secundaria
Obrigatoria, polo que se pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe tecnolóxico que
utilizan habitualmente e a música dentro da aula.

Criterios de avaliación, contidos, obxectivos, estándares de aprendizaxe e
competencias clave
Música. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Interpretación e creación

n

B1.1. Repaso dos elementos B1.1. Distinguir e utilizar os MUB1.1.1.
Distingue
e CCEC
da representación gráfica da elementos da representación emprega os elementos que
música.
gráfica
da
música se utilizan na representación
(colocación das notas no gráfica
da
música
pentagrama;
notas (colocación das notas no
adicionais, clave de sol e de pentagrama;
notas
fa en cuarta; duración das adicionais, clave de fa en
figuras; signos que afectan a cuarta; duración das figuras;
intensidade
e
matices; signos que afectan a
indicacións rítmicas e de intensidade
e
matices;
tempo, etc.).
indicacións rítmicas e de
tempo, etc.).

n
b

B1.2. Textura.

n
b

B1.3.
Procedementos B1.3. Coñecer os principios MUB1.3.1. Comprende e CCEC
compositivos e formas de básicos dos procedementos identifica os conceptos e os
organización musical.
compositivos e as formas de termos básicos relacionados
organización musical.
cos
procedementos
compositivos e os tipos
formais.

m
c
d

B1.4.
Experimentación
e B1.4. Amosar interese polo MUB1.4.1. Amosa interese
práctica das técnicas do desenvolvemento
das polo coñecemento e a
movemento e da danza, capacidades
e
as aplicación de técnicas e
expresión dos contidos habilidades técnicas como normas do coidado da voz, o
musicais a través do corpo e medio para as actividades de corpo e os instrumentos.
do movemento, e a interpretación, aceptando e
interpretación dun repertorio cumprindo as normas que MUB1.4.2. Canta pezas vocais
variado de danzas.
rexen a interpretación en propostas aplicando técnicas
B1.5. Práctica da relaxación, a grupo, e achegando ideas que permitan unha correcta
respiración, a articulación, a musicais que contribúan ao emisión da voz.
perfeccionamento da tarefa
resonancia e a entoación.
MUB1.4.3.
Practica
a
B1.6.
Aceptación
e común.
relaxación,
a
respiración,
a
cumprimento das normas
articulación, a resonancia e a
que rexen a interpretación en
entoación.
grupo e a achega das ideas
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B1.2. Analizar e comprender o MUB1.2.1.
Recoñece, CCEC
concepto de textura e comprende e analiza tipos de CAA
recoñecer, a través da textura.
audición e a lectura de
partituras, os tipos de
textura.

CAA
CCEC

CCEC
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Música. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

musicais que contribúan ao
perfeccionamento da tarefa
común.
B1.7.
Aceptación
e
predisposición para mellorar
as capacidades técnicas e
interpretativas propias, e
respecto ante outras formas
de expresión.
B1.8.
Sonorización
de
representacións dramáticas,
actividades de expresión
corporal, e danza e imaxes
fixas e en movemento na
realización de producións
audiovisuais.
B1.9. Fomento da sensibilidade
estética desenvolvida a
través da comprensión e
interiorización da música.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

a
n

B1.10. Composición individual B1.5. Amosar interese polas MUB1.5.1.
Realiza CAA
ou en grupo de cancións e actividades de composición, improvisacións
e CCEC
pezas instrumentais para e improvisación e amosar composicións partindo de
distintas agrupacións a partir respecto polas creacións dos pautas
previamente
da
combinación
de seus compañeiros e das establecidas.
elementos
e
recursos súas compañeiras.
presentados no contexto das
MUB1.5.2.
Amosa
unha CSIEE
actividades que se realizan
actitude de superación e
na aula
mellora
das
súas
posibilidades e respecta as
capacidades e as formas de
expresión
dos
seus
compañeiros e das súas
compañeiras.

a
c
d
g
ñ

B1.11. Práctica, creación, B1.6. Participar activamente e MUB1.6.1. Practica, crea, CCEC
memorización
e con iniciativa persoal nas interpreta e memoriza pezas CSIEE
interpretación de pezas actividades de interpretación, vocais, instrumentais e
musicais
en
grupo, asumindo diferentes papeis, danzas
de
diferentes
aprendidas a través da intentando concertar a súa xéneros, estilos, épocas
lectura de partituras con acción coa do resto do históricas
e
culturas,
diversas formas de notación.
conxunto, achegando ideas aprendidas por imitación e a
B1.12. Práctica das pautas musicais e contribuíndo ao través da lectura de
básicas da interpretación: perfeccionamento da tarefa partituras con diversas
formas
de
notación,
silencio,
atención
ao/á en común.
adecuadas
ao
nivel.
director/a e a outros/as
intérpretes, audición interior,
MUB1.6.2. Practica, interpreta CCEC
memoria e adecuación ao
e memoriza pezas vocais,
conxunto.
instrumentais e danzas do
patrimonio español e galego.
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Música. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MUB1.6.3. Amosa apertura e CSC
respecto cara ás propostas
do profesor/a e dos
compañeiros/as.
MUB1.6.4. Practica as pautas CSC
básicas da interpretación: CSIEE
silencio,
atención
ao/á
director/a e a outros/as
intérpretes, audición interior,
memoria e adecuación ao
conxunto, amosando espírito
crítico ante a súa propia
interpretación e a do seu
grupo.
MUB1.6.5.
Participa CSIEE
activamente en agrupacións CAA
vocais e instrumentais,
colaborando con actitudes de
mellora e compromiso e
amosando unha actitude
aberta e respectuosa.
n
b
e

B1.13.
Exploración
das B1.7. Explorar as posibilidades MUB1.7.1. Amosa interese CCEC
posibilidades de diversas de distintas fontes e polas paisaxes sonoras que
fontes sonoras e práctica de obxectos sonoros.
nos rodean e reflexiona
habilidades técnicas para a
sobre elas.
interpretación.
MUB1.7.2. Investiga de forma CD
creativa
acerca
das CAA
posibilidades sonoras e
musicais dos obxectos
sonoros.
Bloque 2. Escoita

m
n

B2.1.
Clasificación
e B2.1. Identificar e describir os MUB2.1.3. Explora e descubre CCEC
discriminación auditiva dos instrumentos e voces e as as posibilidades da voz e os CAA
tipos
de
voces
e súas agrupacións.
instrumentos, e a súa
instrumentos
e
das
evolución ao longo da
agrupacións
vocais
e
historia da música.
instrumentais.

b
n

B2.2. Utilización dos recursos B2.2. Ler e analizar distintos MUB2.2.1. Le e analiza CCEC
necesarios
para
a tipos de partituras no partituras como apoio á
comprensión da música contexto das actividades audición.
escoitada.
musicais da aula como apoio
B2.3.
Identificación
dos ás tarefas de audición.
elementos da música e das
súas características na
audición e na análise de
obras musicais.

b

B2.4. Aplicación de estratexias B2.3. Valorar o silencio como MUB2.3.1. Valora e aplica o CSC
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Música. 3º de ESO
Obxectivos

n

Contidos

Criterios de avaliación

de atención, audición interior,
memoria comprensiva e
anticipación
durante
a
interpretación e a creación
musical.

condición
previa
para
participar nas audicións.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

silencio como elemento
indispensable
para
a
interpretación e a audición.

l
n
g

B2.5.
Audición,
análise B2.4. Recoñecer auditivamente MUB2.4.1. Amosa interese por CAA
elemental e apreciación e determinar a época ou a coñecer músicas doutras
crítica de obras vocais e cultura á que pertencen épocas
e
culturas,
instrumentais de distintos distintas obras musicais, comparando e contrastando
estilos, xéneros, tendencias interesándose por ampliar as as novas músicas coñecidas.
e culturas musicais, incluíndo súas preferencias.
MUB2.4.2. Recoñece e sabe CCEC
as interpretacións e as
situar no espazo e no tempo CSC
composicións realizadas na
músicas
de
diferentes
aula. Interese por coñecer
culturas e épocas históricas.
músicas
de
distintas
características e por ampliar
as propias preferencias
musicais.
B2.6. Música en vivo: concertos
e outras manifestacións
musicais, da propia cultura
musical e de outras. Interese
por desenvolver hábitos
positivos e de respecto ás
demais persoas durante a
escoita.

h
e

B2.7.
Elementos
que B2.5. Identificar e describir, MUB2.5.1. Describe de xeito CCEC
interveñen na construción mediante o uso de distintas pormenorizado os diferentes
dunha
obra
musical: linguaxes (gráfica, corporal elementos
das
obras
melodía, ritmo, harmonía, ou verbal), algúns elementos musicais propostas usando
timbre,
textura,
forma, e formas de organización e distintas linguaxes.
tempo, dinámica, etc.
estruturación musical (ritmo,
B2.8. Valoración da audición melodía, textura, timbre, MUB2.5.2. Utiliza recursos con CAA
imitación
e autonomía como apoio ao
como forma de comunicación repetición,
dunha
obra análise musical.
e
como
fonte
de variación)
coñecemento
e musical interpretada en vivo
MUB2.5.3. Emprega conceptos CCL
ou gravada.
enriquecemento intercultural.
musicais para comunicar
coñecementos, xuízos e
opinións musicais de xeito
oral e escrito, con rigor e
claridade.
Bloque 3. Contextos musicais e culturais

n
f
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B3.1. A música ao servizo B3.1. Realizar exercicios que MUB3.1.1. Expresa contidos CCEC
doutras linguaxes: corporal, reflictan a relación da música musicais e relaciónaos con CCL
teatral,
cinematográfica, con outras disciplinas.
épocas da historia da música
radiofónica ou publicitaria.
e con outras disciplinas.
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Música. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MUB3.1.2.
Recoñece
e CCEC
interpreta manifestacións da
danza
identificando
e
explicando con linguaxe
técnica adecuada a época
histórica á que pertencen.
MUB3.1.3. Distingue e explica CCEC
as diversas funcións que CCL
cumpre a música na
sociedade ao longo da
historia.

l
n
ñ

B3.5. Utilización de diversas B3.2. Demostrar interese por MUB3.2.1. Amosa interese por CCEC
fontes de información para coñecer músicas de distintas coñecer música de diferentes CAA
indagar sobre instrumentos, características, épocas e épocas e culturas como fonte
compositores
e culturas, e por ampliar e de enriquecemento cultural e
compositoras, concertos e diversificar
persoal,
as
propias satisfacción
producións musicais en vivo preferencias
musicais, elaborando algún proxecto
e gravadas, tanto do adoptando unha actitude de investigación e exposición
patrimonio galego como da aberta e respectuosa.
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.

b
f
ñ

B3.7.
Recoñecemento
e B3.3. Relacionar as cuestións MUB3.3.1.
Relaciona
as CCEC
localización
nas técnicas aprendidas coas cuestións
técnicas CAA
coordenadas
espazo- características das épocas aprendidas vinculándoas ás
temporais
das da historia musical.
épocas da historia da música
manifestacións
musicais
correspondentes.
máis
significativas
do
patrimonio musical galego,
occidental e doutras culturas.

n

B3.8. Épocas da historia da B3.4. Distinguir, situar e MUB3.4.1. Distingue e sitúa
música:
características caracterizar as grandes temporalmente ás épocas da
principais,
autores/as épocas da historia da historia da música e as
significativos/as, audicións música.
tendencias musicais.
con apoio de partitura e
MUB3.4.2. Examina e explica
interpretación de pezas ou
con criterio musical a
fragmentos das distintas
relación
entre
os
épocas.
acontecementos históricos, o
desenvolvemento
tecnolóxico e a música na
sociedade.
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Música. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

h
n
g

B3.9. Recollida de información, B3.5. Valorar a asimilación e MUB3.5.1.
Emprega
un CCL
valoración e exposición do empregar algúns conceptos vocabulario adecuado para
feito musical e as súas musicais básicos necesarios describir percepcións e
opinións.
á hora de emitir xuízos de coñecementos musicais.
valor ou falar de música.
MUB3.5.2.
Comunica CCL
coñecementos, xuízos e
opinións musicais de xeito
oral e escrito, con rigor e
claridade.

g
n
e

B3.10.
Recollida
de B3.6. Amosar interese e MUB3.6.1. Utiliza diversas CD
información, valoración e actitude crítica pola música, fontes de información para
exposición do feito musical os concertos en vivo e as indagar sobre as novas
ao longo da historia.
propostas
musicais, tendencias, representantes,
valorando os seus elementos grupos de música popular,
creativos e innovadores ao etc., e realiza unha revisión
longo da historia.
crítica desas producións.
MUB3.6.2. Interésase por CAA
ampliar e diversificar as
preferencias
musicais
propias.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

e
n

e
b
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B4.1. Utilización de dispositivos B4.1. Utilizar con autonomía os MUB4.1.1. Coñece algunhas
electrónicos, recursos de recursos
tecnolóxicos das
posibilidades
que
Internet e software musical dispoñibles, demostrando un ofrecen as tecnoloxías e
de distintas características coñecemento básico das utilízaas como ferramentas
para
o
adestramento técnicas
e
dos para a actividade musical.
auditivo, a escoita, a procedementos necesarios
interpretación e a creación para gravar, reproducir, MUB4.1.2. Participa en todos
musical.
crear, interpretar música e os aspectos da produción
B4.2. Aplicación de diferentes realizar sinxelas producións musical demostrando o uso
adecuado dos materiais
técnicas de gravación para audiovisuais.
relacionados, os métodos e
rexistrar
as
creacións
as tecnoloxías.
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.

CD
CCEC

CSC
CSIEE

B4.5. Emprego e coñecemento B4.2.Utilizar
de
maneira MUB4.2.1.
Utiliza
con CD
dos recursos necesarios funcional
os
recursos autonomía as fontes e os CAA
para a conservación e a informáticos dispoñibles para procedementos apropiados
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Música. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

difusión
das
creacións
musicais propias e alleas.

Criterios de avaliación

a aprendizaxe e a indagación
do feito musical.

Estándares de aprendizaxe

para elaborar traballos sobre
temas relacionados co feito
musical.

Actividades
Bloque 1. Interpretación e creación
Actividades

Contidos
B1.1. Repaso dos elementos da representación Textos e actividades do tema 1 e do tema 2
gráfica da música.
B1.2. Textura.

Análises de partituras e audición activa
Textos e actividades tema 2b

B1.3. Procedementos compositivos e formas de Textos e actividades tema 2c
organización musical.
Traballo de creación en grupo
B1.4. Experimentación e práctica das técnicas Práctica de danzas históricas
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

Práctica de técnicas de relaxación
articulación, a resonancia e a entoación.

Práctica instrumental tema 1
B1.6. Aceptación e cumprimento das normas

Práctica vocal (tema 1, tema 8)
que rexen a interpretación en grupo e a

Sonorización dunha creación de expresión corporal
achega das ideas musicais que contribúan ao
perfeccionamento da tarefa común.
B1.7. Aceptación e predisposición para mellorar
as capacidades técnicas e interpretativas
propias, e respecto ante outras formas de
expresión.
B1.8.
Sonorización de representacións
dramáticas, actividades de expresión corporal,
e danza e imaxes fixas e en movemento na
realización de producións audiovisuais.
B1.9. Fomento da sensibilidade estética
desenvolvida a través da comprensión e
interiorización da música.
B1.10. Composición individual ou en grupo de Textos e actividades tema 3
cancións e pezas instrumentais para distintas Traballo creación en grupo
agrupacións a partir da combinación de Práctica interpretación tema 8
elementos e recursos presentados no
contexto das actividades que se realizan na
aula
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B1.11. Práctica, creación, memorización e
interpretación de pezas musicais en grupo,
aprendidas a través da lectura de partituras
con diversas formas de notación.
B1.12. Práctica das pautas básicas da
interpretación: silencio, atención ao/á
director/a e a outros/as intérpretes, audición
interior, memoria e adecuación ao conxunto.
B1.13. Exploración das posibilidades de diversas Textos e actividades tema 3c
fontes sonoras e práctica de habilidades Traballo creación en grupo música século XX
técnicas para a interpretación.

Bloque 2. Escoita
B2.1. Clasificación e discriminación auditiva dos Textos e actividades tema 4 e 9
tipos de voces e instrumentos e das
agrupacións vocais e instrumentais.
B2.2. Utilización dos recursos necesarios para a Textos e actividades tema 7
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, Prácticas instrumentais tema 1 e tema 10
audición interior, memoria comprensiva e
anticipación durante a interpretación e a
creación musical.
B2.5. Audición, análise elemental e apreciación Prácticas de interpretación histórica tema 3, tema 8 e tema
crítica de obras vocais e instrumentais de 10
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.
B2.6. Música en vivo: concertos e outras
manifestacións musicais, da propia cultura
musical e de outras. Interese por desenvolver
hábitos positivos e de respecto ás demais
persoas durante a escoita.
B2.7. Elementos que interveñen na construción Textos e actividades tema 1, tema 2 e tema 6
dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía,
timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc.
B2.8. Valoración da audición como forma de
comunicación e como fonte de coñecemento e
enriquecemento intercultural.
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Bloque 3. Contextos musicais e culturais
B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: Textos e actividades tema 5, tema 3 e tema 9b
corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica
ou publicitaria.
B3.4. Análise da música empregada en
diferentes tipos de espectáculos e producións
audiovisuais.
B3.5. Utilización de diversas fontes de Traballos de investigación en grupo (tema3 e 4c)
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 Actividades tema 3 e de audición comprensiva
coordenadas
espazo-temporais
das
manifestacións musicais máis significativas do
patrimonio musical galego, occidental e
doutras culturas.
B3.8. Épocas da historia da música: Elaboración textos e actividades tema 3
características
principais,
autores/as Traballo de investigación en grupo
significativos/as, audicións con apoio de
partitura e interpretación de pezas ou
fragmentos das distintas épocas.
B3.9. Recollida de información, valoración e Textos e actividades tema 1, 2, e 3.
exposición do feito musical e as súas Traballo de investigación, exposición e crítica
opinións.
B3.10. Recollida de información, valoración e Traballo de investigación, exposición e crítica
exposición do feito musical ao longo da
historia.
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Bloque 4. Música e tecnoloxías
B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, Textos e actividades tema 4c, tema 7c
recursos de internet e software musical de Prácticas de adestramento auditivo con recursos de internet
distintas características para o adestramento Prácticas de interpretación e de gravación en grupo
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 Actividades tema 7
necesarios para a conservación e a difusión Debate en grupo
das creacións musicais propias e alleas.

Metodoloxía
Na selección e tratamento dos textos procurase:
o Empregar vocabulario que coñece o alumnado e amplialo.
o Considerar a bagaxe cultural que teñen.
o Esquematiza-los textos.
o Aplicar aprendizaxe cooperativa
Na selección de actividades buscase:
o Que sexan áxiles de plantexar e de resolver.
o Que permitan traballara música colectivamente.
o Que conecten emocionalmente co alumnado.
o Que potencien o traballo en grupo.
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O libro estrutúrase en dez unidades que traballan os núcleos temáticos aos que se refire o
currículo oficial; escoita, interpretación e creación, contextos musicais e culturais e música e
tecnoloxía.
Os catro núcleos de contido están incluídos de forma transversal nas unidades do libro,
pero hai unha unidade final con abundante repertorio para traballara interpretación e a
improvisación musical.
Nos materiais didácticos pretendese abordar de forma clara e práctica as competencias
musicais e transversais que o alumnado debe adquirir.
Os textos explicativos
Considerando o momento evolutivo no que se atopa o alumnado, preséntanse conceptos
claros e a inmediata experimentación práctica da música desenvolvendo as habilidades
adquiridas.
Cada unidade didáctica sigue a mesma estrutura que facilita a adquisición dos aprendizaxes e
contidos a través da lectura dos textos explicativos e a resolución das actividades.
As actividades
O libro articúlase con actividades de diferente tipoloxía, considerando que a interiorización
dos contidos é máis efectiva si parte da propia experiencia.
En cada unidade, despois dunha breve presentación do concepto que se debe traballar,
enúncianse as actividades que permiten experimentalo e comprobalo. A maior motivación parte
do éxito obtido, que está asegurado coas actividades propostas, a metodoloxía cooperativa e o
traballo en grupo.
As audicións
As audicións están asociadas ás actividades. Son fragmentos de obras representativas,
producións propias deseñadas para ilustrar procesos musicais e bases instrumentais que
acompañan os temas que teñen que interpretar. Tamén hai acompañamentos nos que pódese
improvisar rítmica e melodicamente.
Os vídeos
Nas distintas unidades do libro hai fragmentos audiovisuais. Estes estímulos visuais e auditivos
mostran outra maneira de escoitar a música, asociada á imaxe. Tamén hai vídeos demostrativos
de procesos tecnolóxicos relacionados coa música. A imaxe capta a atención e enriquece a
percepción.

Temporalización
Na primeira avaliación traballaremos os temas 1, 2 e a metade do tres. Na segunda avaliación a
segunda metade do 3 e os temas 4, e 5. Na terceira avaliación os temas 6, 7, 9 e as prácticas do
tema 8. As prácticas do tema 10 traballaranse ao longo do curso.
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Avaliación
Empregaremos rúbricas para describir os criterios e niveles de consecución de calidade
dos estándares de aprendizaxe. Por un lado, detállanse cales son os estándares de aprendizaxe
e, polo outro, cales son os niveis de consecución dos mesmos. Nas filas están os estándares de
aprendizaxe avaliables e nas columnas, os niveis de calidade.
As rúbricas para cada estándar están adecuadas ao nivel de dificultade e complexidade
das actividades propostas; detallan o que se espera de cada estándar e en que nivel para cada
alumno ou alumna.
Na materia de música, os obxectivos de coñecemento, axustados aos criterios de avaliación,
móstranse de forma interrelacionada e cada actividade presenta estándares de aprendizaxe
avaliables dos diferentes bloques.
- Interpretación e creación
- Escoita
- Contextos musicais e culturais
- Música e tecnoloxías
Cada unidade didáctica presenta actividades que implican mecanismos complexos e
competenciais de maneira que se integren os contidos de todos os bloques. Os estándares de
aprendizaxe avaliables encóntranse presentes en maior o menor grado en todas as actividades
de todas as unidades.
Así mesmo, cada audición, interpretación ou creación precisa coñecementos e habilidades
combinadas.

Criterios de corrección
En cada actividade a realizar se especifican os criterios de corrección. Así, nas audicións,
todas as preguntas ben puntúan con un positivo; unha ou dúas preguntas mal puntúan medio
positivo e con máis de dous preguntas mal a audición xa non puntúa nada. Se non se fan ou
non se entregan ao profesor puntúan cun negativo. Os ditados ben ou con un erro puntúan o
positivo completo; se teñen dous ou tres erros puntúan con medio positivo; con máis de tres
erros o ditado non puntúa nada. No resto de probas, os exercicios e as preguntas cun erro non
puntúan nada. Os xogos, traballos de creación-interpretación e de investigación-exposición
evalúanse con listas de cotexo, escalas ou rúbricas consensuadas co alumnado. A non entrega
de traballos en tempo e forma puntúa con cinco negativos. Os traballos en grupo tamén se
avaliarán en autoavaliación e/ou coavaliación cun máximo de dous positivos cada unha. As
prácticas de interpretación, movemento e danza e relaxación puntúan un positivo se se fan
completas e ben e medio se se fan a medias; Se non se rematan ou a actitude non é de traballo
serio, puntúan cun negativo. Algunhas prácticas, pola súa complexidade, puntuarán con dous
positivos consensuándoo co alumnado.

Procedementos de avaliación
Na avaliación do alumnado empregaremos a avaliación individual e colectiva, a autoavaliación, a
coavaliación e a coavaliación intragrupal. Aplicaremos técnicas semiformais e formais variadas
(observación sistemática, análises das producións dos alumnos, intercambios orais cos alumnos,
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probas específicas, rúbricas, intereses e actitudes...) empregando diversos instrumentos
(escalas, listas de control, resumes, textos escritos, producións orais e musicais, resolución de
exercicios e problemas, investigacións, xogos, postas en común, asembleas, probas obxectivas
e probas abertas, probas de interpretación de datos, exposicións, probas de capacidade motriz,
probas de destreza auditiva e interpretativa, etc.)
A avaliación referirase non só á adquisición de coñecementos conceptuais, senón tamén, ó
dominio das capacidades e procedementos fixados no currículo; así como a asistencia, o
traballo, e ás actitudes manifestadas polo alumno-a ó longo do curso.
A pesar de que a avaliación é continua, fraccionaremos os contidos fixados en tres
períodos avaliables de forma independente, a nota final do curso será a media entre as notas
obtidas nos tres trimestres lectivos. Polo carácter práctico da materia e a interrelación entre os
contidos dos distintos bloques, os contidos que non son adquiridos nunha actividade aparecen
noutras nas que si poden ser adquiridos. Por isto, as sucesivas actividades do curso pasan a ser
tamén actividades de recuperación.
Os alumnos que suspendan a materia, deberán asistir as probas extraordinarias de
setembro. Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua poderán facer ditas probas en
xuño e os que teñan a materia pendente poderán facelas en maio.

Instrumentos de avaliación
Na avaliación do alumnado empregaremos diversos instrumentos:
- Escalas
- Rúbricas
- Listas de cotexo
- Resumes
- Textos escritos
- Producións orais
- Producións musicais
- Producións de movemento e danza
- Probas de capacidade motriz
- Probas de destreza auditiva e interpretativa.
- Resolución de exercicios e problemas
- Investigacións
- Xogos
- Postas en común
- Asembleas
- Probas obxectivas e probas abertas
- Probas de interpretación de datos
- Exposicións
- Ditados, etc.

Criterios de cualificación
Para acada-lo aprobado o alumno/a ten que acada-los contidos mínimos establecidos para
a materia e obter un cinco de nota media final. Ditos contidos agrupan e combinan
comportamentos, procedementos e conceptos, pois de non ser así o alumno non pode acada-
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los obxectivos de etapa e non permite que os compañeiros os acaden, dada a estreita relación
que hai entre eles nesta materia. É necesario potenciar actitudes que permitan que as clases de
música transcorran nun clima de respecto, de participación e de atención á diversidade do
alumnado. O mal comportamento, a desidia no traballo ou na asistencia, a non participación nas
actividades da aula, ou non respecta-las normas de convivencia ou educación na mesma, son
motivos máis que suficientes para non acada-lo aprobado na materia pois inciden de maneira
directa non só sobre o desenvolvemento do alumnos/a en cuestión senón tamén sobre o
desenvolvemento dos compañeiros.
Os alumnos realizarán exames e traballos de composición e interpretación, así como
traballos de investigación e exposición na aula que puntuarán de 0 a 10. Elaborarán resumos de
textos e temas do libro, cuestionarios sobre as unidades traballadas na aula, farán xogos de
preguntas e respostas sobre os contidos traballados, exercicios de interpretación instrumental e
vocal, de movemento e danza, de discriminación e recoñecemento auditivo, prácticas de
organización de concertos (localización, temporalización, elaboración do proxecto, coordinación
do mesmo, escenografía, vestiario, publicidade, etc.), actividades de informática musical, etc. En
xeral, asumiremos todo tipo de actividades vinculadas coa materia que xurdan ó longo do curso,
especificando para cada unha de elas cales serán os criterios de corrección e puntuación. Estas
actividades serás valoradas con positivos e negativos. Cada negativo eliminará un positivo, e a
actitude e a participación en clase, así como o traballo dentro e fóra dela, pode ser premiado cun
positivo ou sancionado cun negativo. Ao final de cada trimestre obterase unha nota numérica de
0 a 10 en función do número de actividades realizadas e do número de positivos obtidos. O
número máximo de positivos posible representará o 10 e o resto de notas, de 0 a 9, obterase por
correlación lineal. A nota final será a media de todas as notas numéricas de 0 a 10 obtidas
durante o trimestre.
Na ESO a falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do
dereito de avaliación continua. Isto sucedera cando o número de faltas de asistencia sen
xustificar supere o 10% do horario establecido ou cando o número de faltas xustificadas supere
o 20% do horario establecido. Os alumnos/as que perdan dito dereito terán que realizar un
exame que versará sobre os contidos do curso correspondente. Tamén se realizarán probas de
recuperación parciais se o profesor o considera necesario.

Procedementos para a realización da avaliación inicial
-

-

-

52

Realización de probas específicas referidas aos mínimos esixibles e baseadas en
exercicios variados (preguntas cortas, preguntas a desenvolver, completar, relacionar,
verdadeiro/falso, corrección de erros, selección e clasificación de elementos,resposta
múltiple, lectura, recoñecemento auditivo, produción, etc.). Este curso, a proba
contén os seguintes exercicios: completar compases 1 punto, poñer barras de compás,
1 punto, poñer correctamente o nome ás notas 1 punto, clasificar instrumentos
musicais 1 punto, recoñecer instrumentos 1 punto, posicionar notas na frauta doce 2
puntos. Tamén faremos probas de recoñecemento auditivo, lectura e produción
musical que non serán avaliadas numericamente.
Elaboración de cuestionarios individuais que posteriormente se traballarán e debaterán
na clase de xeito colectivo. Este curso o cuestionario versará sobre os seus gustos e
coñecementos musicais, as súas inquedanzas e intereses musicais, as actividades
artísticas que desenvolven ou desenvolveron e o ambiente musical no seu entorno.
Participación en debates.
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Realización de entrevistas persoais

Medidas de atención á diversidade
A diversidade na aula pode afectar a varios aspectos que, a súa vez, poderíamos sintetizar
en catro:
diversidade cultural, xeográfica ou económica
diversidade de intereses musicais, o antimusicais
diversidade de aptitudes ou capacidades
discapacidades dalgún tipo
O profesor debe dar resposta educativa á diversidade dende unha actitude aberta e
receptiva, atopando solucións adaptadas ás necesidades en cada caso. Para iso a experiencia
musical formúlase dende diferentes vías: interpretación, indagación, creación, reflexión, debate,
escoita, etc.
As actividades admiten diferentes niveis de afondamento e complexidade. Ademais, a
participación dentro do grupo pódese facer a diferentes niveis. Así por exemplo, na práctica
instrumental, se presentan pasaxes improvisatorios, liñas rítmico-melódicas e acompañamentos
sinxelos. Isto permite unha interpretación adaptada a cada grupo e unha distribución de papeis
segundo as habilidades individuais de cada alumno/a. Considerando que a interpretación
colectiva funciona como una engrenaxe, o esforzo e as posibilidades de cada alumno/a
contribuirán da mesma maneira ó efecto global, e ó éxito da peza. A avaliación inicial é unha boa
ferramenta para detectar esas diferenzas nos niveis e nos permitirá facer os axustes necesarios
para unha boa marcha da clase. Noutras actividades, nas que o alumnado soe ter máis
dificultades, como por exemplo as audicións comprensivas, a metodoloxía cooperativa facilita a
adquisición dos contidos e o logro dos obxectivos axustando a participación do alumno dentro do
grupo a súas capacidades.
Outro aspecto onde podemos atopar dificultades á hora de axustar os niveis do alumnado é
a creación. Para facilitarlles a tarefa ós alumnos e alumnas as actividades de creación
formúlanse en grupo cando poden resultar complexas, fomentando a aprendizaxe cooperativa; e
formúlanse de xeito individual cando son actividades accesibles a todos eles.

Programa de educación en valores
A música, pola súa condición de ciencia e arte, colabora no desenvolvemento da persoa no
plano intelectual (organización de ideas), emocional e afectivo (expresión persoal e interrelación
cos demais).
Por todo isto a música posúe un gran potencial no desenrolo do equilibrio persoal e a
formación de hábitos de escoita, control, cooperatividade, tolerancia e respecto polos demais e
polo entorno.
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Dende a área de Música contribuiremos ao programa de educación en valores cos
seguintes obxectivos:
Afondar no respecto e tolerancia cara outras culturas e cara a pluralidade cultural
de España a través do coñecemento e desfrute das súas manifestacións
musicais.
Valora-lo esforzo compartido e o esforzo individual a través do traballo en grupo
Desenvolver a responsabilidade e o respecto aos demais.
Contidos:
-

Diferenciación das características básicas dos ritmos latinos, o flamenco, o
gamelán e o jazz.
Valoración da participación efectiva nun grupo para a consecución dos
obxectivos.
Reflexión sobre os procesos de adquisición de coñecementos propios e alleos.

Actividades:
-

Audicións activas e prácticas de interpretación e baile de ritmos latinos,
flamencos, gamelán e jazz.
Creación, interpretación e investigación en grupo.
Participación nos procesos de avaliación mediante a autoavaliación e a
coavaliación.
Os instrumentos de avaliación e criterios de corrección serán os xa expostos nos
correspondentes apartados.

Accións de contribución ao plan TIC
A área de Música ten bloques de contidos que están directamente ligados ao desenvolvemento
da competencia dixital. O traballo no bloque de contidos “As tecnoloxías aplicadas ao son” de
Bacharelato e “Música e tecnoloxías” de 3º da ESO é a nosa achega á adquisición de dita
competencia. Nas táboas figuran os obxectivos e os criterios de avaliación. Os instrumentos de
avaliación figuran no seu apartado específico.

Accións de contribución ao plan de convivencia
O departamento de música contribúe á mellora da convivencia traballando pola inclusión da
metodoloxía cooperativa nas aulas, aplicando os principios de atención á diversidade que se
inclúen nesta programación, traballando na aula cunha metodoloxía participativa na que se
fomenta a adquisición de hábitos democráticos e de respecto mutuo, motivando ao noso
alumnado a participar no programa de mediación entre iguais para a resolución de conflitos e
fomentando as actividades musicais en grupo e o traballo en equipo a través do traballo na aula
e das actividades extraescolares. Nas táboas se recollen as actividades programadas en función
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desta metodoloxía, os criterios de avaliación e os instrumentos de avaliación que inclúen
descritores para medir o grado de participación, traballo e respecto.

Accións de contribución ao proxecto lector
A lectura é sen dúbida un dos cabalos de batalla no contexto educativo. Se conseguimos
que os alumnos lean ben, teñan unha boa comprensión lectora, unha boa dicción, un bo ritmo e
unha boa entoación, a lectura converterase nun instrumento esencial de aprendizaxe, de
comprensión da realidade e de integración cultural e social. Co fin de contribuír á consecución
destes obxectivos a área de música traballará na aula con metodoloxía cooperativa e traballos
en grupo nos que os alumnos terán que buscar información en diversas fontes na procura datos;
ler, seleccionar e tratar textos; traballar a comprensión lectora facendo resumos e esquemas
aos seus propios compañeiros e expoñer oralmente traballos escritos. Na avaliación destes
traballos e da comprensión lectora participará o propio alumnado.
Tamén contribuiremos ao desenvolvemento da capacidade de ler en varias linguas de
forma amena, traballando cancións na súa versión orixinal.

Finalmente, motivamos ao alumnado á lectura de textos literarios, dando a posibilidade de
subir nota mediante a realización voluntaria dunha proba de comprensión lectora sobre a lectura
de novelas recomendadas de contido musical que o departamento ten a disposición do
alumnado na biblioteca do instituto. (“El Enigma Vivaldi” de Peter Harris, “La Décima Sinfonía de
Beethoven” de Joseph Gelinek, “El violín del Diablo” de Joseph Gelinek, “Morir a los 27” de
Joseph Gelinek)

Actividades complementarias e extraescolares
Se é posible, realizaranse as seguintes actividades complementarias e extraescolares:
-

-
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Continuaremos coas clases voluntarias de canto e práctica instrumental nos
recreos
Participaremos na festa do magosto e na celebración do día da paz cun baile e
un pequeno concerto
Con motivo do día das letra galegas organizaremos un pequeno espectáculo
musical
Montaremos un Flashmob para final de curso e realizaremos unha saída dun día
no mes de xuño para facelo en público.
Trataremos de asistir a algunha actividade musical que se realice fóra do centro.
Como un concerto de música do século XX en Vigo durante o primeiro trimestre,
unha viaxe a Celanova xunto co departamento de galego para coñece-lo órgano
durante o segundo trimestre e unha viaxe a Madrid para asistir ao musical “El
rey león” durante o terceiro trimestre.
Organizaremos algún concerto ou espectáculo fóra do centro.
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Participaremos, dentro do posible, nas festas e actividades do centro.
Organizaremos actividades de coro e conxunto instrumental

Todas estas actividades levaranse a cabo cos diferentes cursos, procurando que poidan
participar todos os nenos/as, incluíndo os que non teñan música como materia e ós antigos
membros do coro que, non sendo xa alumnado do centro, desexen participar nas actividades.
Ademais o departamento ofrece novela de temática musical e unha fonoteca con servizo
de préstamo na biblioteca do instituto.
Obxectivos:
-

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
Desenvolver a sensibilidade artística, así como o criterio estético, como fontes de
formación e enriquecemento cultural.
Saber comportarse como espectador/a e intérprete
Controlar o medo escénico nas actuacións.
Interpretar de memoria, individualmente ou conxuntamente, fragmentos de obras.
Valorar as achegas do grupo e desenvolver o espírito crítico.
Reforzar os contidos traballados no curso, favorecendo a consecución dos
obxectivos do mesmo e contribuíndo ao desenvolvemento das competencias
clave.

Instrumentos de avaliación:
Rúbrica para avaliar a actitude en actividades musicais e o control do medo
escénico.
Escala de avaliación do concerto.
Rúbrica para avaliar a escoita activa en audicións.
Rúbrica da avaliación da practica de movemento
Contribución á adquisición das competencias clave
Co desenvolvemento destas actividades complementarias e extraescolares contribuímos á
adquisición das seguintes competencias clave:
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Mínimos esixibles e actividades de reforzo/recuperación
Estándares de aprendizaxe

Mínimos esixibles
Bloque 1. Interpretación e creación
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Actividades de reforzo/recuperación
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Estándares de aprendizaxe

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

Mínimos esixibles

Actividades de reforzo/recuperación

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

MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza Recoñece, comprende e analiza tipos de
textura.
tipos de textura.
MUB1.3.1. Comprende e identifica os
conceptos e os termos básicos
relacionados
cos
procedementos
compositivos e os tipos formais.
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Comprende e identifica os conceptos e os
termos básicos relacionados cos
procedementos compositivos e os tipos
formais traballados na aula.

Exercicios de análises de partitura e
análises de audición
Lectura e resumo de textos obrigados.
Exercicios de análises de audición.

Lectura e resumo de textos obrigados.
MUB1.4.1.
Amosa
interese
polo Amosa interese polo coñecemento e a
aplicación
de
técnicas
e
normas
do
coidado
coñecemento e a aplicación de técnicas e
Exercicios prácticos
normas do coidado da voz, o corpo e os da voz, o corpo e os instrumentos.
instrumentos.

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas Canta en grupo pezas vocais propostas
aplicando técnicas que permitan unha mostrando interese por aplicar técnicas
que permitan unha correcta emisión da
correcta emisión da voz.

Prácticas de interpretación vocal

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

Exercicios de relaxación, respiración,
articulación, resonancia e entoación.

voz.

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

Mostra interese e esforzo por aplicar as
habilidades técnicas e interpretativas
necesarias nas actividades de
interpretación adecuadas ao nivel.

MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as
técnicas de control de emocións á hora de
mellorar os seus resultados na exposición
ante un público.

Coñece e pon en práctica as técnicas de
Lectura e resumos de textos obrigados.
control de emocións á hora de mellorar os
seus resultados na exposición ante un
público.

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

Prácticas de interpretación

Exercicios de creación

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

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

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

Interpreta de memoriza pezas vocais,
Prácticas de memorización de obras
instrumentais e danzas de diferentes
xéneros, estilos, épocas históricas e culturas,
aprendidas por imitación e a través da
lectura de partituras con diversas formas
de notación, adecuadas ao nivel.
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Mínimos esixibles

Actividades de reforzo/recuperación

notación, adecuadas ao nivel.
MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza Interpreta de memoriza pezas vocais,
pezas vocais, instrumentais e danzas do instrumentais e danzas do patrimonio
español e galego.
patrimonio español e galego.

Prácticas de memorización

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

Lectura e resumos de textos obrigados

MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da
interpretación: silencio, atención ao/á
director/a e a outros/as intérpretes,
audición interior, memoria e adecuación
ao conxunto, amosando espírito crítico
ante a súa propia interpretación e a do
seu grupo.

Practica as pautas básicas da
interpretación: silencio, atención ao/á
director/a e a outros/as intérpretes,
audición interior, memoria e adecuación
ao conxunto, amosando espírito crítico
ante a súa propia interpretación e a do seu
grupo.

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

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

MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes Amosa interese polas paisaxes sonoras que
sonoras que nos rodean e reflexiona nos rodean e reflexiona sobre elas.
sobre elas.
MUB1.7.2. Investiga de forma creativa Investiga de forma creativa acerca das
acerca das posibilidades sonoras e posibilidades sonoras e musicais dos
obxectos sonoros.
musicais dos obxectos sonoros.

Exercicios de improvisación e creación
musical

Bloque 2. Escoita

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

Lectura e resumo de textos obrigados

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

Exercicios de análises de audición con
apoio de partituras

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

Lectura e resumo de textos obrigados

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

Lectura e resumo de textos obrigados

Exercicios de improvisación vocal e
instrumental

MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no Recoñece músicas de diferentes culturas e Exercicios de audición comprensiva e
recoñecemento
espazo e no tempo músicas de diferentes épocas históricas.
culturas e épocas históricas.
MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado Describe, de xeito básico, os diferentes
os diferentes elementos das obras
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distintas elementos das obras musicais propostas.

MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía Utiliza recursos, de xeito dirixido, como
apoio ao análise musical.
como apoio ao análise musical.

Lectura e resumo de textos obrigados

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

Lectura e resumo de textos obrigados.

Exercicios de análises

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

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

Lectura e resumo de textos obrigados
Exercicios de análises e de audición

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

MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas Distingue as diversas funcións que cumpre a
funcións que cumpre a música na música na sociedade ao longo da historia.
sociedade ao longo da historia.
MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer
música de diferentes épocas e culturas
como fonte de enriquecemento cultural e
satisfacción persoal, elaborando algún
proxecto de investigación e exposición

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

Lectura e resumo de textos obrigados

Lectura e resumos de textos
Traballo de investigación e exposición

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

Exercicios de análises de audición e partitura

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

Lectura e resumo de textos obrigados

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

Exercicios de análises de audición

Mostra interese por comprender a relación Traballo de investigación, valoración
entre os acontecementos históricos, o
crítica e exposición
desenvolvemento tecnolóxico e a música
na sociedade.

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

Exercicios de audición comprensiva

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

Exercicios de análises de audición e
partitura

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

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

Lectura e resumo de textos obrigados

Bloque 4. Música e tecnoloxías

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

Lectura e resumo de textos obrigados

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

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

Lectura e resumo de textos obrigados

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

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

Lectura e resumo de textos obrigados
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Traballo de edición de partituras e/ou
creación de base rítmica.

Elaboración de unha exposición con
recursos tecnolóxicos. (Audio, vídeo,
power point...)
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Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor
Os plans específicos terán como obxectivo incidir na mellora da aprendizaxe e motivación
do alumnado e dedicarán especial atención aos aspectos actitudinais (mellorar os hábitos de
disciplina, estudo e traballo tanto individual como en equipo). Ademais deben contribuír á mellora
e reforzo de procedementos básicos como a lectura e a escritura.
A partires dos estándares de aprendizaxe non demostrados polo alumno, e das actividades
de reforzo e recuperación asociadas a el, o profesor establecerá un programa de actividades
personalizado para cada alumno repetidor. Ditas actividades deberán servir como reforzo para
facilitarlle a adquisición das aprendizaxes coas que tivo máis dificultades o curso anterior. O
profesor do curso ocuparase da elaboración e do seguimento individualizado do programa, así
como da planificación temporal do mesmo.

Plan de traballo para superación de materias pendentes
Os alumnos que teñan a materia de Música pendente de cursos anteriores, seguirán un plan de
traballo, baseado en actividades titoradas, destinado a mellorar os aspectos cos que tivo máis
dificultades o curso pasado e recuperar as aprendizaxes non adquiridas. O alumnado coa
materia pendente deberá superar a avaliación correspondente ao mencionado plan e deberá
presentarse a unha proba que terá lugar en maio. De non superar a avaliación do plan de
traballo ou non acadar o cinco na proba de maio os alumnos deberán presentarse ao exame de
setembro que corresponda.
O profesor establecerá o plan de traballo a partires dos estándares de aprendizaxe non
demostrados polo alumno, e das actividades de reforzo e recuperación asociadas a el, Ditas
actividades deberán servir para que o alumno/a poida traballar nos aspectos cos que máis
dificultades tivo o curso pasado. A proba versará sobre os mínimos esixibles.
Os alumnos/as con materias pendentes pódense atopar en dúas situacións:
. Que o alumno/a pase ao curso seguinte e que estea matriculado en dita materia.
Neste caso será o profesor que lle imparta clase da materia no curso vixente quen
elaborará o plan de traballo, fará o seguimento ao longo do curso, o planificará
temporalmente, e determinará e avaliará as probas de recuperación que o alumno/a
poderá facer en maio. De non superar a avaliación do plan de traballo ou non acadar o
cinco na proba de maio os alumnos deberán presentarse ao exame de setembro que
corresponda.
. Que o alumno/a pase ao curso seguinte e que non estea matriculado en dita
materia. Neste caso será o profesor que imparta a materia no curso ao que pasa o
alumno/a quen elaborará o plan de traballo, fará o seguimento ao longo do curso, o
planificará temporalmente, e determinará e avaliará as probas de recuperación que o
alumno/a poderá facer en maio, todo isto en colaboración co titor/a do alumno. De non
superar a avaliación do plan de traballo ou non acadar o cinco na proba de maio os
alumnos deberán presentarse ao exame de setembro que corresponda.
Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua poderán acadar o aprobado na
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materia correspondente superando as probas que determine o profesor do curso. Ditas probas
versarán sobre os contidos do curso e terán lugar en xuño. De non acadar o aprobado, os
alumnos deberán presentarse ao exame de setembro que corresponda.

Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación das materias
pendentes
Na avaliación do alumnado empregaremos diversos instrumentos dependendo dos
estándares de aprendizaxe a avaliar:
- Escalas
- Rúbricas
- Listas de cotexo
- Resumes
- Textos escritos
- Producións orais
- Producións musicais
- Producións de movemento e danza
- Probas de capacidade motriz
- Probas de destreza auditiva e interpretativa.
- Resolución de exercicios e problemas
- Investigacións
- Probas obxectivas e probas abertas
- Probas de interpretación de datos
- Exposicións
- Ditados, etc.
Todas as actividades que constitúan o plan de traballo serán puntuadas con positivos, ou
negativos no caso de non ser entregadas e/ou feitas en tempo e forma. Cada negativo eliminará
un positivo. Ao final do programa obterase unha nota numérica de 0 a 10 en función do número
de actividades realizadas e do número de positivos obtidos. O número máximo de positivos
posible representará o 10 e o resto de notas, de 0 a 9, obterase por correlación lineal. Para
aprobar, o alumno/a deberá acadar polo menos un 5.

Materiais e recursos didácticos incluídos os libros de texto
O libro de texto para este curso será Música II da editorial Teide. Traballaremos tamén cos
libros, CDs, vídeos, instrumentos e material informático que temos no departamento.
Empregaremos recursos en rede de spotify, youtube, el-atril e IMSLP/Petrucci Music Library.
Tamén utilizaremos software libre para edición de partituras, secuenciación, edición de audio,
edición de vídeo, adestramento auditivo e aprendizaxe da linguaxe musical.

Procedementos para avaliar a propia programación
Periodicamente, cada membro do departamento cubrirá unha ficha na que especificará se
se acadaron os obxectivos propostos para ese período. En caso de resposta negativa, o profesor
deberá especificar os motivos, determinando que medidas aplicará para chegar a tempo ao
seguinte obxectivo parcial.
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Música 4º ESO
Introdución e contextualización
A música, como ben cultural e como linguaxe e medio de comunicación non verbal, constitúe un
elemento con gran valor na vida das persoas; ademais, favorece o seu desenvolvemento
integral, intervén na súa formación emocional e intelectual, a través do coñecemento do feito
musical como manifestación cultural e histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura
aberta, reflexiva e crítica no alumnado.
Na actualidade, a música constitúe un dos principais referentes de identificación da mocidade.
Co desenvolvemento tecnolóxico multiplicáronse as canles de acceso ás cada vez máis
numerosas fontes de cultura musical, así como aos seus diversos xeitos de creación e
interpretación, a través de vehículos que forman parte da súa vida cotiá, como Internet, os
dispositivos móbiles, os reprodutores de son e os videoxogos. Ademais, fomenta o
desenvolvemento da percepción, a sensibilidade estética, a expresión creativa e a reflexión
crítica.
A materia de Música contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a
disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción de responsabilidades e
o espírito emprendedor, innovador e crítico, que contribúen ao desenvolvemento integral da
persoa. A práctica musical mellora a memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o
control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a
capacidade para traballar en grupo. A música potencia o desenvolvemento de capacidades como
a comunicación oral e escrita, o pensamento matemático ou o coñecemento tecnolóxico e
científico, que axudan á adquisición das competencias, ademais de procurar un ensino integral e
axudar na maduración do alumnado novo.
Transcendendo estes valores estéticos, propios da competencia de conciencia e expresións
culturais, o alumnado aprenderá actitudes de cooperación e traballo en equipo ao formar parte
de diversas agrupacións nas que cadaquén asumirá diferentes papeis para poder interpretar
música en conxunto. Por outra parte, é interesante fomentar actitudes emprendedoras que
acheguen o alumnado ás diferentes profesións no ámbito musical e non musical.
Esta materia fomenta as actividades colaborativas ao integrar os/as estudantes nun grupo,
fomentando o intercambio de ideas, o respecto entre iguais, a integración, a creatividade, o
coñecemento doutros contextos e o desenvolvemento da intelixencia emocional.
O estudo desta materia parte dos coñecementos previos adquiridos polo alumnado na educación
primaria e do seu desenvolvemento evolutivo, afondando con elementos que, dado o seu nivel
de abstracción, deben abordarse neste momento de desenvolvemento do alumnado.
Entre outros, é obxectivo desta materia dotar os alumnos e as alumnas dun vocabulario que
permita a descrición de fenómenos musicais, unha comprensión da linguaxe musical como
medio de expresión artística, unha sensibilidade cara á expresión musical e o entendemento da
música como un fenómeno imbricado na historia e na sociedade. Tamén se lle outorga un papel
importante á análise das obras musicais, entendendo que se pode levar a cabo en distintos
niveis de profundidade.
Os elementos do currículo básico organizáronse en catro bloques, moi relacionados entre si, que
comparten múltiples elementos: "Interpretación e creación" integra a expresión instrumental,
vocal e corporal coa improvisación e a composición musical, o que permitirá ao alumnado
participar da música dunha forma activa; "Escoita" pretende crear a primeira actitude
fundamental cara a esta arte e dotar o alumnado das ferramentas básicas para gozar dela a
través da audición e a comprensión do feito musical; "Contextos musicais e culturais" relaciona a
música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor do patrimonio musical español e galego, e
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ensina a identificar o estilo e as características distintivas da música que delimitan cada período
histórico básico; e finalmente, "Música e tecnoloxías" pretende abranguer o coñecemento e a
práctica da interacción entre música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial
importancia debido á proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que
se pretende xerar unha vinculación entre a linguaxe tecnolóxica que utiliza habitualmente e a
música dentro da aula.
Xa como remate, vese necesario resaltar a importancia do uso dunha metodoloxía adecuada a
este enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia
aprendizaxe, traballando de xeito colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa
real e relevante para o alumnado, para a comunidade educativa e para o contorno social.

Competencias clave
a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
c) Competencia dixital
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociais e cívicas
f) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
g) Conciencia e expresións culturais

Contidos do currículo oficial
Os contidos, despregados no cadro seguinte, organízanse en catro bloques:
1. Interpretación e creación
2. Escoita
3. Contextos musicais e culturais
4. Música e tecnoloxías
Os catro están relacionados entre si, xa que comparten múltiples contidos, pero esta división
permite que sexa máis abordable seu estudo.
1. Interpretación e creación integra a expresión instrumental, vocal e corporal coa
improvisación e a composición musical, o que permitirá aos estudantes participar da música
dunha forma activa, como músicos.
2. Escoita pretende crear a primeira actitude fundamental cara este arte e dotar ao alumnado
das ferramentas básicas para gozar da música a través da audición e a comprensión do feito
musical.
3. Contextos musicais e culturais relaciona a música coa cultura e a historia, da a coñecer o
valor do patrimonio musical español e ensina a identificar o estilo e as características distintivas
da música que delimitan cada período histórico básico.
4. Música e tecnoloxías pretende abarcar o coñecemento e a práctica da interacción entre a
música e as novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á
proximidade que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado de Educación Secundaria

65

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

Obrigatoria, polo que se pretende xerar una vinculación entre a linguaxe tecnolóxico que utilizan
habitualmente e a música dentro da aula.

Criterios de avaliación, contidos, obxectivos, estándares de aprendizaxe
e competencias clave
Música. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Interpretación e creación

a
b
c
m
n

B1.1. Práctica e aplicación de B1.1. Ensaiar e interpretar, en MUB1.1.1.
Aplica
as
habilidades técnicas en grao pequeno grupo, unha peza habilidades
técnicas
crecente de complexidade e vocal ou instrumental, ou necesarias nas actividades
concertación coas outras unha
coreografía, de interpretación, colabora
partes do conxunto na aprendidas de memoria a co grupo e respecta as
interpretación
vocal
e través da audición ou da regras fixadas para lograr
instrumental,
e
no observación de gravacións un resultado acorde coas
movemento e a danza.
de audio e vídeo, ou súas propias posibilidades.
B1.2. Interpretación de pezas mediante a lectura de
vocais
e
instrumentais partituras e outros recursos MUB1.1.2. Le partituras como
apoio á interpretación.
aprendidas de oído e/ou gráficos.
mediante a lectura de
partituras con diversos tipos
MUB1.1.3. Coñece e cumpre
de notación.
as normas establecidas
para realizar as actividades
da aula.

CAA
CSC

CCEC
CSC

a
b
c
g
l
n

B1.3. Planificación, ensaio, B1.2. Participar activamente MUB1.2.1.
Interpreta
e CCEC
interpretación, dirección e nalgunhas das tarefas memoriza un repertorio CSC
avaliación de espectáculos necesarias
para
a variado de cancións, pezas
musicais na aula e noutros celebración de actividades instrumentais e danzas cun
espazos e contextos.
musicais no centro docente: nivel de complexidade en
ensaio, aumento.
B1.4. Perseveranza na práctica planificación,
de habilidades técnicas que interpretación, difusión, etc.
permitan
mellorar
a
interpretación individual e en
grupo, e a creación musical.

b
e
f
g
l
n

B1.5. Utilización de técnicas, B1.3. Compoñer unha peza MUB1.3.1. Coñece e utiliza CD
recursos e procedementos musical utilizando diferentes axeitadamente
técnicas, CMCCT
compositivos
na técnicas e recursos.
recursos e procedementos
improvisación,
na
compositivos para elaborar
elaboración de arranxos e na
arranxos
musicais,
creación de pezas musicais.
improvisar
e
compor
música.
MUB1.3.2.
Utiliza
con CD
autonomía
recursos
informáticos ao servizo da
creación musical.

a
c
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B1.6. Ámbitos profesionais da B1.4. Analizar os procesos MUB1.4.1. Coñece e analiza o CSC
música. Identificación e básicos de creación, edición proceso
seguido
en CSIEE
descrición das facetas e as
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Música. 4º de ESO
Obxectivos

e
g
l
n

Contidos

especialidades no traballo
dos/das músicos/as.
B1.7. Interese por coñecer as
posibilidades que ofrece a
música nos ámbitos persoal
e profesional.

Criterios de avaliación

e
difusión
musical,
considerando a intervención
de distintos/as profesionais.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

diversas
producións
musicais
(discos,
programas de radio e
televisión, cine, etc.) e o
papel xogado en cada fase
do
proceso
polos/as
profesionais que interveñen.

Bloque 2. Escoita

b
e
f
h
I
n

B2.1.
Audición, B2.1. Analizar e describir as MUB2.1.1. Analiza e comenta CMCCT
recoñecemento, análise e principais características de as
obras
musicais CCL
comparación de músicas de pezas musicais apoiándose propostas, axudándose de CSC
diferentes xéneros, estilos e na audición e no uso de diversas
fontes
culturas.
documentos
como documentais.
partituras,
textos
ou
musicogramas.
MUB2.1.2. Le e analiza CCEC
partituras como apoio á
audición.

a
c
e
h
i
l
n

B2.2. A crítica como medio de B2.2. Expor de xeito crítico a MUB2.2.1. Analiza críticas CCL
información e valoración do opinión persoal respecto de musicais e utiliza un CCEC
feito musical. Análise de distintas músicas e eventos vocabulario axeitado para a
críticas musicais e uso dun musicais, argumentándoa elaboración de críticas orais
vocabulario apropiado para a en relación coa información e escritas sobre a música
elaboración de críticas orais obtida en diversas fontes: escoitada.
e escritas sobre a música libros,
publicidade,
escoitada.
programas de concertos,
críticas, etc.

h
i
l
n
o

B2.3. Rigor na utilización dun B2.3. Utilizar a terminoloxía MUB2.3.1. Utiliza con rigor un CCL
vocabulario adecuado para axeitada na análise de vocabulario axeitado para CCEC
describir a música.
obras e situacións musicais.
describir a música.

a
h
i
I
l

B2.4. Utilización de diversas B2.4.
Recoñecer MUB2.4.1.
Recoñece
e
fontes de información para auditivamente,
clasificar, compara
os
trazos
obter referencias sobre situar no tempo e no distintivos
de
obras
músicas
de
diferentes espazo, e determinar a musicais, e descríbeo
épocas e culturas, incluídas época ou a cultura e o estilo utilizando unha terminoloxía
as actuais, e sobre a oferta das
obras
musicais axeitada.
de concertos e outras escoitadas previamente na
manifestacións
musicais, aula, amosando apertura e MUB2.4.2. Sitúa a obra
tanto
en
vivo
como respecto
polas
novas musical nas coordenadas
divulgadas a través dos propostas
musicais
e de espazo e tempo.
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Música. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

medios de comunicación.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

interesándose por ampliar MUB2.4.3. Amosa interese, CSC
as súas preferencias.
respecto e curiosidade pola CCEC
diversidade de propostas
musicais, así como polos
gustos musicais doutras
persoas.

a
e
f
g
l
n

B2.5. Edición, comercialización B2.5. Distinguir as funcións MUB2.5.1. Amosa unha CD
e difusión da música. Novas que cumpre a música na actitude crítica ante o papel CSC
modalidades de distribución nosa sociedade, atendendo dos
medios
de
da música e as súas a
diversas
variables: comunicación na difusión e
consecuencias para os/as intención de uso, estrutura na promoción da música.
profesionais da música e a formal e medio de difusión
industria musical.
utilizado.

a
h
l
n

B2.6. A música nos medios de B2.6. Explicar algunhas das MUB2.6.1. Coñece e explica o CCL
comunicación. Factores que funcións que cumpre a papel da música en CCEC
inflúen nas preferencias e música na vida das persoas situacións e contextos CSC
nas modas musicais.
e na sociedade.
diversos: actos da vida
cotiá, espectáculos, medios
B2.7. Interese, respecto e
de comunicación, etc.
curiosidade pola diversidade
de propostas musicais, así
como polos gustos musicais
doutras persoas.
Bloque 3. Contextos musicais e culturais

a

b
c
e
f
h
l
n
ñ

a
b
e
l
n

B3.1.
Recoñecemento
e B3.1. Apreciar a importancia MUB3.1.1. Amosa interese
localización
nas patrimonial da música por coñecer o patrimonio
coordenadas
espazo- española e galega, e musical español e galego.
temporais
das comprender o valor de
manifestacións
musicais conservala e transmitila
máis
significativas
do colaborando na recollida, na
MUB3.1.2.
Coñece
as
patrimonio musical español e gravación e na transcrición
testemuñas
máis
galego.
de pezas.
importantes do patrimonio
musical español e galego, e
sitúaos no seu contexto
histórico e social.

CSC
CCEC

CSC
CCEC

B3.2. Pluralidade de estilos na B3.2. Coñecer a existencia MUB3.2.1. Analiza a través da CSC
música
actual: doutras
manifestacións audición
músicas
de CCEC
características
culturais, musicais e consideralas distintos lugares do mundo
artísticas e formais.
como
fonte
de e identifica as súas
enriquecemento
cultural.
características
B3.3. Manifestacións musicais
fundamentais.
doutras culturas.
MUB3.2.2.
Recoñece
e CSC
explica as características CCEC
básicas da música española
e da música popular
urbana.

a
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Música. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

b
e
h
g
i
l
n

doutras linguaxes: corporal,
teatral,
cinematográfica,
radiofónica ou publicitaria.
B3.5. Análise da música
empregada en diferentes
tipos de espectáculos e
producións audiovisuais.

a
b
c
e
h
i
l
n

B3.6. Utilización de diversas B3.4. Coñecer e analizar as MUB4.4.1. Realiza traballos e
fontes de información para características
dos exposicións ao resto do
indagar
sobre
música principais
grupos
e grupo sobre a evolución da
popular urbana.
tendencias da música música popular.
B3.7. O son e a música nos popular urbana actual.
MUB4.4.2. Utiliza os recursos
medios audiovisuais e nas
das novas tecnoloxías para
tecnoloxías da información e
expor os contidos de
da comunicación. Valoración
maneira clara.
dos recursos tecnolóxicos
como instrumentos para o
coñecemento da música e a
satisfacción con ela.
B3.8. Sensibilización e actitude
crítica ante o consumo
indiscriminado de música e a
contaminación sonora.

reflictan a relación da
música
con
outras
manifestacións artísticas.

Competencias clave

de investigación nos que CSC
establece sinerxías entre a CAA
música
e
outras
manifestacións artísticas.

CAA
CSC
CCL
CD

Bloque 4. Música e tecnoloxías

e
f
g
l
n

e
f
g
l
n
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B4.1. Papel das tecnoloxías na B4.1. Valorar o papel das MUB4.1.1. Selecciona e utiliza
música. Reflexión sobre a tecnoloxías na formación recursos tecnolóxicos para
repercusión que na música musical.
diferentes
aplicacións
tivo a posibilidade de gravar
musicais.
o son e a aparición dos
computadores.
B4.2.
Transformación
de
MUB4.1.2. Comprende a
valores, hábitos, consumo e
transformación de valores,
gusto
musical
como
hábitos, consumo e gusto
consecuencia dos avances
musical como consecuencia
tecnolóxicos das últimas
dos avances tecnolóxicos.
décadas.

CAA
CD
CMCCT

CSC
CSIEE

B4.3. Utilización de dispositivos B4.2. Aplicar as técnicas de MUB4.2.1.
Manexa
as CSC
electrónicos, recursos de gravación analóxica e dixital técnicas básicas necesarias CD
Internet e software musical para rexistrar as creacións para a elaboración dun
de distintas características propias, as interpretacións produto audiovisual.
para o adestramento auditivo realizadas no contexto da
e a escoita, a interpretación aula e outras mensaxes
e a creación musical.
musicais.
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Música. 4º de ESO
Obxectivos

e
f
g
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B4.4. Aplicación de técnicas de B4.3.
Sonorizar
unha MUB4.3.1. Sabe procurar e
gravación analóxica e dixital secuencia de imaxes fixas seleccionar
fragmentos
para rexistrar as creacións ou en movemento utilizando musicais axeitados para
propias, as interpretacións diferentes
recursos sonorizar secuencias de
realizadas no contexto da informáticos.
imaxes.
aula e outras mensaxes
musicais.
MUB4.3.2. Sonoriza imaxes
fixas e en movemento
mediante a selección de
músicas preexistentes ou a
creación de bandas sonoras
orixinais.

e
f
g
h
l
n

B4.5. Análise das
música
en
audiovisuais:
televisión, cine,
etc.

a
e
f
g
l
n

B4.6. Sonorización de imaxes B4.5.
Coñecer
as MUB4.5.1. Amosa interese
fixas e en movemento posibilidades
das por
coñecer
as
mediante a selección de tecnoloxías aplicadas á posibilidades que ofrecen
músicas preexistentes ou a música e utilizalas con as novas tecnoloxías como
creación de bandas sonoras autonomía.
ferramentas
para
a
orixinais.
actividade musical.
B4.7. Valoración crítica da
MUB4.5.2. Coñece e consulta
fontes de información
impresa ou dixital para
resolver dúbidas e para
avanzar na aprendizaxe
autónoma.

Competencias clave

CAA
CD

CD
CCEC
CMCCT

funcións da B4.4. Caracterizar a función MUB4.4.1.
Utiliza
con CAA
producións da música nos medios de autonomía as fontes de CD
publicidade, comunicación
(radio, información
e
os
videoxogos, televisión, cine, etc.) e as procedementos apropiados
súas
aplicacións
na para indagar e elaborar
publicidade, nos videoxogos traballos relacionados coa
e
noutras
aplicacións función da música nos
tecnolóxicas.
medios de comunicación.
CD
CCEC

CD
CCL
CAA

MUB4.5.3.
Utiliza
a CAA
información de xeito crítico, CL
obtena de distintos medios CD
e pode utilizala e transmitila
utilizando distintos soportes.
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Actividades
Bloque 1. Interpretación e creación
Actividades

Contidos
B1.1. Práctica e aplicación de habilidades Prácticas de interpretación vocal, instrumental e de movemento e danza ao longo do curso
técnicas en grao crecente de complexidade e
concertación coas outras partes do conxunto
na interpretación vocal e instrumental, e no
movemento e a danza.
B1.2. Interpretación de pezas vocais e
instrumentais aprendidas de oído e/ou
mediante a lectura de partituras con diversos
tipos de notación.
B1.3. Planificación, ensaio, interpretación, O concerto: organización e práctica
dirección e avaliación de espectáculos
musicais na aula e noutros espazos e
contextos.
B1.4. Perseveranza na práctica de habilidades Prácticas de interpretación vocal, instrumental e de movemento e danza ao longo do curso
técnicas que permitan mellorar a
interpretación individual e en grupo, e a
creación musical.
B1.5. Utilización de técnicas, recursos e Traballos en grupo, de composición e interpretación en público, ao longo do curso.
procedementos
compositivos
na
improvisación, na elaboración de arranxos e
na creación de pezas musicais.
B1.6. Ámbitos profesionais da música. Exercicios e traballos de investigación e exposición en público.
Identificación e descrición das facetas e as Debate
especialidades
no
traballo
dos/das
músicos/as.
B1.7. Interese por coñecer as posibilidades que
ofrece a música nos ámbitos persoal e
profesional.

Bloque 2. Escoita
B2.1. Audición, recoñecemento, análise e Exercicios e análises de audicións ao longo do curso
comparación de músicas de diferentes
xéneros, estilos e culturas.
B2.2. A crítica como medio de información e Exercicios, análises e elaboración de criticas ao longo do curso
valoración do feito musical. Análise de
críticas musicais e uso dun vocabulario
apropiado para a elaboración de críticas orais
e escritas sobre a música escoitada.
B2.3. Rigor na utilización dun vocabulario Exercicios, análises e elaboración de criticas ao longo do curso
adecuado para describir a música.
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B2.4. Utilización de diversas fontes de Exercicios e traballos de investigación ao longo do curso
información para obter referencias sobre
músicas de diferentes épocas e culturas,
incluídas as actuais, e sobre a oferta de
concertos e outras manifestacións musicais,
tanto en vivo como divulgadas a través dos
medios de comunicación.
B2.5. Edición, comercialización e difusión da Traballo en grupo cooperativo
música. Novas modalidades de distribución Debate
da música e as súas consecuencias para
os/as profesionais da música e a industria
musical.
B2.6. A música nos medios de comunicación. Traballo en grupo cooperativo
Factores que inflúen nas preferencias e nas Debate
modas musicais.
B2.7. Interese, respecto e curiosidade pola
diversidade de propostas musicais, así como
polos gustos musicais doutras persoas.

Bloque 3. Contextos musicais e
culturais

B3.1. Recoñecemento e localización nas Exercicios, análises de audicións e prácticas de interpretación histórica ao longo do curso
coordenadas
espazo-temporais
das Traballos de investigación e exposición en público.
manifestacións musicais máis significativas Debate
do patrimonio musical español e galego.
B3.2. Pluralidade de estilos na música actual: Análises de audicións e prácticas de interpretación ao longo do curso
características culturais, artísticas e formais. Traballos de investigación e exposición en público
B3.3. Manifestacións musicais doutras culturas. Debate
B3.4. A música ao servizo doutras linguaxes: Análises e creación en grupo
corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica Debate
ou publicitaria.
B3.5. Análise da música empregada en
diferentes tipos de espectáculos e producións
audiovisuais.
B3.6. Utilización de diversas fontes de Traballos de investigación en grupo e exposición en público
información para indagar sobre música Análises
popular urbana.
Debates
B3.7. O son e a música nos medios
audiovisuais e nas tecnoloxías da información
e da comunicación. Valoración dos recursos
tecnolóxicos como instrumentos para o
coñecemento da música e a satisfacción con
ela.
B3.8. Sensibilización e actitude crítica ante o
consumo indiscriminado de música e a
contaminación sonora.
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Bloque 4. Música e tecnoloxías
B4.1. Papel das tecnoloxías na música. Debate
Reflexión sobre a repercusión que na música
tivo a posibilidade de gravar o son e a
aparición dos computadores.
B4.2. Transformación de valores, hábitos,
consumo e gusto musical como consecuencia
dos avances tecnolóxicos das últimas
décadas.
B4.3. Utilización de dispositivos electrónicos, Traballo en grupo cooperativo
recursos de internet e software musical de
distintas características para o adestramento
auditivo e a escoita, a interpretación e a
creación musical.
B4.4. Aplicación de técnicas de gravación Traballo en grupo cooperativo
analóxica e dixital para rexistrar as creacións
propias, as interpretacións realizadas no
contexto da aula e outras mensaxes
musicais.
B4.5. Análise das funcións da música en Traballo de investigación en grupo cooperativo
producións
audiovisuais:
publicidade, Debate
televisión, cine, videoxogos, etc.
B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en Traballo en grupo
movemento mediante a selección de músicas Debate
preexistentes ou a creación de bandas
sonoras orixinais.
B4.7. Valoración crítica da utilización dos
medios audiovisuais e as tecnoloxías da
información e da comunicación como
recursos para a creación, a interpretación, o
rexistro e a difusión de producións sonoras e
audiovisuais.

Metodoloxía
Na selección e tratamento dos textos procurase:
o Empregar vocabulario que coñece o alumnado e amplialo.
o Considerar a bagaxe cultural que teñen.
o Esquematiza-los textos.
o Aplicar aprendizaxe cooperativa
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Na selección de actividades buscase:
o Que sexan áxiles de plantexar e de resolver.
o Que permitan traballara música colectivamente.
o Que conecten emocionalmente co alumnado.
o Que potencien o traballo en grupo.
O libro estrutúrase en dez unidades que traballan os núcleos temáticos aos que
se refire o currículo oficial; escoita, interpretación e creación, contextos musicais e
culturais e música e tecnoloxía.
Os catro núcleos de contido están incluídos de forma transversal nas unidades do
libro, pero hai unha unidade final con abundante repertorio para traballara
interpretación e a improvisación musical.
Nos materiais didácticos pretendese abordar de forma clara e práctica as
competencias musicais e transversais que o alumnado debe adquirir.
Os textos explicativos
Considerando o momento evolutivo no que se atopa o alumnado, preséntanse
conceptos claros e a inmediata experimentación práctica da música desenvolvendo as
habilidades adquiridas.
Cada unidade didáctica sigue a mesma estrutura que facilita a adquisición dos
aprendizaxes e contidos a través da lectura dos textos explicativos e a resolución das
actividades.
As actividades
O libro articúlase con actividades de diferente tipoloxía, considerando que a
interiorización dos contidos é máis efectiva si parte da propia experiencia.
En cada unidade, despois dunha breve presentación do concepto que se debe
traballar, enúncianse as actividades que permiten experimentalo e comprobalo. A
maior motivación parte do éxito obtido, que está asegurado coas actividades
propostas, a metodoloxía cooperativa e o traballo en grupo.
As audicións
As audicións están asociadas ás actividades. Son fragmentos de obras
representativas, producións propias deseñadas para ilustrar procesos musicais e bases
instrumentais que acompañan os temas que teñen que interpretar. Tamén hai
acompañamentos nos que pódese improvisar rítmica e melodicamente.
Os vídeos
Nas distintas unidades do libro hai fragmentos audiovisuais. Estes estímulos visuais e
auditivos mostra noutra maneira de escoitar a música, asociada á imaxe. Tamén hai
vídeos demostrativos de procesos tecnolóxicos relacionados coa música. A imaxe capta
a atención e enriquece a percepción.
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Temporalización
Os catro bloques traballaranse ao longo do curso seguindo o criterio histórico
como eixe para o desenrolo e a adquisición dos contidos. Na primeira avaliación
traballaremos ata o Barroco, na segunda avaliación ata o Romanticismo e na terceira
avaliación ata a actualidade.

Avaliación
Empregaremos rúbricas para describir os criterios e niveles de consecución de
calidade dos estándares de aprendizaxe. Por un lado, detállanse cales son os
estándares de aprendizaxe e, polo outro, cales son os niveis de consecución dos
mesmos. Nas filas están os estándares de aprendizaxe avaliables e nas columnas, os
niveis de calidade.
As rúbricas para cada estándar están adecuadas ao nivel de dificultade e
complexidade das actividades propostas; detallan o que se espera de cada estándar e
en que nivel para cada alumno ou alumna.
Na materia de música, os obxectivos de coñecemento, axustados aos criterios de
avaliación, móstranse de forma interrelacionada e cada actividade presenta
estándares de aprendizaxe avaliables dos diferentes bloques.
- Interpretación e creación
- Escoita
- Contextos musicais e culturais
- Música e tecnoloxías
As actividades implican mecanismos complexos e competenciais de maneira que
se integren os contidos de todos os bloques. Os estándares de aprendizaxe avaliables
encóntranse presentes en maior o menor grado en todas as actividades.
Así mesmo, cada audición, interpretación ou creación precisa coñecementos e
habilidades combinadas.

Criterios de corrección
En cada actividade a realizar se especifican os criterios de corrección. Así, nas
audicións, todas as preguntas ben puntúan con un positivo; unha ou dúas preguntas
mal puntúan medio positivo e con máis de dous preguntas mal a audición xa non
puntúa nada. Se non se fan ou non se entregan ao profesor puntúan cun negativo. Os
ditados ben ou con un erro puntúan o positivo completo; se teñen dous ou tres erros
puntúan con medio positivo; con máis de tres erros o ditado non puntúa nada. No
resto de probas, os exercicios e as preguntas cun erro non puntúan nada. Os xogos,
traballos de creación-interpretación e de investigación-exposición evalúanse con listas
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de cotexo, escalas ou rúbricas consensuadas co alumnado. A non entrega de traballos
en tempo e forma puntúa con cinco negativos se a avaliación é por positivos, ou un
cero se a avaliación é por lista de cotexo, escala ou rúbrica de 0 a 10. Os traballos en
grupo tamén se avaliarán en autoavaliación e/ou coavaliación cun máximo de dous
positivos cada unha. As prácticas de interpretación, movemento e danza e relaxación
puntúan un positivo se se fan completas e ben e medio se se fan a medias; Se non se
rematan ou a actitude non é de traballo serio, puntúan cun negativo. Algunhas
prácticas, pola súa complexidade, puntuarán con dous positivos consensuándoo co
alumnado.

Procedementos de avaliación
Na avaliación do alumnado empregaremos a avaliación individual e colectiva, a
autoavaliación, a coavaliación e a coavaliación intragrupal. Aplicaremos técnicas
semiformais e formais variadas (observación sistemática, análises das producións dos
alumnos, intercambios orais cos alumnos, probas específicas, rúbricas, intereses e
actitudes...) empregando diversos instrumentos (escalas, listas de control, resumes,
textos escritos, producións orais e musicais, resolución de exercicios e problemas,
investigacións, xogos, postas en común, asembleas, probas obxectivas e probas
abertas, probas de interpretación de datos, exposicións, probas de capacidade motriz,
probas de destreza auditiva e interpretativa, etc.)
A avaliación referirase non só á adquisición de coñecementos conceptuais, senón
tamén, ó dominio das capacidades e procedementos fixados no currículo; así como a
asistencia, o traballo, e ás actitudes manifestadas polo alumno-a ó longo do curso.
A pesar de que a avaliación é continua, fraccionaremos os contidos fixados en tres
períodos avaliables de forma independente, a nota final do curso será a media entre as
notas obtidas nos tres trimestres lectivos. Polo carácter práctico da materia e a
interrelación entre os contidos dos distintos bloques, os contidos que non son
adquiridos nunha actividade aparecen noutras nas que si poden ser adquiridos. Por
isto, as sucesivas actividades do curso pasan a ser tamén actividades de recuperación.
Os alumnos que suspendan a materia, deberán asistir as probas extraordinarias
de setembro. Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua poderán facer
ditas probas en xuño e os que teñan a materia pendente poderán facelas en maio.

Instrumentos de avaliación
Na avaliación do alumnado empregaremos diversos instrumentos:
-
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Producións orais
Producións musicais
Producións de movemento e danza
Probas de capacidade motriz
Probas de destreza auditiva e interpretativa.
Resolución de exercicios e problemas
Investigacións
Xogos
Postas en común
Asembleas
Probas obxectivas e probas abertas
Probas de interpretación de datos
Exposicións
Ditados, etc.

Criterios de cualificación
Para acada-lo aprobado o alumno/a ten que acada-los contidos mínimos
establecidos para a materia e obter un cinco de nota media final. Ditos contidos
agrupan e combinan comportamentos, procedementos e conceptos, pois de non ser
así o alumno non pode acada-los obxectivos de etapa e non permite que os
compañeiros os acaden, dada a estreita relación que hai entre eles nesta materia. É
necesario potenciar actitudes que permitan que as clases de música transcorran nun
clima de respecto, de participación e de atención á diversidade do alumnado. O mal
comportamento, a desidia no traballo ou na asistencia, a non participación nas
actividades da aula, ou non respecta-las normas de convivencia ou educación na
mesma, son motivos máis que suficientes para non acada-lo aprobado na materia pois
inciden de maneira directa non só sobre o desenvolvemento do alumnos/a en cuestión
senón tamén sobre o desenvolvemento dos compañeiros.
Os alumnos realizarán exames e traballos de composición e interpretación, así
como traballos de investigación e exposición na aula que puntuarán de 0 a 10.
Elaborarán resumos de textos e temas do libro, cuestionarios sobre as unidades
traballadas na aula, farán xogos de preguntas e respostas sobre os contidos
traballados, exercicios de interpretación instrumental e vocal, de movemento e danza,
de discriminación e recoñecemento auditivo, prácticas de organización de concertos
(localización, temporalización, elaboración do proxecto, coordinación do mesmo,
escenografía, vestiario, publicidade, etc.), actividades de informática musical, etc. En
xeral, asumiremos todo tipo de actividades vinculadas coa materia que xurdan ó longo
do curso, especificando para cada unha de elas cales serán os criterios de corrección e
puntuación. Estas actividades serán valoradas con positivos e negativos. Cada negativo
eliminará un positivo, e a actitude e a participación en clase, así como o traballo dentro
e fóra dela, pode ser premiado cun positivo ou sancionado cun negativo. Ao final de
cada trimestre obterase unha nota numérica de 0 a 10 en función do número de
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actividades realizadas e do número de positivos obtidos. O número máximo de
positivos posible representará o 10 e o resto de notas, de 0 a 9, obterase por
correlación lineal. A nota final será a media de todas as notas numéricas de 0 a 10
obtidas durante o trimestre.
Na ESO a falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de
perda do dereito de avaliación continua. Isto sucedera cando o número de faltas de
asistencia sen xustificar supere o 10% do horario establecido ou cando o número de
faltas xustificadas supere o 20% do horario establecido. Os alumnos/as que perdan
dito dereito terán que realizar un exame que versará sobre os contidos do curso
correspondente. Tamén se realizarán probas de recuperación parciais se o profesor o
considera necesario.

Procedementos para a realización da avaliación inicial
Realización de probas específicas referidas aos mínimos esixibles e baseadas
en exercicios variados (preguntas cortas, preguntas a desenvolver, completar,
relacionar, verdadeiro/falso, corrección de erros, selección e clasificación de
elementos, resposta múltiple, lectura, recoñecemento auditivo, produción,
etc.). Tamén faremos probas de recoñecemento auditivo, lectura e produción
musical que non serán avaliadas numericamente.
Elaboración de cuestionarios individuais que posteriormente se traballarán e
debaterán na clase de xeito colectivo. Este curso o cuestionario versará sobre
os seus gustos e coñecementos musicais, as súas inquedanzas e intereses
musicais, as actividades artísticas que desenvolven ou desenvolveron e o
ambiente musical no seu entorno.
Participación en debates.
Realización de entrevistas persoais

-

-

-

Medidas de atención á diversidade
A diversidade na aula pode afectar a varios aspectos que, a súa vez, poderíamos
sintetizar en catro:
-

diversidade cultural, xeográfica ou económica

-

diversidade de intereses musicais, o antimusicais

-

diversidade de aptitudes ou capacidades

-

discapacidades dalgún tipo

O profesor debe dar resposta educativa á diversidade dende unha actitude aberta
e receptiva, atopando solucións adaptadas ás necesidades en cada caso. Para iso a
experiencia musical formúlase dende diferentes vías: interpretación, indagación,
creación, reflexión, debate, escoita, etc.
As actividades admiten diferentes niveis de afondamento e complexidade.
Ademais, a participación dentro do grupo pódese facer a diferentes niveis. Así por
exemplo, na práctica instrumental, se presentan pasaxes improvisatorios, liñas rítmico-
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melódicas e acompañamentos sinxelos. Isto permite unha interpretación adaptada a
cada grupo e unha distribución de papeis segundo as habilidades individuais de cada
alumno/a. Considerando que a interpretación colectiva funciona como una engrenaxe,
o esforzo e as posibilidades de cada alumno/a contribuirán da mesma maneira ó
efecto global e ó éxito da peza. A avaliación inicial é unha boa ferramenta para
detectar esas diferenzas nos niveis e nos permitirá facer os axustes necesarios para
unha boa marcha da clase. Noutras actividades, nas que o alumnado soe ter máis
dificultades, como por exemplo as audicións comprensivas, a metodoloxía cooperativa
facilita a adquisición dos contidos e o logro dos obxectivos axustando a participación
do alumno dentro do grupo a súas capacidades.
Outro aspecto onde podemos atopar dificultades á hora de axustar os niveis do
alumnado é a creación. Para facilitarlles a tarefa ós alumnos e alumnas as actividades
de creación formúlanse en grupo cando poden resultar complexas, fomentando a
aprendizaxe cooperativa; e formúlanse de xeito individual cando son actividades
accesibles a todos eles.

Programa de educación en valores
A música, pola súa condición de ciencia e arte, colabora no desenvolvemento da
persoa no plano intelectual (organización de ideas), emocional e afectivo (expresión
persoal e interrelación cos demais).
Por todo isto a música posúe un gran potencial no desenrolo do equilibrio persoal
e a formación de hábitos de escoita, control, cooperatividade, tolerancia e respecto
polos demais e polo entorno.
Dende a área de Música contribuiremos ao programa de educación en valores cos
seguintes obxectivos:
-

Afondar no respecto e tolerancia cara outras culturas e cara a pluralidade
cultural de España a través do coñecemento e desfrute das súas
manifestacións musicais.

-

Valora-lo esforzo compartido e o esforzo individual a través do traballo
en grupo

-

Desenvolver a responsabilidade e o respecto aos demais.

Contidos:
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-

Diferenciación das características básicas dos ritmos latinos, o flamenco,
o gamelán e o jazz.

-

Valoración da participación efectiva nun grupo para a consecución dos
obxectivos.

-

Reflexión sobre os procesos de adquisición de coñecementos propios e
alleos.
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Actividades:
-

Audicións activas e prácticas de interpretación e baile de ritmos latinos,
flamencos, gamelán e jazz.

-

Creación, interpretación e investigación en grupo.

-

Participación nos procesos de avaliación mediante a autoavaliación e a
coavaliación.

Os instrumentos de avaliación e criterios de corrección serán os xa expostos nos
correspondentes apartados.

Accións de contribución ao plan TIC
A área de Música ten bloques de contidos que están directamente ligados ao
desenvolvemento da competencia dixital. O traballo no bloque de contidos “As
tecnoloxías aplicadas ao son” de Bacharelato e “Música e tecnoloxías” de 3º da ESO é
a nosa achega á adquisición de dita competencia. Nas táboas figuran os obxectivos e
os criterios de avaliación. Os instrumentos de avaliación figuran no seu apartado
específico.

Accións de contribución ao plan de convivencia
O departamento de música contribúe á mellora da convivencia traballando pola
inclusión da metodoloxía cooperativa nas aulas, aplicando os principios de atención á
diversidade que se inclúen nesta programación, traballando na aula cunha
metodoloxía participativa na que se fomenta a adquisición de hábitos democráticos e
de respecto mutuo, motivando ao noso alumnado a participar no programa de
mediación entre iguais para a resolución de conflitos e fomentando as actividades
musicais en grupo e o traballo en equipo a través do traballo na aula e das actividades
extraescolares. Nas táboas se recollen as actividades programadas en función desta
metodoloxía, os criterios de avaliación e os instrumentos de avaliación que inclúen
descritores para medir o grado de participación, traballo e respecto.

Accións de contribución ao proxecto lector
A lectura é sen dúbida un dos cabalos de batalla no contexto educativo. Se
conseguimos que os alumnos lean ben, teñan unha boa comprensión lectora, unha
boa dicción, un bo ritmo e unha boa entoación, a lectura converterase nun
instrumento esencial de aprendizaxe, de comprensión da realidade e de integración
cultural e social. Co fin de contribuír á consecución destes obxectivos a área de música
traballará na aula con metodoloxía cooperativa e traballos en grupo nos que os
alumnos terán que buscar información en diversas fontes na procura datos; ler,
seleccionar e tratar textos; traballar a comprensión lectora facendo resumos e
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esquemas aos seus propios compañeiros e expoñer oralmente traballos escritos. Na
avaliación destes traballos e da comprensión lectora participará o propio alumnado.
Tamén contribuiremos ao desenvolvemento da capacidade de ler en varias
linguas de forma amena, traballando cancións na súa versión orixinal.
Finalmente, motivamos ao alumnado á lectura de textos literarios, dando a
posibilidade de subir nota mediante a realización voluntaria dunha proba de
comprensión lectora sobre a lectura de novelas recomendadas de contido musical que
o departamento ten a disposición do alumnado na biblioteca do instituto. (“El Enigma
Vivaldi” de Peter Harris, “La Décima Sinfonía de Beethoven” de Joseph Gelinek, “El
violín del Diablo” de Joseph Gelinek, “Morir a los 27” de Joseph Gelinek)

Actividades complementarias e extraescolares
Se é posible, realizaranse as seguintes actividades complementarias e
extraescolares:
-

Continuaremos coas clases voluntarias de canto e práctica instrumental
nos recreos

-

Participaremos na festa do magosto e na celebración do día da paz cun
baile e un pequeno concerto

-

Con motivo do día das letra galegas organizaremos un pequeno
espectáculo musical

-

Montaremos un Flashmob para final de curso e realizaremos unha saída
dun día no mes de xuño para facelo en público.

-

Trataremos de asistir a algunha actividade musical que se realice fóra do
centro. Como un concerto de música do século XX en Vigo durante o
primeiro trimestre, unha viaxe a Celanova xunto co departamento de
galego para coñece-lo órgano durante o segundo trimestre e unha viaxe
a Madrid para asistir a un musical durante o terceiro trimestre.

-

Organizaremos algún concerto ou espectáculo fóra do centro.

-

Participaremos, dentro do posible, nas festas e actividades do centro.

-

Organizaremos actividades de coro e conxunto instrumental

Todas estas actividades levaranse a cabo cos diferentes cursos, procurando que
poidan participar todos os nenos/as, incluíndo os que non teñan música como materia
e ós antigos membros do coro que, non sendo xa alumnado do centro, desexen
participar nas actividades.
Ademais o departamento ofrece novela de temática musical e unha fonoteca
con servizo de préstamo na biblioteca do instituto.
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Obxectivos:
-

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e
sentido crítico.

-

Desenvolver a sensibilidade artística, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.

-

Saber comportarse como espectador/a e intérprete

-

Controlar o medo escénico nas actuacións.

-

Interpretar de memoria, individualmente ou conxuntamente, fragmentos
de obras.

-

Valorar as achegas do grupo e desenvolver o espírito crítico.

-

Reforzar os contidos traballados no curso, favorecendo a consecución
dos obxectivos do mesmo e contribuíndo ao desenvolvemento das
competencias clave.

Instrumentos de avaliación:
-

Rúbrica para avaliar a actitude en actividades musicais e o control do medo
escénico.

-

Escala de avaliación do concerto.

-

Rúbrica para avaliar a escoita activa en audicións.

-

Rúbrica da avaliación da practica de movemento

Contribución á adquisición das competencias clave
Co desenvolvemento destas actividades complementarias e extraescolares
contribuímos á adquisición das seguintes competencias clave:
-

Competencias sociais e cívicas (CSC).

-

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

-

Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Mínimos esixibles e actividades de reforzo/recuperación
Estándares de aprendizaxe

Mínimos esixibles

Actividades de
reforzo/recuperación

Bloque 1. Interpretación e creación
MUB1.1.1. Aplica as habilidades Aplica as habilidades técnicas
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Estándares de aprendizaxe
técnicas
necesarias
nas
actividades de interpretación,
colabora co grupo e respecta as
regras fixadas para lograr un
resultado acorde coas súas propias
posibilidades.

Mínimos esixibles
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Actividades de
reforzo/recuperación

necesarias nas actividades de
Lectura e resumo de textos
interpretación, colabora co grupo e obrigados
respecta as regras fixadas para
lograr un resultado acorde coas
súas propias posibilidades.

MUB1.1.2. Le partituras como apoio Le partituras sinxelas a una voz en Prácticas de lectura e
clave de sol como apoio á
interpretación
á interpretación.
interpretación.
MUB1.1.3. Coñece e cumpre as Coñece e cumpre as normas
normas establecidas para realizar establecidas para realizar as
actividades da aula.
as actividades da aula.

Lectura e resumo de textos
obrigados

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

Interpreta e memoriza un repertorio Prácticas vocais, instrumentais e
variado de cancións, pezas
de movemento e danza
instrumentais e danzas cun nivel de Prácticas de memorización
complexidade en aumento.

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

Coñece e utiliza axeitadamente
Exercicios de creación
técnicas, recursos e procedementos
compositivos para e compor
música.

Exercicios de creación
MUB1.3.2. Utiliza con autonomía Utiliza, seguindo unhas pautas
recursos informáticos ao servizo da marcadas, recursos informáticos ao
servizo da creación musical.
creación musical.
MUB1.4.1. Coñece e analiza o
proceso seguido en diversas
producións musicais (discos,
programas de radio e televisión, cine,
etc.) e o papel xogado en cada fase
do proceso polos/as profesionais que
interveñen.

Coñece e analiza o proceso
seguido en diversas producións
musicais (discos, programas de
radio e televisión, cine, etc.) e o
papel xogado en cada fase do
proceso polos/as profesionais que
interveñen.

Lectura, resumo e exercicios sobre
textos obrigados

Bloque 2. Escoita
MUB2.1.1. Analiza e comenta as
obras
musicais
propostas,
axudándose de diversas fontes
documentais.

Analiza e comenta, seguindo Exercicios de analises de audición
esquemas dados, as obras e crítica musical
musicais propostas.

MUB2.1.2. Le e analiza partituras Le e analiza partituras como apoio
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Estándares de aprendizaxe
como apoio á audición.
MUB2.2.1. Analiza críticas musicais
e utiliza un vocabulario axeitado
para a elaboración de críticas orais
e escritas sobre a música
escoitada.

Mínimos esixibles

Actividades de
reforzo/recuperación

á audición.

con apoio de partituras e
exercicios de análises de partituras

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

Lectura e resumos de textos
obrigados

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

MUB2.4.1. Recoñece e compara os
trazos distintivos de obras
musicais, e descríbeo utilizando
unha terminoloxía axeitada.
MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas
coordenadas de espazo e tempo.
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Recoñece e compara os trazos
distintivos das obras musicais
traballadas na clase, e descríbeos
utilizando unha terminoloxía
axeitada.

Exercicios de análises de críticas
musicais
Lectura e resumos de textos
obrigados
Exercicios de crítica musical e
análises de audición e de
partituras
Exercicios de análises de audición
e partitura
Resumo de textos obrigados

Sitúa
as obras musicais Lectura e exercicios sobre textos
traballadas na clase nas obrigados
coordenadas de espazo e tempo. Análises de audición e de
partituras

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

Amosa interese, respecto e
Lectura e resumo de textos
curiosidade pola diversidade de
obrigados
propostas musicais, así como polos
gustos musicais doutras persoas.

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

Amosa unha actitude crítica ante o Lectura e resumo de textos
papel dos medios de comunicación obrigados
na difusión e na promoción da
música.

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

Coñece e explica o papel da Lectura e resumo de textos
música en situacións e contextos obrigados
diversos: actos da vida cotiá, Exercicios de crítica
espectáculos,
medios
de
comunicación, etc.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais
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Estándares de aprendizaxe

Mínimos esixibles

MUB3.1.1. Amosa interese por Amosa respecto polo patrimonio
coñecer o patrimonio musical musical español e galego.
español e galego.
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Actividades de
reforzo/recuperación

Lectura e resumos de textos
obrigados

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

Coñece as testemuñas máis
importantes, traballadas na clase,
do patrimonio musical español e
galego, e sitúaos no seu contexto
histórico e social

Lectura e resumos de textos
obrigados

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

Analiza a través da audición
músicas de distintos lugares do
mundo traballadas na clase e
identifica as súas características
fundamentais.

Lectura e resumos de textos
obrigados

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

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

Lectura e resumos de textos
obrigados
Análises de audición

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

Análises de audición

Análises de audición

Lectura e resumos de textos
obrigados
Traballos de investigación

MUB4.4.1. Realiza traballos e Realiza traballos e exposicións ao Lectura e resumo de textos
exposicións ao resto do grupo resto do grupo sobre a evolución da obrigados
sobre a evolución da música música popular.
Traballos de investigación
popular.
MUB4.4.2. Utiliza os recursos das Utiliza algún dos recursos das
novas tecnoloxías para expor os novas tecnoloxías para expor os
contidos de maneira clara.
contidos de maneira clara.

Elaboración de traballos

Bloque 4. Música e tecnoloxías
MUB4.1.1. Selecciona e utiliza Utiliza recursos tecnolóxicos para
recursos
tecnolóxicos
para algunhas aplicacións musicais.
diferentes aplicacións musicais.

Lectura, resumo e exercicios sobre
textos obrigados

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

Lectura, resumo e exercicios sobre
textos obrigados

MUB4.1.2.
Comprende
a
transformación de valores, hábitos,
consumo e gusto musical como
consecuencia
dos
avances
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Actividades de
reforzo/recuperación

tecnolóxicos.
MUB4.2.1. Manexa as técnicas Coñece e comprende as técnicas Lectura e resumo de textos
básicas necesarias para a básicas necesarias para a obrigados
elaboración
dun
produto elaboración
dun
produto Elaboración de traballos
audiovisual.
audiovisual e manexa algunha
delas.
MUB4.3.1. Sabe procurar e
seleccionar fragmentos musicais
axeitados
para
sonorizar
secuencias de imaxes.
MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e
en movemento mediante a
selección de músicas preexistentes
ou a creación de bandas sonoras
orixinais.
MUB4.4.1. Utiliza con autonomía as Utiliza
distintas
fontes
de Lectura, resumo e exercicios sobre
fontes de información e os información e emprega para textos obrigados
procedementos apropiados para elaborar traballos relacionados Elaboración de traballos
indagar e elaborar traballos coa función da música nos
relacionados coa función da medios de comunicación.
música
nos
medios
de
comunicación.
Amosa respecto polas posibilidades
que ofrecen as novas tecnoloxías
MUB4.5.1. Amosa interese por como ferramentas para a
coñecer as posibilidades que actividade musical.
ofrecen as novas tecnoloxías como
ferramentas para a actividade
musical.
Coñece e consulta fontes de
información impresa ou dixital
MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes para resolver dúbidas e para
de información impresa ou dixital avanzar
na
aprendizaxe
para resolver dúbidas e para autónoma.
avanzar na aprendizaxe autónoma.
MUB4.5.3. Utiliza a información de
xeito crítico, obtena de distintos
medios e pode utilizala e
transmitila utilizando distintos
soportes.
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Actividades de
reforzo/recuperación

Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor
Os plans específicos terán como obxectivo incidir na mellora da aprendizaxe e
motivación do alumnado e dedicarán especial atención aos aspectos actitudinais
(mellorar os hábitos de disciplina, estudo e traballo tanto individual como en equipo).
Ademais deben contribuír á mellora e reforzo de procedementos básicos como a
lectura e a escritura.
A partires dos estándares de aprendizaxe non demostrados polo alumno, e das
actividades de reforzo e recuperación asociadas a el, o profesor establecerá un
programa de actividades personalizado para cada alumno repetidor. Ditas actividades
deberán servir como reforzo para facilitarlle a adquisición das aprendizaxes coas que
tivo máis dificultades o curso anterior. O profesor do curso ocuparase da elaboración e
do seguimento individualizado do programa, así como da planificación temporal do
mesmo.

Plan de traballo para superación de materias pendentes
Os alumnos que teñan a materia de Música pendente de cursos anteriores, seguirán un plan de
traballo, baseado en actividades titoradas, destinado a mellorar os aspectos cos que tivo máis
dificultades o curso pasado e recuperar as aprendizaxes non adquiridas. O alumnado coa
materia pendente deberá superar a avaliación correspondente ao mencionado plan e deberá
presentarse a unha proba que terá lugar en maio. De non superar a avaliación do plan de
traballo ou non acadar o cinco na proba de maio os alumnos deberán presentarse ao exame de
setembro que corresponda.
O profesor establecerá o plan de traballo a partires dos estándares de aprendizaxe non
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demostrados polo alumno, e das actividades de reforzo e recuperación asociadas a el, Ditas
actividades deberán servir para que o alumno/a poida traballar nos aspectos cos que máis
dificultades tivo o curso pasado. A proba versará sobre os mínimos esixibles.
Os alumnos/as con materias pendentes pódense atopar en dúas situacións:
. Que o alumno/a pase ao curso seguinte e que estea matriculado en dita materia.
Neste caso será o profesor que lle imparta clase da materia no curso vixente quen
elaborará o plan de traballo, fará o seguimento ao longo do curso, o planificará
temporalmente, e determinará e avaliará as probas de recuperación que o alumno/a
poderá facer en maio. De non superar a avaliación do plan de traballo ou non acadar o
cinco na proba de maio os alumnos deberán presentarse ao exame de setembro que
corresponda.
. Que o alumno/a pase ao curso seguinte e que non estea matriculado en dita
materia. Neste caso será o profesor que imparta a materia no curso ao que pasa o
alumno/a quen elaborará o plan de traballo, fará o seguimento ao longo do curso, o
planificará temporalmente, e determinará e avaliará as probas de recuperación que o
alumno/a poderá facer en maio, todo isto en colaboración co titor/a do alumno. De non
superar a avaliación do plan de traballo ou non acadar o cinco na proba de maio os
alumnos deberán presentarse ao exame de setembro que corresponda.
Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua poderán acadar o aprobado na
materia correspondente superando as probas que determine o profesor do curso. Ditas probas
versarán sobre os contidos do curso e terán lugar en xuño. De non acadar o aprobado, os
alumnos deberán presentarse ao exame de setembro que corresponda.

Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación das materias
pendentes
Na avaliación do alumnado empregaremos diversos instrumentos dependendo dos
estándares de aprendizaxe a avaliar:
-
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Escalas
Rúbricas
Listas de cotexo
Resumes
Textos escritos
Producións orais
Producións musicais
Producións de movemento e danza
Probas de capacidade motriz
Probas de destreza auditiva e interpretativa.
Resolución de exercicios e problemas
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Investigacións
Probas obxectivas e probas abertas
Probas de interpretación de datos
Exposicións
Ditados, etc.

Todas as actividades que constitúan o plan de traballo serán puntuadas con
positivos, ou negativos no caso de non ser entregadas e/ou feitas en tempo e forma.
Cada negativo eliminará un positivo. Ao final do programa obterase unha nota
numérica de 0 a 10 en función do número de actividades realizadas e do número de
positivos obtidos. O número máximo de positivos posible representará o 10 e o resto
de notas, de 0 a 9, obterase por correlación lineal. Para aprobar, o alumno/a deberá
acadar polo menos un 5.

Materiais e recursos didácticos incluídos os libros de texto
O libro de texto para este curso será Obradoiro de interpretación da editorial
Teide. Traballaremos tamén cos libros, CDs, vídeos, instrumentos e material
informático que temos no departamento. Empregaremos recursos en rede de spotify,
youtube, el-atril e IMSLP/Petrucci Music Library. Tamén utilizaremos software libre
para edición de partituras, secuenciación, edición de audio, edición de vídeo,
adestramento auditivo e aprendizaxe da linguaxe musical.

Procedementos para avaliar a propia programación
Periodicamente, cada membro do departamento cubrirá unha ficha na que
especificará se se acadaron os obxectivos propostos para ese período. En caso de
resposta negativa, o profesor deberá especificar os motivos, determinando que
medidas aplicará para chegar a tempo ao seguinte obxectivo parcial
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Actividades complementarias e extraescolares

BLOQUES DE CONTIDO
Os contidos estruturáronse en seis grandes bloques:
Bloque 1, Linguaxe musical: ten como obxectivo instruír ao alumnado nos coñecementos básicos dos aspectos que regulan e categorizan a música.
Bloque2,Práctica instrumental: mediante o emprego de instrumentos escolares os alumnos búscase que os alumnos melloren non só a interpretación de
pezas vocais e instrumentais, senón que adquiran soltura á hora de expoñerse cara ao público e gañen confianza en si mesmos.
Bloque3,Coñecemento instrumental: neste apartado preséntanse as distintas familias instrumentais, facendo fincapé no seu deseño, construción e forma de
producir o son.
Bloque 4, Descubrir a música: este bloque ten unha dobre funcionalidade. Por un lado, presentar ao alumnado, de forma amena, música que se afasta do
repertorio que escoitan habitualmente. Por outro, preténdese que os alumnos perciban os elementos aprendidos no bloque de Linguaxe Musical.
Bloque5, Historia da música galega:como o seu propio nome indica, neste apartado faise un repaso da Historia da música galega desde as súas orixes ata a
actualidade.
Bloque6 ,Música moderna: este bloque pretende que o alumnado amplíe os seus gustos e coñecementos musicais e contribúe a formalo nun consumo
responsable da música.
Contribución da materia á consecución das competencias básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)

CONTRIBUCIÓN

SABER FACER

Nas clases de música a linguaxe utilízase como instrumento de representación,
comprensión e interpretación da realidade, de construción e comunicación do
coñecemento e de organización do pensamento a través da lectura comprensiva dos
textos explicativos da materia, onde se tratan os contidos teóricos referidos ao uso e

Expresarse de forma oral en múltiples situacións comunicativas.
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Comprender distintos tipos de textos: buscar, recompilar e
procesar información.
Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos
e soportes.
Escoitar con atención e interese, controlando e adaptando a súa
resposta aos requisitos da situación.
SABER SER
Estar disposto ao diálogo crítico e construtivo.
Recoñecer o diálogo como ferramenta primordial para a
convivencia.
Ser consciente da repercusión da lingua noutras persoas.

interpretación da simboloxía da linguaxe musical, ao coñecemento de estilos e etapas
creativas, á ciencia organolóxica, ou mesmo a través do procesamento da información
que se difunde sobre intérpretes e compositores. Tamén a través da lectura
comprensiva dos enunciados das actividades propostas, da lectura sobre mulleres
compositoras ou relacionadas dalgún xeito ca música e das letras de cancións, se
desenvolve esta competencia básica.
A lingua como instrumento de comunicación de mensaxes orais que se intercambian en
situacións comunicativas diversas é unha constante nas clases de música, nas
explicacións sobre como interpretar partituras, enunciado de normas para compoñer,
improvisar, tocar, cantar, actuar en conxunto, etc.
Outras funcións da linguaxe, como son dialogar, expresar pensamentos, emocións,

COMPETENCIA MATEMÁTICA ECOMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT)
Aplicar os principios e procesos matemáticos en distintos
contextos.
Analizar gráficos e representacións matemáticas.

92

ACTUACIÓNS
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Interpretar e reflexionar sobre os resultados matemáticos.
Tomar decisións baseadas en probas e argumentos.
Emitir xuizos na realización de cálculos.
Manipular expresiones alxebraicas.
Resolver problemas.
SABER SER
Respectar os datos e a súa veracidade.
Asumir os criterios éticos asociados á ciencia e a tecnoloxía.
Apoiar a investigación científica e valorar o coñecemento
científico.
APRENDER A APRENDER (CPAA)

SABER FACER
Estratexias de planificación de resolución dunha tarefa.
Estratexias de supervisión das accións que o estudiante está a
desenvolver.
Estratexias de avaliación do resultado e do proceso que se leva a
cabo.
SABER SER
Motivarse para aprender.
Ter a necesidade e a curiosidade de aprender.
Sentirse protagonista do proceso e do resultado da súa
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ACTUACIÓNS
Esencialmente a aprendizaxe de calquera instrumento musical desenvolve actitudes de
autosuperación e autodisciplina, implicando a conciencia, xestión e control das propias
capacidades e coñecementos dende un sentimento de competencia ou eficacia persoal.
Por todo isto, consideramos que os alumnos e alumnas estudando música aprenden a
aprender.
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aprendizaxe.
Ter a percepción de auto-eficacia e confianza en si mesmo.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)

ACTUACIÓNS

SABER FACER
Saber comunicarse dunha maneira construtiva en distintas
contornas e amosar tolerancia.
Manifestar solidaridade e interese por resolver problemas.
Participar de xeito construtivo nas actividades da comunidade.
Tomar decisións nos contextos local, nacional ou europeo
mediante o exercicio do voto.
SABER SER
Ter interese polo desenvolvemento socioeconómico e pola súa
contribución a un maior benestar social.
Ter disposición para superar os prexuízos e respectar as
diferencias.
Respectar os dereitos humanos.
Participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis.
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Escoitando, tocando, cantando e analizando músicas de diversas culturas os alumnos e
alumnas aprenden valores como a tolerancia, a apertura a novas formas de expresión
ou o respecto e gozan co enriquecemento que supón o acercamento a diferentes
realidades. Como cada día a nosa sociedade é máis plural, estas experiencias serven
para favorecer a formación dunha conciencia cívica e para aprender a exercer a
cidadanía democrática.
As manifestacións culturais actuais -e entre elas, as musicais- proceden en gran medida
das achegas das diferentes culturas ao longo dos séculos. Comprender isto amplía a
visión dos alumnos e alumnas, e favorece o desenvolvemento do sentimento de
cidadanía global.
Noutra orde de cousas, nas interpretacións colectivas os alumnos e alumnas teñen que
aprender a aceptar as normas que esixe toda actividade grupal cooperativa, co que se
lles ensina a manter unha actitude construtiva, solidaria e responsable, algo
indispensable para a convivencia democrática.
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SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE)
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ACTUACIÓNS
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Capacidade de análise, planificación, organización e xestión.
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Aprendendo a ler e interpretar partituras, a diferenciar estilos e parámetros musicais
en audicións, a compoñer e/ou arranxar pezas musicais, a coordinarse nas
interpretacións colectivas e nos traballos de investigación en grupo nos que cómpre
facer repartos de tarefas, os alumnos e alumnas traballan as capacidades necesarias
para o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal.
Descritores a ter en conta para o desenvolvemento desta competencia:

Capacidade de adaptación ao cambio e resolución de problemas.

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
• Contaxiar entusiasmo porla tarefa e ter confianza nas posibilidades de acadar
obxectivos.

Saber comunicar, presentar, representar e negociar.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.
• Atopar posibilidades na contorna que outros non aprecian.
• Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Facer avaliación e auto-avaliación.

• Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas ou de proxectos.

SABER SER

• Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as dramatizacións con xestos grupais
e as coreografías; ademais de fomentar o espírito de superación nas actividades
individuais; grazas ás gabanzas do profesorado.

Actuar de forma creativa e imaxinativa.
Ter autocoñecemento e autoestima.
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• Valorar e coidar a voz cantando sen forzar as cordas vocais, de forma natural e
desinhibida.
• Elaborar fichas individualmente para desenvolver hábitos de esforzo, traballo
individual, iniciativa persoal, curisidade e creatividade na aprendizaxe.
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Ter iniciativa, interese, proactividade e innovación, tanto na vida
privada e social como na profesional.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)

ACTUACIÓNS

SABER FACER

A través da escoita e interpretación de pezas musicais os alumnos e alumnas aprenden
a achegarse, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións
culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce e consideralas
como parte do patrimonio dos pobos.

Aplicar diferentes habilidades de pensamento, perceptivas,
comunicativas, de sensibilidade e de sentido estético.
Desenvolver a iniciativa, a imaxinación e a creatividade.
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Por unha banda, durante a escoita, desenvolven a habilidade para apreciar e gozar coa
arte, enriquecéndose con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da
cultura, pero, por outra banda, mediante actividades de composición e interpretación
de pezas musicais, porán en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade
para expresarse a través de códigos artísticos e, na medida en que algunhas
actividades culturais e artísticas supoñen en moitas ocasións un traballo colectivo,
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Ser quen de empregar distintos materiais e técnicas no deseño de
proxectos.
SABER SER
Respectar o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas
e sociedades.

Valorar a liberdade de expresión.

cómpre dispoñer de habilidades de cooperación para contribuír á consecución dun
resultado final.
Descritores a ter en conta para o desenvolvemento desta competencia:
•Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.
•Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e
amosar gusto pola estética no ámbito cotián.

Ter interese, aprecio, respecto e goce e valoración crítica das obras
artísticas e culturais.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
• Amosar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertente
(artístico-literaria, etnográfica, científico técnica...), e cara ás persoas que contribuíron
no seu desenvolvemento.
• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
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Organización e secuenciación dos elementos curriculares.
Secuenciación dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias clave en unidades didácticas.
Unidade 1
Obxectivos didácticos
Aprender o funcionamento da voz e o seu correcto mantemento.

Potenciar a lectura de partituras ao seu nivel con certa soltura.

Entoar fragmentos rítmico-melódicos coa voz.

Explorar e practicar as posibilidades da voz e do seu corpo na interpretación musical.

Entoar sinxelas cancións de autor.

Improvisar acompañamentos, movementos e dramatizacións de forma individual e
grupal.

Interpretar unha melodía con instrumentos escolares de altura determinada:
frauta e instrumentos de lámina.
Aprender normas e actividades básicas da interpretación grupal: silencio,
atención ao director/a, memoria musical, expresión, matices…
Conseguir que se interesen pola correcta interpretación musical grupal,
creando un ambiente de colaboración e respecto.
Potenciar a memorización de melodías para cantar e/ou tocar e os
acompañamentos instrumentais e corporais.

Bloque 1: Interpretación e creación
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Improvisar esquemas rítmicos co corpo e con instrumentos escolares.
Experimentar escrituras non convencionais para anotar esquemas formais ou calquera
característica musical dunha obra.
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

O son, o ruído e o silencio.

• Identificar os principais elementos que
aparecen na notación musical.

• Identifica os principais elementos que aparecen na notación musical.

• Relacionar as características do son cos
elementos representados nunha partitura.

• Explica a importancia do silencio na música.

As calidades do son.
A voz e as agrupacións vocais.
Os instrumentos musicais e a súa
clasificación.
Eco en SI-LA (frauta). M. Berg.
Eco en SI-LA-SOL (frauta). M. Berg.
Garbagerag (frauta e XB).
CraigCassils.

• Explicar a importancia do silencio na
música.
• Definir as calidades do son e relacionalas
coa súa representación gráfica.

• Relaciona as características do son cos elementos representados nunha partitura.
• Define as calidades do son e relaciónaas coa súa representación gráfica.
• Utiliza a voz humana como instrumento en interpretacións musicais.
• Interpreta as nocións básicas de escritura musical á hora de reproducir unha peza.

• Utilizar a voz humana como instrumento
en interpretacións musicais.
• Interpretar as nocións básicas de
escritura musical á hora de reproducir unha
peza.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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As calidades do son.

• Discriminar sons segundo as súas calidades.

As voces e as agrupacións.

• Relacionar as características do son cos
elementos representados nunha partitura.

Os instrumentos.
Eco en SI-LA (frauta). M. Berg.

• Explicar a importancia do silencio na música

Eco en SI-LA-SOL (frauta). M. Berg.

• Definir as calidades do son e relacionalas coa súa
representación gráfica.

Garbagerag (frauta e XB). CraigCassils.
Carmen (G. Bizet).
A música moderna: o blues.
Historia da música galega: as orixes.

• Recoñecer os distintos tipos de voces e as
agrupacións vocais principais.
• Recoñecer auditivamente e determinar a época e
a cultura musical á que pertence a audición
seleccionada.

• Identifica os principais elementos que aparecen na notación
musical.
• Relaciona as características do son cos elementos
representados nunha partitura.
• Explica a importancia do silencio na música.
• Define as calidades do son e relaciónaas coa súa
representación gráfica.
• Recoñece os distintos tipos de voces e as agrupacións vocais
principais.
• Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura
musical á que pertence a audición Carmen.

• Distinguir en audicións música popular moderna
os trazos máis característicos e salientables do
blues.

• Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios,
musicogramas) para o seguimento e comprensión global de
audicións.

• Ser quen de diferenciar os trazos e características
da música galega primixenia.

• Distingue en audicións de música popular moderna os trazos
máis característicos e salientables do blues.
• Diferencia os trazos e características da música galega
primixenia.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Carmen (G. Bizet): o Romanticismo, o autor, a
ópera.

• Identificar os principais elementos que aparecen
na notación musical.

• Identifica os principais elementos que aparecen na notación
musical.

A música moderna: o blues.

• Recoñecer os distintos tipos de voces e as
agrupacións vocais principais.

• Recoñece os distintos tipos de voces e as agrupacións vocais
principais.

Historia da música galega: as orixes.

• Recoñecer auditivamente e determinar a época e a • Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura
cultura musical á que pertence a audición
musical á que pertence a audición Carmen.
seleccionada.
• Explica o concepto de música popular moderna.
• Explicar o concepto de música popular moderna.
• Diferenza os trazos e características da música galega
• Ser quen de diferenciar os trazos e características
da música galega primixenia.

primixenia.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Uso das TIC para visualizar e escoitar diferentes
instrumentos e a forma de produciren o son.

• Ver, en internet, diferentes esquemas da
representación do son.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre Carmen.

• Comprobar a través de ecualizadores as
variacións que sofre unha onda sonora
segundo se modifique algunha das súas
características (altura, intensidade, duración...).

• Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios,
musicogramas) para o seguimento e comprensión global de
audicións.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre o blues.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre a música galega
(trobadores, Afonso X...).

• Visualizar esquemas do aparato fonador e da
forma da produción e articulación do son.
• Discriminar pola súa altura voces humanas en
diferentes estilos.
• Ver tutoriais que amosen as posturas
correctas á hora de interpretar pezas coa
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frauta.
• Utilizar diversos soportes gráficos (partituras,
comentarios, musicogramas) para o
seguimento e comprensión global de audicións.

Unidade 2
Obxectivos didácticos
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Seguir a liña melódica nunha partitura mentres escoitan unha audición.

Potenciar a lectura de partituras ao seu nivel con certa soltura.

Coñecer e apreciar un repertorio de cancións populares da nosa comunidade e
doutras comunidades e culturas.

Explorar e practicar as posibilidades da voz e do seu corpo na interpretación
musical.

Ser capaces de seguir unha partitura mentres escoitan unha canción.
Entoar fragmentos rítmico-melódicos coa voz.

Improvisar acompañamentos, movementos e dramatizacións de forma individual e
grupal.

Entoar cancións sinxelas.

Improvisar esquemas rítmicos co corpo e con instrumentos escolares.

Interpretar unha melodía con instrumentos escolares de altura determinada: frauta e
instrumentos de lámina.
Aprender normas e actividades básicas da interpretación grupal: silencio, atención ao
director/a, memoria musical, expresión, matices…
Conseguir que se interesen pola correcta interpretación musical grupal, creando un
ambiente de colaboración e respecto.

Crear unha coreografía en grupo para unha música ou para unha danza.
Experimentar escrituras non convencionais para anotar esquemas formais ou
calquera característica musical dunha obra.
Escribir un texto a partir dunha melodía dada.
Escribir unha melodía a partir dun texto.

Potenciar a memorización de melodías para cantar e/ou tocar e os acompañamentos
instrumentais e corporais.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Representacións gráficas das calidades do
son.

• Relacionar as características do son cos
elementos representados nunha partitura.

Agrupacións instrumentais.

• Definir as calidades do son e relacionalas
coa súa representación gráfica.

Os instrumentos musicais e a súa
clasificación.
Din, don (frauta, PAI e MB). Ana López.
En ritmo (frauta, PAI, XC e XB). Ana López.
Audición: Muiñeira de Pontesampaio.

• Distinguir os elementos que se utilizan na
representación gráfica da música
(colocación das notas no pentagrama; clave
de Sol e de Fa en cuarta; duración das
figuras; signos que afectan á intensidade e
matices; indicacións rítmicas e de tempo,
etc.).

• Relaciona as características do son cos elementos representados nas
partituras propostas: Danza húngara Nº5 (J. Brahms) e Concerto de
Bramdemburgo (J. S. Bach).
• Define as calidades do son e relaciónaas coa súa representación gráfica.
• Distingue os elementos que se utilizan na representación gráfica da música
(colocación das notas no pentagrama; claves de Sol e de Fa en cuarta;
duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións
rítmicas e de tempo, etc.).
• Interpreta as nocións básicas de escritura musical á hora de reproducir
unha peza.

• Interpretar as nocións básicas de escritura
musical á hora de reproducir unha peza.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Representación gráfica do timbre.
Din, don (frauta, PAI e MB). Ana López.
En ritmo (frauta, PAI, XC e XB). Ana López.
Agrupacións instrumentais.
Na cova do Rei da Montaña (E. Grieg).
Historia da música galega: as orixes
A música moderna: o blues.
Audición: Muiñeira de Pontesampaio.
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• Distinguir entre os distintos tipos de
ritmos simples: binario, ternario e
cuaternario.
• Recoñecer e aplicar os ritmos e compases
a través da lectura ou a audición de
pequenas obras ou fragmentos musicais.
• Recoñecer auditivamente e determinar a
época e a cultura musical á que pertencen
distintas pezas musicais.
• Recoñecer visual e auditivamente os
instrumentos da familia de corda fretada.
• Ser quen de diferenciar entre as distintas
manifestacións musicais galegas.

• Distingue entre os distintos tipos de ritmos simples: binario, ternario e
cuaternario.
• Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da lectura ou a audición
de pequenas obras ou fragmentos musicais.
• Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que
pertencen As catro estacións (A. Vivaldi).
• Recoñece visual e auditivamente os instrumentos da familia de corda
fretada.
• Diferencia entre as distintas manifestacións musicais galegas: muiñeira,
foliada, xota...
• Recoñoce a evolución histórica do blues.

• Recoñocer a evolución histórica do blues.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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- Audición Na cova do Rei da Montaña
(autor, época histórica, características da
obra...).

• Recoñecer auditivamente e determinar a
época e a cultura musical á que pertencen
distintas pezas musicais.

- As formas musicais populares galegas.

• Utilizar diversos soportes gráficos
(partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global de
audicións.

- A música moderna: o blues.

• Recoñecer visual e auditivamente os
instrumentos da familia de corda fretada.
• Ser quen de diferenciar entre as distintas
manifestacións musicais galegas.
• Recoñocer a evolución histórica do blues.

• Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que
pertencen distintas pezas musicais.
• Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global da audición da obra A primavera
(“As catro estacións”) de A. Vivaldi.
• Recoñece visual e auditivamente os instrumentos da familia de corda
fretada: violín, viola, violonchelo e contrabaixo.
• Diferencia entre as distintas manifestacións musicais galegas: muiñeira,
xota, foliada...
• Recoñoce a evolución histórica do blues e o seu espallamento polo resto do
globo.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Grieg e a súa obra.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre as
formas musicais populares galegas.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
blues.
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• Utilizar diversos soportes gráficos
(partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global de
audicións.

• Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global de audicións.

• Valerse das TIC para afondar no
coñecemento da evolución dos instrumentos
de corda fretada.

• Escoita e ve distintas manifestacións da música popular galega e relaciónaas
co ámbito da vida diaria.

• Escoitar e ver distintas manifestacións da
música popular galega e relacionalas co
ámbito da vida diaria.

Unidade 3
Obxectivos didácticos
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• Válese das TIC para afondar no coñecemento da evolución dos instrumentos
de corda fretada.
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Diferenciar auditivamente os ritmos básicos: binario e ternario.
Entoar cancións populares galegas, doutras comunidades e culturas.

Conseguir que se interesen pola correcta interpretación musical grupal, creando un
ambiente de colaboración e respecto.

Interpretar con percusión corporal e instrumental (pequena percusión) fragmentos
rítmicos.

Potenciar a memorización de melodías para cantar e /ou tocar e os
acompañamentos instrumentais e corporais.

Interpretar unha melodía con instrumentos escolares de altura determinada: frauta e
instrumentos de lámina.

Potenciar a lectura de partituras ao seu nivel con certa soltura.

Interpretación grupal dunha melodía popular galega e doutras comunidades e
culturas con instrumentos escolares mediante unha partitura.

Explorar e practicar as posibilidades da voz e do seu corpo na interpretación
musical.

Dramatizar unha música.

Improvisar acompañamentos, movementos e dramatizacións de forma individual e
grupal.

Aprender normas e actividades básicas da interpretación grupal: silencio, atención ao
director/a, memoria musical, expresión, matices…
Realizar en grupo dramatizacións, movementos e danzas.

Interpretar escrituras non convencionais.

Improvisar esquemas rítmicos co corpo e con instrumentos escolares.
Crear unha coreografía en grupo para unha música ou una danza.
Experimentar escrituras non convencionais para anotar esquemas formais ou
calquera característica musical dunha obra.

Bloque 1: Interpretación e creación
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Os ritmos e os compases.

• Recoñecer e aplicar os ritmos e compases
a través da lectura ou a audición de
pequenas obras ou fragmentos musicais.

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

• Utilizar a voz humana como instrumento
en interpretacións musicais.

• Interpreta compases de melodías sinxelas.

Pedra, pedriña (frauta). Popular.
Ao compás (frauta). M. Berg.
Romance (frauta). Francisco de Salinas.
Campaíñas (frauta). Popular.
Danza (frauta). Popular.

• Utiliza a voz humana como instrumento en interpretacións musicais.

• Interpretar compases de melodías sinxelas.

Canta o cuco (frauta, pandeiro e MB).
Popular.
Os intrumentos de corda fretada.
Alá cando era bo mozo (frauta). Popular.
María se vas á herba (frauta). Popular.
Sega, miña fouce, sega (frauta). Popular.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Os ritmos e os compases.
Pedra, pedriña (frauta). Popular.
Ao compás (frauta). M. Berg.
Romance (frauta). Francisco de Salinas.
Campaíñas (frauta). Popular.
Danza (frauta). Popular.
Canta o cuco (frauta, pandeiro e MB).
Popular.
Audición A primavera (A. Vivaldi).
Os intrumentos de corda fretada.
As formas musicais populares galegas.
Alá cando era bo mozo (frauta). Popular.
María se vas á herba (frauta). Popular.
Sega, miña fouce, sega (frauta). Popular.
A música moderna: o blues.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
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• Distinguir entre os distintos tipos de
ritmos simples: binario, ternario e
cuaternario.
• Recoñecer e aplicar os ritmos e compases
a través da lectura ou a audición de
pequenas obras ou fragmentos musicais.
• Recoñecer auditivamente e determinar a
época e a cultura musical á que pertencen
distintas pezas musicais.
• Recoñecer visual e auditivamente os
instrumentos da familia de corda fretada.
• Ser quen de diferenciar entre as distintas
manifestacións musicais galegas.
• Recoñocer a evolución histórica do blues.

• Distingue entre os distintos tipos de ritmos simples: binario, ternario e
cuaternario.
• Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da lectura ou a audición
de pequenas obras ou fragmentos musicais.
• Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que
pertencen As catro estacións (A. Vivaldi).
• Recoñece visual e auditivamente os instrumentos da familia de corda
fretada.
• Diferencia entre as distintas manifestacións musicais galegas: muiñeira,
foliada, xota...
• Recoñoce a evolución histórica do blues.

Programación xeral departamento de Música
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Audición A primavera (autor, época
histórica, características da obra...).

• Recoñecer auditivamente e determinar a
época e a cultura musical á que pertencen
distintas pezas musicais.

• Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que
pertencen distintas pezas musicais.

As formas musicais populares galegas.
A música moderna: o blues.

• Utilizar diversos soportes gráficos
(partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global de
audicións.
• Recoñecer visual e auditivamente os
instrumentos da familia de corda fretada.
• Ser quen de diferenciar entre as distintas
manifestacións musicais galegas.
• Recoñocer a evolución histórica do blues.

• Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global da audición da obra A primavera
(“As catro estacións”) de A. Vivaldi.
• Recoñece visual e auditivamente os instrumentos da familia de corda
fretada: violín, viola, violonchelo e contrabaixo.
• Diferencia entre as distintas manifestacións musicais galegas: muiñeira,
xota, foliada...
• Recoñoce a evolución histórica do blues e o seu espallamento polo resto
do globo.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Uso das TIC para elaborar traballos sobre A
primavera e sobre Vivaldi.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre as
formas musicais populares galegas.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
blues.

Setembro 2019

• Utilizar diversos soportes gráficos
(partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global de
audicións.

• Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas)
para o seguimento e comprensión global de audicións.

• Valerse das TIC para afondar no
coñecemento da evolución dos
instrumentos de corda fretada.

• Escoita e ve distintas manifestacións da música popular galega e
relaciónaas co ámbito da vida diaria.

• Escoitar e ver distintas manifestacións da
música popular galega e relacionalas co
ámbito da vida diaria.
Unidade 4
Obxectivos didácticos
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• Válese das TIC para afondar no coñecemento da evolución dos
instrumentos de corda fretada.

Programación xeral departamento de Música
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Coñecer os distintos signos de prolongación e os seus efectos.

Coñecer os diversos instrumentos da familia de corda punteada.

Desenvolver a expresión vocal e instrumental do alumno.

Coñecer os instrumentos máis habituais na música galega, tanto tradicionais como
asimilados doutras culturas ou da música culta.

Interpretar, con e sen acompañamento, unha serie de partituras achegadas para
tal fin.Coñecer os distintos signos de prolongación e os seus efectos.

Escoitar e coñecer a evolución do jazz cos seus máximos representantes.

Escoitar audicións de música culta cun dos temas recorrentes ao longo da historia:
as tormentas.

Valerse das novas tecnoloxías para a visualización e escoita de obras onde se
aprecie a aplicación dos elementos aprendidos no apartado de linguaxe musical.

Coñecer os diversos instrumentos da familia de corda punteada.

Realizar traballos sobre compositores que compuxeron obras nas que pretendían
representar tormentas.

Coñecer os instrumentos máis habituais na música galega, tanto tradicionais como
asimilados doutras culturas ou da música culta.
Escoitar e coñecer a evolución do jazz cos seus máximos representantes.
Seguir o musicograma dunha audición de música jazz.

Empregar os medios á súa disposición para afondar no funcionamento, orixe e
evolución dos instrumentos de corda punteada.
Empregar os medios á súa disposición para afondar na creación, incorporación, etc.
dos diversos instrumentos empregados na música galega.
Realizar un collage que explique a evolución e espallamento do jazz.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música
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Os signos de prolongación (ligadura, punto e
caldeirón).

• Saber cantar e intrepretar as melodías
propostas.

Cantiga Nº 29 (frauta). Afonso X.

• Aplicar os coñecementos de linguaxe
musical adquiridos á hora da correcta
interpretación de pezas tanto vocais como
instrumentais.

Ollos verdes (frauta e PAI). Popular.
Aguinaldo de despedida (frauta, PAI, XS e
XB). Popular.

• Sabe cantar e intrepretar as melodías propostas.
• Aplica os coñecementos de linguaxe musical adquiridos á hora da correcta
interpretación de pezas tanto vocais como instrumentais.

Mariñeiro (frautas e XB). R. Groba.
Os intrumentos de corda fretada.
Os instrumentos na música galega.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Cantiga Nº 29 (frauta). Afonso X.
Ollos verdes (frauta e PAI). Popular.
Aguinaldo de despedida (frauta, PAI, XS e
XB). Popular.
Mariñeiro (frautas e XB). R. Groba.
Audición: Grandes tormentas da Historia da
Música.
Os intrumentos de corda fretada.
Os instrumentos na música galega.
A música moderna: o jazz.
Audición: Moonlight Serenade (GlennMiller).

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
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• Recoñecer os instrumentos de corda
fretada nunha audición.
• Comprender o funcionamento dos
instrumentos de corda percutida e os
criterios da súa clasificación.
• Estudar dúas audicións de música culta
cun tema recorrente ao longo da historia: as
tormentas.

• Recoñece os instrumentos de corda fretada na audición O verán (“As catro
estacións”) de A. Vivaldi.
• Comprende o funcionamento dos instrumentos de corda percutida e os
criterios da súa clasificación.
• Estuda dúas audicións de música culta cun tema recorrente ao longo da
historia: as tormentas: O verán (“As catro Estacións”) de A. Vivaldi e a
Sinfonía Nº 6 de L. V. Beethoven.

• Recoñecer os instrumentos empregados
máis habitualmente na música galega.

• Recoñece os instrumentos empregados máis habitualmente na música
galega.

• Comprender e recoñecer as orixes, as
características principais ligadas a todo tipo
de jazz, así como a súa evolución e os seus
representantes e instrumentos máis
importantes.

• Comprende e recoñece as orixes, as características principais ligadas a todo
tipo de jazz, así como a súa evolución e os seus representantes e
instrumentos máis importantes.

Programación xeral departamento de Música
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Audición: Grandes tormentas da Historia da
Música.

• Comprender o funcionamento dos
instrumentos de corda percutida e os
criterios da súa clasificación.

• Comprende o funcionamento dos instrumentos de corda percutida e os
criterios da súa clasificación.

Os instrumentos na música galega.
A música moderna: o jazz.
Audición: Moonlight Serenade
(GlennMiller).

• Estudar dúas audicións de música culta
cun tema recorrente ao longo da historia:
as tormentas.
• Recoñecer os instrumentos empregados
máis habitualmente na música galega.

• Estuda dúas audicións de música culta (O verán e a Sinfonía Nº 6) cun tema
recorrente ao longo da historia: as tormentas.
• Recoñece os instrumentos empregados máis habitualmente na música
galega: gaita, zanfona...
• Comprende e recoñece as orixes, as características principais do jazz, tanto
en EUA como en Europa.

• Comprender e recoñecer as orixes, as
características principais ligadas a todo tipo
de jazz, así como a súa evolución e os seus
representantes e instrumentos máis
importantes.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Uso das TIC para elaborar traballos sobre os
compositores que compuxeron obras sobre
fenómenos atmosféricos.

• Comprender o funcionamento dos
instrumentos de corda percutida e os
criterios da súa clasificación.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre os
instrumentos da música galega, tanto propios
como adoptados.

• Estudar dúas audicións de música culta
cun tema recorrente ao longo da historia:
as tormentas.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
jazz.

• Comprender e recoñecer as orixes, as
características principais ligadas a todo tipo
de jazz, así como a súa evolución e os seus
representantes e instrumentos máis
importantes.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Moonlight Serenade (GlennMiller).

Unidade 5
Obxectivos didácticos
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• Comprende o funcionamento dos instrumentos de corda percutida en
xeral e da guitarra e a arpa en particular; e os criterios da súa clasificación.
• Estudar dúas audicións de música culta cun tema recorrente ao longo da
historia: as tormentas.
• Comprender e recoñecer as orixes, as características principais ligadas a
todo tipo de jazz, así como a súa evolución e os seus representantes e
instrumentos máis importantes.
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Aprender o concepto de subdivisión binaria.
Aprender os conceptos de anacruse, notas a contratempo e síncopas e os seus
efectos.

Escoitar e coñecer os elementos característicos do jazz durante a primeira metade
do s. XX e os seus máximos representantes

Desenvolver a expresión vocal e instrumental do alumno.

Describir, discriminar, identificar e clasificar o funcionamento dos instrumentos de
corda punteada e percutida, así como cada un deles.

Interpretar unha serie de pezas –populares e de autor- para afianzar os elementos
aprendidos no apartado de linguaxe musical.

Aprender a situar temporalmente a audición A marcha turca (Mozart), para logo
deducir as características do período e outras características.

Percibir o efecto da anacruse, das notas a contratempo e das síncopes.

Coñecer as orixes da música folk galega e a súa situación no panorama musical
actual.

Describir, discriminar, identificar e clasificar o funcionamento dos instrumentos de
corda punteada e percutida, así como cada un deles.
Aprender a situar temporalmente a audición A marcha turca (Mozart), para logo
deducir as características do período e outras características.
Coñecer as orixes da música folk galega e a súa situación no panorama musical
actual.

Escoitar e coñecer os elementos característicos do jazz durante a primeira metade
do s. XX e os seus máximos representantes.
Visualizar a través de internet fragmentos de pezas nas que se aprecien os
elementos traballados no apartado de linguaxe musical.
Valerse das novas tecnoloxías para visualizar os mecanismos de funcionamento do
piano.
Escoitar fragmentos de música folk galega e confrontalos co folk propio doutros
países e/ou rexións.
Entender a evolución dos instrumentos incorporados ao jazz.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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A subdivisión binaria.
A anacruse.
As notas a contratempo.
As síncopes.
Canción de berce (frauta e PAI). J. Brahms.
Espiritual negro (frauta). Popular EUA.
Troula (frauta, PAI e XB). Popular.
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– Comprender e definir correctamente os
conceptos de melodía e intervalos,
empregando unha linguaxe adecuada.

– Comprende e define correctamente os conceptos de melodía e intervalos,
empregando unha linguaxe adecuada.

– Identificar aqueles efectos rítmicos que
propician cambios na acentuación dunha
partitura.

– Identifica aqueles efectos rítmicos que propician cambios na acentuación
dunha partitura: as síncopes e as notas a contratempo.

– Asimila o efecto provocado pola anacruse.

– Saber cantar e interpretar as melodías
propostas.

– Sabe cantar e interpretar as melodías propostas: Canción de Berce (J.
Brahms), Espiritual negro (popular), Troula (popular) e Ao ghai, ghai
(popular).

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Os intrumentos de corda percutida.
Ao ghai, ghai (frauta, PAI e XB). Popular.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Canción de berce (frauta e PAI). J. Brahms.
Espiritual negro (frauta). Popular EUA.
Troula (frauta, PAI e XB). Popular.
Os intrumentos de corda percutida.
Audición: Rondo alla turca (W. A. Mozart).
O folk galego.
Audición: Contravento (Fía na Roca).
Ao ghai, ghai (frauta, PAI e XB). Popular.
A música moderna: o jazz.

Setembro 2019

– Identificar aqueles efectos rítmicos que
propician cambios na acentuación dunha
partitura.
– Recoñecer os instrumentos de corda
percutida nunha audición.
– Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición A marcha turca
(Mozart) e Contravento (Popular).
– Recoñecer fragmentos folk galegos.

– Identifica aqueles efectos rítmicos que propician cambios na acentuación
dunha partitura: síncopes e notas a contratempo.
– Recoñece o piano como paradigma dos instrumentos de corda percutida
nunha audición de W. A. Mozart (Rondo Alla Turca).
– Sabe a época e as súas características, autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición A marcha turca (Mozart) e Contravento (Popular).
– Recoñece fragmentos folk galegos: Quen puidera namorala (Emilio
Batallán), Sementeira (Fuxan os ventos), O son do ar (Luar na Lubre) e
Inmaterial (X. M. Budiño).
– Comprende, recoñece e é quen de definir correctamente o jazz.

– Comprender, recoñecer e saber definir
correctamente o jazz.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Audición Rondo alla turca (autor, época
histórica, características da obra...).
O folk galego.
A música moderna: o jazz.
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– Identificar aqueles efectos rítmicos que
propician cambios na acentuación dunha
partitura.
– Saber cantar e interpretar as melodías
propostas
– Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición A marcha turca
(Mozart) e Contravento (Popular).
– Asimilar o proceso de evolución do folk
galego.

– Identifica aqueles efectos rítmicos que propician cambios na acentuación
dunha partitura: síncopes e notas a contratempo.
– Saber cantar e interpretar as melodías propostas
– Saber a época e as súas características, autor, instrumentación, estrutura
e identificación da audición A marcha turca (Mozart) e Contravento
(Popular).
– Asimilar o proceso de evolución do folk galego.
– Comprender, recoñecer e saber definir correctamente o jazz.

– Comprender, recoñecer e saber definir
correctamente o jazz.
Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Mozart e a súa obra.

– Usar correctamente os medios á súa
disposición para a resolución das tarefas
propostas.

– Emprega os recursos que lle ofrecen as novas tecnoloxías para realizar
traballos de investigación sobre o Clasicismo.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
folk galego.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre Fía
na Roca.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
jazz.
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– Emprega os recursos que lle ofrecen as novas tecnoloxías para realizar
traballos de investigación sobre o folk galego.
– Emprega os recursos que lle ofrecen as novas tecnoloxías para realizar
traballos de investigación sobre o jazz.
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Unidade 6
Obxectivos didácticos
Percibir o efecto e a aplicación dos signos de repetición máis frecuentes e o seu
uso.
Aprender o manexo dos signos de repetición máis frecuentes e o seu uso.
Desenvolver a expresión vocal e instrumental do alumno.

Aprender a situar temporalmente as audicións, para logo deducir as características
do período e outras características.
Coñecer a situación do jazz no panorama actual.
Manexar correctamente as novas tecnoloxías para a pesquisa de información sobre
os apartados propostos na unidade.

Interpretar unha serie de partituras pensadas para traballar os elementos de
linguaxe musical aprendidos.
Acompañar con pequena percusión unha obra de música culta.
Confrontar a frauta traveseira coa frauta doce da que eles dispoñen.
Describir, discriminar, identificar e clasificar o funcionamento dos instrumentos de
vento-madeira así como cada un deles.
Escoitar fragmentos de música pop galega e aprender a valoralos.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Os signos de repetición.
Blowinginthewind (frauta). BobDylan.
A frauta máxica (frauta e PAI). W. A. Mozart.
Amoriños collín (frauta, PAI e placas).
Popular.
A saia da Carolina (frauta, XS e XB). Popular.
Canto de romaría (frauta, PAI e XB). Popular.
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• Entender o uso e función dos signos de
repetición.

• Practica o valor dos signos de repetición mediante a interpretación de
partituras seleccionadas a tal fin.

• Saber cantar e interpretar as melodía
propostas.

• Sabe cantar e interpretar as melodías propostas.

• Ser quen de seguir correctamente o pulso
dunha obra de música culta á hora de
acompañala.

• Acompaña con instrumentos de percusión unha obra de música culta:
Cabalería lixeira (F. v. Suppé).

Audición: Cabalería lixeira (F. vonSuppé).
Os intrumentosaerófonos.

Bloque 2 : Escoita
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

-Blowinginthewind (frauta). BobDylan.

• Entender o uso e función dos signos de
repetición.

• Entende o uso e a función dos signos de repetición.

A frauta máxica (frauta e PAI). W. A. Mozart.
Amoriños collín (frauta, PAI e placas).
Popular.
A saia da Carolina (frauta, XS e XB). Popular.

• Recoñecer os instrumentos de ventomadeira a través dos exemplos propostos.
• Comprender o funcionamento dos
instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.

• Recoñece os instrumentos de vento-madeira a través dos exemplos
propostos.
• Comprende o funcionamento dos instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.

A música pop en Galicia.

• Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación e identificación da
audición Cabalería lixeira.

- Escoita fragmentos de obras cultas e populares onde os instrumentos de
vento-madeira teñen un papel protagonista: Scherzo (F. Schubert), Arlesiana
(G. Bizet), Concerto para frauta de pico, traveseira, corda e continuo (G.
Telemann), Concerto para frauta, arpa e orquestra (W. A. Mozart) e Petit Jazz
(J. Duarte).

A música moderna: o jazz.

• Comprender a evolución da musica pop en

• Coñece a época e as súas características, autor, instrumentación e

Canto de romaría (frauta, PAI e XB). Popular.
Audición: Cabalería lixeira (F. vonSuppé).
Os intrumentosaerófonos.
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Programación xeral departamento de Música
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Galicia.

identificación da audición Cabalería lixeira.

• Saber a importancia do jazz no panorama
actual.

• Comprende a evolución da musica pop en Galicia.
- Escoita fragmentos de música pop en Galicia: Recordando a Galicia (Ana
Kiro), Galicia, miña nai dos dous mares (Juan Pardo) e Xirarei (Xil Ríos).
• Sabe da importancia do jazz no panorama actual.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Audición: Cabalería lixeira (autor, época
histórica, características da obra...).

• Comprender a evolución dos
instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.

• Comprende a evolución dos instrumentos de vento-madeira e os criterios
da súa clasificación.

- A música pop en Galicia.
- A música moderna: o jazz.

• Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación e identificación da
audición Cabalería lixeira.
• Comprender a evolución da musica pop
en Galicia.
• Saber da importancia do jazz no
panorama actual.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
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• Sabe a época e as súas características, autor, instrumentación e
identificación da audición Cabalería lixeira.
• Comprende a evolución da musica pop en Galicia.
• Sabe da importancia do jazz no panorama actual.

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Uso das TIC para elaborar traballos sobre F.
vonSuppé e a súa obra.

• Usar as TIC para situar a época e as súas
características, autor, instrumentación e
identificación da obra Cabalería lixeira.

• Usa as TIC para situar a época e as súas características, autor,
instrumentación e identificación da obra Cabalería lixeira.

- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
pop galego.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
jazz.

Unidade 7
Obxectivos didácticos
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• Amosar destreza no correcto manexo das
novas tecnoloxías para buscar información
sobre a musica pop en Galicia.
• Amosar destreza no correcto manexo das
novas tecnoloxías para buscar información
sobre o jazz no panorama actual.

• Amosa destrezas no correcto manexo das novas tecnoloxías para buscar
información sobre a musica pop en Galicia.
• Amosa destrezas no correcto manexo das novas tecnoloxías para buscar
información sobre o jazz no panorama actual.

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

Desenvolver a expresión vocal e instrumental do alumno.
Interpretar unha serie de partituras seleccionadas para traballar o aprendido no
apartado de linguaxe musical.

Escoitar e coñecer os elementos característicos do rhythm&blues e o rockand roll e
os seus máximos representantes.

Aprender o concepto de melodía e os elementos estruturais que a conforman.

Comprender a evolución do rock cara a outros estilos.

Aprender o concepto de intervalo e o seu uso na creación de melodías.

Valerse de programas de edición musical para crear acompañamentos para as
melodías propostas.

Describir, discriminar, identificar e clasificar o funcionamento dos instrumentos
aerófonos de lingüeta simple.
Aprender a situar temporalmente a audición Danza chinesa (P. I. Tchaikovsky), para
logo deducir as características do período e outras características.

Empregar as novas tecnoloxías para elaborar traballos sobre Tchaikovsky.
Aproveitarse das distintas plataformas de difusión musical online para escoitar
fragmentos de grupos de rock galegos e internacionais.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

A melodía.
Os intervalos.
Minuet (frauta). J. S. Bach.
Alalá de Noia (frauta). Popular.

Setembro 2019

– Identificar e crear os distintos tipos de
intervalos.

– Identifica e crea os distintos tipos de intervalos.
– Canta e interpreta as melodías propostas na unidade.

– Saber cantar e interpretar as melodías
propostas na unidade.

Os Picapedra (frauta, PAI e placas).
TedNichols/HoytCurtin.
Os intrumentosaerófonos.
Stairway to Heaven (frauta e XB).
DeepPurple.

Bloque 2: Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Minuet (frauta). J. S. Bach.
Alalá de Noia (frauta). Popular.
Os Picapedra (frauta, PAI e placas).
TedNichols/HoytCurtin.
Audición: Danza chinesa (P. I. Tchaikovsky).
Os intrumentosaerófonos.
A música moderna: o rock.
Stairway to Heaven (frauta e XB).
DeepPurple.

Setembro 2019

– Comprender e definir correctamente os
conceptos de melodía e intervalos,
empregando a linguaxe axeitada.

– Comprende e define correctamente os conceptos de melodía e intervalos,
empregando a linguaxe axeitada.

– Recoñecer os instrumentos de corda
punteada e percutida nunha audición.

– Comprende o funcionamento dos instrumentos de corda punteada e
percutida e os criterios da súa clasificación.

– Comprender o funcionamento dos
instrumentos de corda punteada e percutida
e os criterios da súa clasificación.
– Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición proposta.

– Recoñece os instrumentos de corda punteada e percutida nunha audición.

– Sabe a época e as súas características, autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición proposta.
– Comprende, recoñece e sabe definir correctamente o rockand roll, así coma
as súas vertentes.
– Ten unha idea global do fenómeno bravú, tanto a nivel musical como social.

– Comprender, recoñecer e saber definir
correctamente o rockand roll, así coma as
súas vertentes.
– Ter unha idea global do fenómeno bravú,
tanto a nivel musical como social.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

Audición: Danza chinesa (autor, época
histórica, características da obra...).

– Recoñecer os instrumentos de corda
punteada e percutida nunha audición.

A música moderna: o rock.

– Comprender o funcionamento dos
instrumentos de corda punteada e percutida
e os criterios da súa clasificación.

A música rock en Galicia.

– Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición proposta.
– Comprender, recoñecer e saber definir
correctamente o rockand roll, así coma as
súas vertentes.

– Recoñece os instrumentos de corda punteada e percutida nunha audición.
– Comprende o funcionamento dos instrumentos de corda punteada e
percutida e os criterios da súa clasificación.
– Sabe a época e as súas características, autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición proposta.
– Comprende, recoñece e sabe definir correctamente o rockand roll, así
coma as súas vertentes.
– Ten unha idea global do fenómeno bravú, tanto a nivel musical como social.

– Ter unha idea global do fenómeno bravú,
tanto a nivel musical como social.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Tchaikovsky e a súa obra.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
rock.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
rock galego.

Setembro 2019

– Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición proposta.
– Comprender, recoñecer e saber definir
correctamente o rockand roll, así coma as
súas vertentes.
– Ter unha idea global do fenómeno bravú,
tanto a nivel musical como social.

Unidade 8
Obxectivos didácticos
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– Sabe a época e as súas características, autor, instrumentación, estrutura e
identificación da audición proposta.
– Comprende, recoñece e saber definir correctamente o rockand roll, así
coma as súas vertentes.
– Ten unha idea global do fenómeno bravú, tanto a nivel musical como
social.

Programación xeral departamento de Música
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Coñecer e saber empregar os signos musicais que definen a altura.
Desenvolver a expresión vocal e instrumental do alumno.

Escoitar e coñecer o impacto do rock na actualidade.

Interpretar pezas musicais pensadas para traballar o aprendido no apartado de
linguaxe musical.

Coñecer os temas insignia da música galega.

Acompañar con pequeña percusión unha obra de música culta.

Empregar as novas tecnoloxías para facer traballos sobre Ch. Gounod.

Describir, discriminar, identificar e clasificar o funcionamento dos instrumentos de
vento-madeira así como cada un deles.
Aprender a situar temporalmente as audicións, para logo deducir as características
do período e outras características.

Aprender a transportar partituras valéndose de software de notación musical.
Visualizar exemplos de música rock utilizando para iso plataformas de música
online.
Usar as TIC para achegarse aos grandes títulos da música galega e as súas diversas
incursións.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

- A altura do son.
- As alteracións
- Rigadoon (frauta). Henry Purcell.
- Velaí vén o gaiteiro (frauta). Popular.

Setembro 2019

• Recoñecer e identificar que son as
alteracións?, cantas hai? e para que serven?,
así como utilizalas correctamente na
escritura musical.

-Maneo (frauta 1 e frauta 2). Popular.

• Saber cantar e interpretar as melodías
propostas no tema.

- Nobody knows the trouble I’ve seen (frauta
1,XS y XB). Popular.

• Acompañar, mantendo o pulso
correctamente, unha obra de música culta.

• Recoñece e identifica que son as alteracións?, cantas hai? e para que
serven?, así como utilizalas correctamente na escritura musical.
• Sabe cantar e interpretar as melodías propostas no tema.
• Acompaña unha obra de música culta mantendo o pulso correctamente.

- A rianxeira (frauta 1, frauta 2 e XB).
Popular.
- Audición: Marcha fúnebre para unha
marioneta (Ch. Gounod).
- Os intrumentos aerófonos.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Rigadoon (frauta). HenryPurcell.
Velaí vén o gaiteiro (frauta). Popular.
Maneo (frauta 1 e frauta 2). Popular.
NobodyknowsthetroubleI’veseen (frauta
1,XS y XB). Popular.
A rianxeira (frauta 1, frauta 2 e XB). Popular.
- Audición: Marcha fúnebre para unha
marioneta (Ch. Gounod).
- Os intrumentosaerófonos.
- A música moderna: o rock.
- Os títulos máis emblemáticos da música
galega.
- Audición: Danza de Albarellos (Milladoiro).

Setembro 2019

• Recoñecer e identificar que son as
alteracións?, cantas hai? e para que serven?,
así como utilizalas correctamente na
escritura musical.
• Recoñecer os instrumentos de ventomadeira con lingüeta dobre nos fragmentos
propostos.
• Comprender o funcionamento dos
instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.

• Recoñece e identifica que son as alteracións, cantas hai e para que serven.
• Utilízaas correctamente na escritura musical.
• Recoñece os instrumentos de vento-madeira con lingüeta dobre nos
fragmentos propostos.
• Comprende o funcionamento dos instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.
• Recoñece a situación do rock no panorama actual.
• Valora as dimensións acadadas polo tema Negra sombra dentro do
panorama da música galega universal.

• Recoñecer a situación do rock no
panorama actual.
• Ser quen de valorar as dimensións
acadadas polo tema Negra sombra.
• intérpretes galegos actuais.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música
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Audición: Marcha fúnebre para unha
marioneta (autor, época histórica,
características da obra...).

• Recoñecer os instrumentos de ventomadeira con lingüeta dobre nos fragmentos
propostos.

A música moderna: o rock.

• Comprender o funcionamento dos
instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.

Os títulos máis emblemáticos da música
galega.

• Recoñecer a situación do rock no
panorama actual.
• Ser quen de valorar as dimensións
acadadas polo tema Negra sombra.

• Recoñece e identifica que son as alteracións, cantas hai e para que serven.
• Utilízaas correctamente na escritura musical.
• Recoñece os instrumentos de vento-madeira con lingüeta dobre nos
fragmentos propostos.
• Comprende o funcionamento dos instrumentos de vento-madeira e os
criterios da súa clasificación.
• Recoñece a situación do rock no panorama actual.
• Valora as dimensións acadadas polo tema Negra sombra dentro do
panorama da música galega universal.

Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Gounod e a súa obra.

• Discriminar timbres de instrumentos da
familia de vento-metal axudándose das TIC para
visualizar fotografías, vídeos, etc.

• Discrimina timbres de instrumentos da familia de vento-metal
axudándose das TIC para visualizar fotografías, vídeos, etc.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
rock.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre os
títulos máis emblemáticos da música galega.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Milladoiro.
Unidade 9
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• Realizar listaxes dos termos de aire e carácter
máis frecuentes, tanto en italiano como noutras
linguas.
• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.

• Válese das TIC para aumentar o seu vocabulario musical en relación aos
termos de carácter máis frecuentes.
• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.

Programación xeral departamento de Música
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Obxectivos didácticos
Discriminar auditivamente e aprender a facer as escalas diatónicas e pentatónicas.
Desenvolver a expresión vocal e instrumental do alumno.
Interpretar unha serie de pezas populares e de autor.

Describir, discriminar, identificar e clasificar o funcionamento dos instrumentos de
vento-metal.

Acompañar con PAI unha obra de música culta.

Valerse das TIC para achegarse á vida é a obra de Brahms.

Aprender os graos da escala.

Facer traballos sobre as orixes do pop.

Aprender a situar temporalmente as audicións, para logo deducir as características
do período e outras características.

Usar internet para confrontar a gaita galega con gaitas doutras culturas.

Escoitar e coñecer o impacto de distintas audicións da música pop.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

As escalas.
Yesterday (frauta). TheBeatles.
Do, re, mi (frauta). R. Rodgers.
Audición: Danza Húngara Nº5 (J. Brahms).
Os intrumentosaerófonos.
SuperTrouper (frauta, carillón, MS e MB).
ABBA.

Setembro 2019

• Comprender e saber crear as escalas
diatónicas e pentatónicas. Tratar de
recoñecelas nas partituras estudadas.
• Saber cantar e interpretar as melodías
propostas no tema.
• Seguir correctamente o pulso á hora de
acompañar unha obra de música culta.

• Compón diferentes escalas (diatónicas e pentatónicas).
• Aplica as regras modais á hora de compoñer as escalas anteriores.
• Sabe cantar e interpretar as melodías propostas no tema.
• Sigue correctamente o pulso á hora de acompañar unha obra de música
culta.

Himno galego (frauta e XB). Eduardo
Pondal/Pascual Veiga.

Bloque 2 : Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Yesterday (frauta). TheBeatles.

Setembro 2019

• Identifica auditivamente as escalas diatónicas e pentatónicas.

Do, re, mi (frauta). R. Rodgers.

• Identificar auditivamente as escalas
diatónicas e pentatónicas.

Audición: Danza Húngara Nº5 (J. Brahms).

• Coñecer os graos da escala.

• Discrimina auditivamente os instrumentos de vento-metal nos fragmentos
propostos, reparando nas diferencias tímbricas.

Os intrumentosaerófonos.
A música moderna: o pop.
Audición: Hey, Jude (TheBeatles).
SuperTrouper (frauta, carillón, MS e MB).
ABBA.

• Recoñecer os instrumentos de ventometal nos fragmentos propostos.
• Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación e identificación da
audición Danza húngara (J. Brahms).

Historia da música galega: os gaiteiros.

• Ser quen de seguir unha audición de
música moderna a través dun musicograma.

Himno galego (frauta e XB). Eduardo
Pondal/Pascual Veiga.

• Saber describir que é o pop.
• Recoñecer o valor e usos da gaita na
música popular galega.
• Distinguir en audicións de música popular
moderna os trazos máis característicos e
salientables do blues.

• Recoñece os graos das escalas.

• Escoita a audición audiciónDanza húngara (J. Brahms) prestando atención
aos cambios de matiz, velocidade e intensidade presentes na obra.
• Segue unha audición de música moderna a través dun musicograma.
• Escoita fragmentos de música pop e asimila as evolucións cara a outros
estilos musicais (reggae, funk, soul...).
• Escoita fragmentos musicais coa gaita como instrumento protagonista.
• Distingue en audicións de música popular moderna os trazos máis
característicos e salientables do blues.
• Recoñece auditivamente algúns d os trazos máis salientables da música
galega primixenia a nivel compositivo, organolóxico...

• Ser quen de diferenciar os trazos e
características da música galega primixenia.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos

138

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

- Audición: Danza Húngara Nº5 (autor, época
histórica, características da obra...).

• Recoñecer os instrumentos de vento-metal • Discrimina instrumentos de vento-metal atendendo ás súas diferenzas no
nos fragmentos propostos.
tocante ao material de construción, sistemas de articulación de son, etc.

- A música moderna: o pop.

• Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación e identificación da
audición Danza húngara (J. Brahms).

• Sabe a época e as súas características, autor, instrumentación e
identificación da audición Danza húngara (J. Brahms).

• Ser quen de seguir unha audición de
música moderna a través dun musicograma.

• Sigue unha audición de música moderna a través dun musicograma.

- Audición: Hey, Jude (autor, época histórica,
características da obra...).
- Historia da música galega: os gaiteiros.
- O Himno galego.

• Saber describir que é o pop.

• Sitúa o pop e as súas vertentes dentro do seu contexto historico.
• Recoñece o valor e usos da gaita na música popular galega.

• Recoñecer o valor e usos da gaita na
música popular galega.
Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

- Uso das TIC para elaborar traballos sobre J.
Brahms e a súa obra.

• Valerse das TIC para confrontar músicas de
distintas partes do mundo e recoñecer as
escalas propias de cada unha delas.

• Escoita músicas de distintas partes do mundo coa axuda das TIC e
recoñece as escalas propias de cada unha delas.

• Recoñecer os instrumentos de ventometal nos fragmentos propostos.

• Axudase das TIC para elaborar traballos, mapas conceptuais, murais… que
otorguen unha rápida vision e confrontación entre os instrumentos de
vento-madeira e os de vento-metal.

- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
pop.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre
TheBeatles.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre a
gaita.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
Himno galego.
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• Axudarse das TIC para elaborar traballos,
mapas conceptuais, murais… que otorguen
unha rápida vision e confrontación entre os
instrumentos de vento-madeira e os de
vento-metal.
• Saber a época e as súas características,
autor, instrumentación e identificación da
audición Danza húngara (J. Brahms).

• Realiza monográficos sobre os instrumentos de vento-metal.

• Elabora traballos sobre a vida e obra de Brahms, recavando información
en Internet, enciclopedias, revistas…
• Escoita distintas versións da canción HeyJude (TheBeatles) e fai unha
primeira achega ao apaixonante mundo das versións.
• Recoñece o valor e usos da gaita na música popular galega e a evolución
que tivo este instrumento co descubrimento do sistema MIDI.

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

• Ser quen de seguir unha audición de
música moderna a través dun musicograma.
• Saber describir que é o pop.
• Recoñecer o valor e usos da gaita na
música popular galega.

Unidade 10
Obxectivos didácticos
Entender en que consiste un acorde, como se forman e os modos de emprego.
Coñecer os termos básicos de aire e a indicación mediante cifras (metrónomo).

Coñecer visual e auditivamente os instrumentos de vento-metal e as súas
características.

Coñecer os termos básicos de carácter.

Coñecer a música pop na actualidade.

Practicar ritmos mediante percusión corporal.

Escoitar a música galega que se fai na actualidade.

Aprender a seguir unha música mediante un musicograma.

Practicar ritmos mediante percusión corporal.

Identificar os instrumentos que soan na melodía e no acompañamento nunha
audición.

Identificar os instrumentos que soan na melodía e no acompañamento nunha
audición.
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Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Os acordes.

• Saber construír un acorde fundamental.

• Constrúe un acorde fundamental.

Indicacións de tempo/aire.

• Coñecer o significado dos termos italianos
de aire e carácter.

• Emprega correctamente as indicacións de aire e carácter á hora de
interpretar distintas obras.

• Tocar as melodías e acompañamentos
propostos na unidade.

• Toca as melodías e acompañamentos propostos na unidade.

• Interesarse na memorización das
partituras.

• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.

Indicacións de carácter.
Canon (frautas). J. Pachelbel.
Barcarola (frautas, PAI e XB). J. Offenbach.
Sinfonía Nº1 -Titán- (frautas). G. Mahler.
Audición: Orfeo nos infernos (J. Offenbach).
Os intrumentosaerófonos.

• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.

• Interesase na memorización das partituras.
• Procura o axuste da entoación de cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.

• Procurar o axuste da entoación de
cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.

Bloque 2: Escoita
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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Indicacións de carácter.

• Saber construír un acorde fundamental.

Canon (frautas). J. Pachelbel.

• Discriminar timbres de instrumentos da
familia de vento-metal.

Barcarola (frautas, PAI e XB). J. Offenbach.
Sinfonía Nº1 -Titán- (frautas). G. Mahler.
A música moderna: o pop.
Audición: Orfeo nos infernos (J. Offenbach).
Os intrumentosaerófonos.
Historia da música galega: os cantantes.

• Escoita a diferencia entre unha melodía espida e unha acompañada por
acordes.
• Discrimina timbres de instrumentos da familia de vento-metal.

• Coñecer o significado dos termos italianos
de aire e carácter.

• Escoita pezas seleccionadas onde se aprecien os efectos das indicacións de
carácter.

• Tocar as melodías e acompañamentos
propostos na unidade.

• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.

• Interesarse na memorización das
partituras.
• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.
• Procurar o axuste da entoación de
cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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A música moderna: o pop.

• Saber construír un acorde fundamental.

Audición: Orfeo nos infernos (autor, época
histórica, características da obra...).

• Discriminar timbres de instrumentos da
familia de vento-metal.

Historia da música galega: os cantantes.

• Coñecer o significado dos termos italianos
de aire e carácter.

• Debate sobre o papel do italiano como lingua vehicular na notación
musical.

• Tocar as melodías e acompañamentos
propostos na unidade.

• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.

• Interesarse na memorización das
partituras.

• Distingue diversos períodos artísticos (Renacemento, Barroco, Clasicismo)
atendendo aos estilos compositivos propios da época.
• Comprende a evolución dos instrumentos da familia de vento-metal.

• Procura o axuste da entoación de cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.

• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.
• Procurar o axuste da entoación de
cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.
Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
pop.

• Saber construír un acorde fundamental.

• Válese de programas informáticos de notación musical para crear melodías
e facer os acordes de acompañamento.

- Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Offenbach e a súa obra.
- Uso das TIC para elaborar traballos sobre os
cantantes galegos.

• Discriminar timbres de instrumentos da
familia de vento-metal.
• Coñecer o significado dos termos italianos
de aire e carácter.
• Tocar as melodías e acompañamentos
propostos na unidade.
• Interesarse na memorización das
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• Realiza monográficos sobre os instrumentos da familia de vento-metal.
• Coa axuda das TIC elabora listaxes de termos italianos de aire e carácter.
• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.
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partituras.
• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.
• Procurar o axuste da entoación de
cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.
Unidade 11
Obxectivos didácticos
Coñecer distintos modos compositivos ao longo da historia
Interpretar partituras coa voz e con instrumentos escolares.

Coñecer visual e auditivamente os instrumentos de vento-mecánico e as súas
características.

Facer un repaso do soul desde as súas orixes ata a actualidade.

Indagar sobre instrumentos de vento mecánico doutras culturas.

Escoitar algúns dos fragmentos máis salientables da música soul.

Saber da música ocral en Galicia.

Aprender a seguir unha música mediante un musicograma.

Valorar a importancia das bandas de música como formacións vehiculares da
música tradicional.

Diferenciar las características tímbricas de las distintas familias instrumentales.
Acompañar una audición con instrumentos escolares.
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Ter presente a magnitude das bandas de música en Galicia.
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Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

As texturas (monódica e polifónica).

• Diferenciar distintos tipos de texturas.

• Constrúe acompañamentos con distitntos tipos de texturas.

Tireiche unha laranxiña (popular).

• Comprender a evolución das técnicas
compositivas ao longo da historia.

• Segue correctamente un musicograma.

Guía de orquestra para mozos (B. Britten).

• Seguir unha obra a través do seu
musicograma.

• Elabora traballos sobre Britten e a súa obra.

Bloque 2 : Escoita
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Texturas (monódica e polifónica).

• Escoitar diferentes versión dunha mesma
peza e distinguir as diferentes técnicas
compositivas.

• Escoita diferentes versión dunha mesma peza e distinguir as diferentes
técnicas compositivas.

• Interiorizar unha melodía popular a través
da súa grabación.

• Escoitar unha obra de música culta.

Tireiche unha laranxiña(Popular).
Guía de orquestra par mozos (B. Britten).
A música moderna: o soul.
Os intrumentosde vento mecánico.
Historia da música galega: os coros.
Historia da música galega: as bandas de
música.

• Escoitar unha obra de música culta.
• Achegarse ao soul mediante a escoita de
diversos fragmentos.
• Comprender as características tímbricas e
de funcionamento dos instrumentos de
vento mecánico.
• Coñecer algunhas das agrupacións máis
destacables dentro da nosa comunidade: os
coros e as bandas de música.
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• Interioriza unha melodía popular a través da súa grabación.
• Achégase ao soul mediante a escoita de diversos fragmentos.
• Comprende as características tímbricas e de funcionamento dos
instrumentos de vento mecánico.
• Coñece algunhas das agrupacións máis destacables dentro da nosa
comunidade: os coros e as bandas de música.
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Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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A música moderna: o soul.

• Saber distinguir distintas texturas.

Audición: Guía de orquestra para mozos
(autor, época histórica, características da
obra...).

• Discriminar timbres de instrumentos da
familia de vento mecánico.

Historia da música galega: os coros.

• Tocar as melodías e acompañamentos
propostos na unidade.

Historia da música galega: as bandas de
música.

• Interesarse na memorización das
partituras.

• Distingue diversos períodos artísticos (Renacemento, Barroco, Clasicismo)
atendendo aos estilos compositivos propios da época.
• Comprende a evolución dos instrumentos da familia de vento mecánico.
• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.
• Procura o axuste da entoación de cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.

• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.
• Procurar o axuste da entoación de
cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.
Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Uso das TIC para elaborar traballos sobre o
soul.

• Valorar o soul como estilo musical.

• Válese de programas informáticos de notación musical para crear melodías
e facer os acordes de acompañamento.

Uso das TIC para elaborar traballos sobre
Britten e a súa obra.
Uso das TIC para elaborar traballos sobre
corais galegas.
As bandas de música en Galicia.

• Discriminar timbres de instrumentos da
familia de vento mecánico.
• Tocar as melodías e acompañamentos
propostos na unidade.
• Interesarse na memorización das
partituras.
• Participar nas actividades grupais con
entusiasmo.
• Procurar o axuste da entoación de
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• Realiza monográficos sobre os instrumentos da familia de vento-metal.
• Coa axuda das TIC elabora listaxes de termos italianos de aire e carácter.
• Participa nas actividades grupais con entusiasmo.
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cancións e o ritmo nas montaxes
instrumentais.

Unidade 12
Obxectivos didácticos
Coñecer o tresillo, paradigma dos grupos irregulares.

Dar un breve repaso da música funke da súa evolución.

Interpretar correctamente pezas con tresillos.

Seguir e acompañar unha audición de música culta.

Interpretar correctamente pezas con grupos de figuración mixtos.

Valorar a importancia da música galega alén das nosas fronteiras.

Interiorizar o compás de 6/8, propio da música galega.

Interpretar unha polca.

Valorar a importancia da familia de percusión dentro da orquestra sinfónica.

Bloque 1: Interpretación e creación
Contidos
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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O tresillo.
Os grupos mixtos.
O compás de 6/8.
Na beira do mar (Popular).
Airiños do meu lugar (Rosalía de Castro).
Muiñeira de Chantada (Popular).
Elas eran tres comadres (Popular).
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• Dominar a lectura e interpretación de
pezas con tresillos.
• Ler e interpretar correctamente pezas que
inclúen grupos de figuracións mixtas.
• Acompañar con pequena percusión unha
obra de música culta.

• Interpreta correctamente pezas con tresillos.
• Amosa destreza e soltura á hora de interpretar pezas que inclúen grupos de
figuracións mixtas.
• Elabora traballos sobre Anderson e a súa obra.
• Goza coa interpretación dunha danza.

• Danzar unha polca popularizada por C.
Núñez.

Ballet do papel de lixa (L. Anderson).
Bailando con Rosiña (Carlos Núñez).

Bloque 2 : Escoita
Contidos

149

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables
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O tresillo.
Os grupos mixtos.
O compás de 6/8.
Na beira do mar (Popular).
Airiños do meu lugar (Rosalía de Castro).
Muiñeira de Chantada (Popular).
Elas eran tres comadres (Popular).
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• Distinguir auditivamente o tresillo dentro
dunha peza.

• Distingue auditivamente o tresillo dentro dunha peza.

• Interiorizar o ritmo da combinación de
corcheas e semicorcheas.

• Discirmina as distintas familias dentro dos instrumentos de percusión.

• Discirminar as distintas familias dentro dos
instrumentos de percusión.

• Segue unha audición de música culta coa axuda do seu musicograma

• Coñecer os instrumentos electrófonos

A percusión na orquestra.

• Seguir unha audición de música culta coa
axuda do seu musicograma.

Os instrumentos electrófonos.

• Escoitar pezas de música folk galego.

• Interioriza o ritmo da combinación de corcheas e semicorcheas.
• Reoñece os instrumentos electrófonos
• Escoita pezas de música folk galego.

O funk.
Ballet do papel de lixa (L. Anderson).
Bailando con Rosiña (Carlos Núñez).

Bloque 3: Contextos musicais e culturais
Contidos
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Estándares de aprendizaxe avaliables
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Airiños do meu lugar (Rosalía de Castro).

• Coñecer pezas de música popular galega.

• Coñece pezas de música popular galega.

Muiñeira de Chantada (Popular).

• Achegarse a novas familias instrumentais.

Elas eran tres comadres (Popular).

• Coñecer as orixes e a evolución da música
funk.

• Comprende a morfoloxía, evolución e modo de producir o son nos
instrumentos electrófonos.

A percusión na orquestra.
Os instrumentos electrófonos.
A música funk.
Ballet do papel de lixa (L. Anderson).

• Valorar a importancia de L. Anderson
dentro da música culta para nenos.

• Coñece as orixes e a evolución da música funk.
• Valora a importancia de L. Anderson dentro da música culta para nenos.
• Coñece algunha obra C. Núñez.

• Coñecer algunha obra C. Núñez.

Bailando con Rosiña (Carlos Núñez).
Bloque 4: Música e tecnoloxías
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Airiños do meu lugar (Rosalía de Castro).

• Axudarxe das TIC para crear novos
acompañamentos para pezas populares
galegas.

• Válese das TIC para crear novos acompañamentos para pezas populares
galegas.

• Facer traballos de investigación sobre os
instrumentos electrófonos.

• Usa as TIC para afondar no seu coñecemento da obra de L. Anderson.

Muiñeira de Chantada (Popular).
Elas eran tres comadres (Popular).
A percusión na orquestra.
Os instrumentos electrófonos.
A música funk.
Ballet do papel de lixa (L. Anderson).
Bailando con Rosiña (Carlos Núñez).

Distribución temporal.
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• Usar as TIC para afondar no seu
coñecemento da obra de L. Anderson.
• Usar as TIC para afondar no seu
coñecemento da obra de C. Núñez.

• Compón pezas para instrumentos electrófonos.
• Usa as TIC para afondar no seu coñecemento da obra de C. Núñez.
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A asignatura de Música ten asignadas dúas sesións lectivas semanais.
A distribución temporal por trimestres que se amosa a continuación é meramente orientativa e combina en cada avaliación unha parte teórica e unha parte
práctica. Programáronse 60 horas totais.
TRIMESTRE

UNIDADES

SESIÓNS

1º

1, 2, 3, 4,

6, 4, 5, 6

2º

5, 6, 7, 8

5, 5, 4, 5

3º

9, 10, 11, 12

5, 6, 4, 5

Metodoloxía: xeral
A metodoloxía didáctica basearase nos seguintes principios xerais:
O proceso de ensinanza e aprendizaxe construírase a partirdos coñecementos e experiencias previas dos alumnos,dos seus intereses e motivacións.
O alumno eríxese como centro do proceso de ensinanza-aprendizaxe, como construtor do seu propio coñecemento. Fomentarase a súa participación activa
de maneira que vaia asumindo progresivamente un maior protagonismo, autonomía e responsabilidade.
As aprendizaxes deben ser autenticamente significativas, deben permitir relacionar a información nova coa que xa posúen os alumnos, e deben ser
funcionais, é dicir, deben permitir a súa traslación e aplicación á vida e axudar á aprendizaxe doutras materias,para asegurar así a utilidade do aprendido.
Fomentarase a autoaprendizaxe.Os alumnos deben ser quen de aprender a aprender e de pensar de forma crítica.As metodoloxías deberán ser
eminentemente activas eparticipativas e deberán favorecer o desenvolvemento da capacidade do alumno para aprender por si mesmo e traballar en equipo
(aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe por proxectos, aprendizaxe basada en problemas,etc.).
Débense ter en conta as peculiaridades de cada grupo e os ritmos e estilos de aprendizaxe de cada alumno en concreto, para adaptar os métodos e recursos
ás diferentes situacións mediante prácticas de trabajo individual ecooperativo.
Favorecerase a interacción alumno-profesor e alumno-alumno, para que se produza a construción de aprendizaxes significativas e a adquisición de contidos
de claro compoñente cultural e social. O docente asumirá o rol de orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumno.
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Utilizaranse a retroalimentación e a metacognición como elementos de avaliación continua que axuden en todo momento ao alumno a reconducir e avanzar
na súa aprendizaxe.
Farase un enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas que o alumno debe encarar facendo un uso adecuado dos distintos tipos
de coñecementos, destrezas, actitudes e valores.
Fomentarase o aprovechamiento das TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) como ferramentas motivadoras e fontes proveedoras de
información.
As metodoloxías activas deben apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativo, de forma que, a través da resolución conxunta das tarefas, os membros
do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares.
Promoveraseo traballo por proxectos para axudar ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión e a crítica, a través dun proceso
no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe.
Metodoloxía específica
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.
Os contidos básicos presentaranse como soporte e a eles deben unirse os procedementos relacionados coa análise de partituras, pezas, etc.
PRINCIPIOS

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS DE MÚSICA
Empregaranse diversas técnicas (tormenta de ideas, resolución de cuestións, lecturas, escoitas previas…) para diagnosticar
os coñecementos previos dos alumnos e poder así corrixir os posibles erros na aprendizaxe. Isto sentará as bases para ir
engadindo novos coñecementos de maneira lóxica.

PARTIR DA SITUACIÓN
INICIAL DO ALUMNO

• Repaso dos coñecementos de linguaxe musical previos.
INSTRUMENTOS

• Tarefas sistemáticas previas a abordar unha partitura.
• Grao de coñecemento das obras seleccionadas para a escoita.
• Valoración das ideas previamente formadas polo alumnado sobre a música moderna e a música
galega.

CONSTRUÍR
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A materia é en si mesma instrumental. Darase prioridade á comprensión dos contidos –memoria comprensiva- e a súa
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funcionalidade, de xeito que poidan relacionalos coa súa contorna real.

APRENDIZAXES
SIGNIFICATIVAS E
FUNCIONAIS

• Realización de actividades de comprensión e motivación cunha secuencia lóxica e progresiva que
xere un conflito cognitivo entre os coñecementos previos e osadquiridos.
INSTRUMENTOS

• Vinculación dos contidos coa contorna real do alumno, por exemploatravésda asistencia aconcertos
didácticos.
• Utilización de distintas estratexias e recursos metodolóxicos
(presentacións,debates,vídeos,mapasmentais,etc.).

PRINCIPIOS

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS DE MÚSICA
Fomentarase o desenvolvemento da capacidade do alumno para recoñecer o seu proceso de aprendizaxe, aumentando así
a súa eficacia, o seu rendemento e o control sobre o mesmo.
• Selección de noticias e datos relevantes para cada unidade empregando as TIC.
• Resolución de problemas utilizando os coñecementos adquiridos.

APRENDER A APRENDER

INSTRUMENTOS

• Realización de traballos de investigación sobre os aspectos máis relevantes da música culta, da
música popular e da música moderna, que en ocasións deberán expoñer en público, para favorecer a
comunicación e a linguaxe escrita e oral.
• Integraranse as Tecnoloxías da Información e da Comunicación e as redes sociais no
desenvolvemento das distintas tarefas propostas, o que permitirá a consecución de coñecementos,
habilidades e actitudes relacionadas coa contorna dixital.

ATENDER A DIVERSIDADE
DOS ALUMNOS

Utilizarase unha metodoloxía activa e participativa que teña en conta o nivel de coñecementos previos e as características
persoais do alumnado para que todos poidan progresar desde o seu punto de partida particular.
INSTRUMENTOS

• Plantearanse actividades de reforzo para aqueles alumnos con ritmos de aprendizaxe máis lentos e
actividades de ampliación para os alumnos con ritmos de aprendizaxe máis rápidos.
• Empregarán recursos diversos e agrupamentos flexibles de alumnos e organizaranse e
aproveitaranse adecuadamente os espazos. Aplicarase unha metodoloxía cooperativa na que o
traballo se realiza en común por un grupo de alumnos, desenvolvéndose as tarefas en equipo.
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• Cando sexa necesario realizaranse adaptacións curriculares.

Estratexias metodolóxicas
A diversidade metodolóxica aconsella empregar unha ampla gama de estratexias didácticas que combinen as de maior peso expositivo con aquelas de
indagación.
Estratexias expositivas:
Son as que consisten en presentar os alumnos e alumnas, oralmente ou por escrito, un coñecemento xa elaborado. Serán útiles sobre todo para presentar e
desenvolver contenidos teóricos e para trasladar aos alumnos/as a visión e os obxectivos xerais a acadar ao comezo de cada unidade didáctica. Para logralo
utilizarnse esquemas, diagramas e mapas conceptuais, entre outros recursos.
Estratexias de indagación:
Son as que tratan de enfrontar ao alumno/a con diferentes problemas e cuestións nos que teñan que realizar un esforzo de reflexión sobre os distintos
conceptos apresos e de interiorización dos valores actitudinales desexados. A través destas estratexias, os alumnos achéganse a situacións reais, novas e/ou

155

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

problemáticas e deben aplicar os coñecementos adquiridos, poderán desenvolver outros novos e terán a posibilidade de ofrecer solucións creativas aos
problemas suscitados.
As actividades a realizar poderán ser:
Resolución de problemas ou exercicios.
Comentario de texto.
Realización de mapas mentais e esquemas.
Visualización de diferentes modos de interpretación de partituras.
Creación de partituras e acompañamentos sinxelos, guiados polo profesor.
Actividades de investigación nas que o alumno/debe recabar información en Internet.
Traballos monográficos.
Outros.
Metodoloxía de traballo na aula
Como paso previo ao desenvolvemento dos contidos, será interesante dedicar unha ou dúas sesións á presentación global da asignatura. Indicaranse os
obxectivos e contidos máis importantes que desenvolveremos durante o transcurso do ano escolar, así como os principais criterios de avaliación de cada
unidade. Tamén se poderá realizar unha avaliación inicial dos coñecementos previos dos alumnos, que nos permitirá diagnosticar a situación de partida da
nosa intervención educativa. Para avaliar esta situación inicial, poderemos usar preguntas abertas, debates, cuestionarios, crucigramas, etc.
O expresado anteriormente traducirase na aplicación do seguinte esquema de traballo a desenvolver en cada unidade didáctica:
Introducción á unidade de traballo con gallo de motivar aos alumnos/as.
Exposición por parte do profesor dos contidos que se van traballar, co fin de proporcionar unha visión global da unidade que axude aos alumnos a
familiarizarse co tema que se vai a tratar. Comentarase a súa relación co resto de contidos xa abordados ou aínda pendentes de estudo. Clarificarase o que
se pretende conseguir, tanto desde un punto de vista conceptual, como procedimental e actitudinal. Desta forma o alumnado terá claro os criterios de
avaliación que utilizaremos, e os contidos mínimos que deberá conseguir. Nesta fase empregaremos:
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Esquemas e mapas de contidos que poderemos proxectar mediante técnicas audiovisuais.
Lectura do índice de contidos de cada unidade.
Análise dos coñecementos previos dos alumnos.
A través dunha serie de preguntas iniciais de motivación-introdución que se formularán en cada unidade, o profesor realizará unha avaliación preliminar dos
coñecementos de partida dos alumnos. Deste xeito preténdese predispoñelos favorablemente aos contidos e ao propio desenvolvemento da unidade
didáctica, suscitando unha actitude positiva e de interese inicial. Estas cuestións iniciais poderanse realizar individualmente ou en pequenos grupos, dando
lugar, nalgúns casos a pequenos debates. Para iso poderemos utilizar:
Plantexamento de actividades iniciais de comezo da unidade.
Análise da imaxe inicial que ilustra a unidade.
Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.
O profesor desenvolverá os contidos esenciais da unidade didáctica oralmente, apoiándose no libro de texto. O seu papel debe de ser de motivador, de
dinamizador e guía do proceso de aprendizaxe. Para iso debe transmitir os contidos da materia dun xeito atractivo, clara, buscando a participación de todos
os alumnos, tendo en conta a súa diversidade e creando un bo clima de traballo no aula.
Farase uso de variados recursos didácticos: esquemas, mapas conceptuais, exercicios, exemplos referidos á contorna máis próxima, análise de casos,
comentarios de artigos de prensa, procuras en Internet, vídeos ou curtos de películas etc., coa finalidade de reforzar a aprendizaxe dos conceptos e alcanzar
as competencias básicas. Un aspecto moi importante a resaltar será o uso das tecnoloxías da información e da comunicación e en especial as clases
invertidas.
As clases investidas constitúen un enfoque pedagóxico que cambia o modelo de traballo e inviste os papeis dunha clase tradicional grazas ao apoio das
tecnoloxías da información e a comunicación. A exposición do profesor substitúese por unha serie de materiais en liña, que poden ser vídeos, lecturas, etc.
que o alumno pode consultar e visualizar as veces que necesite e que inclúen o contido teórico e procedimental dunha materia. O tempo de clase, pola súa
banda, dedícase a actividades prácticas nas que o profesor intervén como guía.
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Traballo individual dos alumnos desenvolvendo as actividades propostas.
Os alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar, aplicar, clarificar, reforzar e no seu caso ampliar o apreso. Estas actividades iranse
suscitando a medida que se desenvolvan as unidades e dun xeito gradual, de menor a maior grado de dificultade e atendendo ás características do grupo e
de cada alumno. Todo este traballo será realizado baixo a supervisión persoal do profesor, que analizará as dificultades e orientará e proporcionará as
axudas necesarias. As actividades a realizar serán:
Actividades de desenvolvemento que deberán realizar todos os alumnos.
Actividades de reforzo para alumnos con ritmos de aprendizaxe máis lentos.
Actividades de ampliación máis complexas para aqueles alumnos con ritmos de aprendizaxe máis rápidos que requerirán un esforzo
de indagación e do uso dasTIC.
Actividades relacionadas coas clases invertidas.

Traballo en pequenos grupos para fomentar o traballo cooperativo.
Os alumnos levarán a cabo actividades en pequenos grupos (aprendizaxe baseada en problemas, actividades de pensamento crítico, etc.) para desenvolver
un traballo cooperativo que lles servirá tamén para mellorar a iniciativa e a investigación. A continuación, pódense comentar as liñas de investigación, as
dificultades, os erros atopados, mediante unha discusión en clase moderada polo profesor e consistente nunha posta en común dos grupos. As actividades a
realizar serán:
Actividades propostas no desenvolvemento dalgunhas unidades.
Actividades de apoio e reforzo das clases invertidas.
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Variedade de instrumentos didácticos.
A presenza de distintos formatos (libro do alumno, recursos dixitais, textos, etc.) no proceso de ensino-aprendizaxe contribúe a desenvolver as capacidades
e as habilidades do alumnado, así como a enriquecer a súa experiencia de aprendizaxe e comprensión.
Resumo e síntese dos contidos da unidade.
Ao finalizar cada unidade didáctica repasaranse os contidos estudados e relacionaranse cos conceptos principaiss. Para iso utilizaranse:
Preguntas que figuran ao final de cada unidade.
Actividades de ampliación e reforzo.
Ferramentas TIC para afondar os coñecementos.
Mapas conceptuais.
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Agrupamento de alumnos
Os alumnos teñen coñecementos previos, competencias, estilos e ritmos de aprendizaxe diferentes. Cando falamos de agrupar aos alumnos referímonos a
situalos segundo as súas calidades persoais, preferencias, intereses e potencial no grupo máis adecuado, para que obteñan os mellores resultados
académicos e interactúen de forma diferente con compañeiros distintos. Á hora de realizar as agrupaciones debemos seguir as seguintes regras:
Identificar as características personais de cada integrante.
Defini rclaramente os obxectivos últimos a lograr polo grupo.
Establecer unha planificación temporal adecuada.
Determinar as regras e a organización do grupo.
Fixar asr esponsabilidades dec ada integrantedo grupo.
Cada profesor, atendendo á diversidade do seu alumnado decidirá o tipo de agrupamento que considere máis axeitado para acadar os obxectivos
pedagóxicos. Con todo, o principio de heteroxeneidade do alumnado é o máis axeitado á hora de realizar os agrupamentos, pois facilita a interacción e a
integración de alumnos con diferentes necesidades educativas. As modalidades de agrupamento que se poderán realizar son asseguintes:

TIPO

DEFINICIÓN

ACTUACIÓNS
• Tarefas individuais

Individual

Todos os alumnos deben realizar unha tarefa de
maneira persoal e independente.

• Actividades de avaliación e control
• Lecturas
• Actividades de reforzo

Gran grupo
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Todos os alumnos participan na actividade como un
único grupo.

• Presentación dun tema
• Debates
• Exposicións orais: Xogos, Dramatizacións, interpretacións.
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Pequenos
grupos

Grupos reducidos
de alumnos de
diferente natureza
de acordo co
obxectivo que se
persigue.

AGRUPAMENTO HOMOXÉNEO
(grupos de alumnos
semellantes en canto a
coñecementos previos,
intereses ou capacidades)
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• Aprendizaxe cooperativa – grupos heteroxéneos-

• Aprendizaxe colaborativa –grupos homoxéneosAGRUPAMENTO HETEROXÉNEO
• Traballos de investigación
(grupos de alumnos con
diferentes capacidades ou con
• Aprendizaxe baseada en problemas (ABP)
diferentes niveis de habilidade).
• Actividades de pensamento crítico (TBL)
AGRUPAMENTO FLEXIBLE
• Enquisas
(combinación de distintos
agrupamentos dentro da aula
en función do obxectivo fixado
e da natureza da actividade).

Organización do espazo.
A organización do tempo e o espazo de aprendizaxe é un factor esencial á hora de poñer en práctica as distintas metodoloxías didácticas. Á hora de
rediseñar a aula debemos ter en conta:
Axustar a distribución do espazo ás actividades que se van a desenvolver na aula (traballo cooperativo, debates, exposicións orais, resolución de problemas,
etc.), á diversidade dos alumnos e ás funcións que queremos que se desenvolvan en cada área.
Crear espazos interactivos que fomenten a aprendizaxe colaborativa, faciliten o enriquecimiento mutuo, a socialización dos alumnos, a atención á
diversidade e que estimulen a creatividade e potencien as habilidades e intelixencias múltiples dos alumnos.
Facilitar a presentación e exposición de traballos e la difusión de ideas nas súas distintas formas (oral, visual,escrita...).
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Favorecer o uso das TIC de modo que os alumnos poidan desenvolver a competencia dixital nas súas distintas formas (procura de información en Internet,
visualización de recursos online, elaboración de materiais dixitais, etc.).

ESPAZO

DISTRIBUCIÓN E ACTIVIDADES
Filas horizontais: explicacións e rondas de preguntas e respostas.

Dentro da aula

En forma de U ou en círculo: traballo individual, debates, posta en común. Pequenos grupos: traballos colaborativos e
proxectos.

Fóra da aula

Sala de informática: actividades TIC. Biblioteca: investigación e proxectos. Salón de actos: conferencias.

Fóra do centro

Asistencia a concertos.

Materiais e recursos didácticos
Libros do alumno. (Préstamo de aula)
Material de consulta na aula e na biblioteca escolar
Revistas e periódicos
Instrumentos de aula (frautas, Instrumentos Orff, piano, teclados, batería, instrumentos tradicionais...)
RecursosTIC :
Ordenador con canón proxector.
Videos e curtos de películas.
Procesador de textos.
Software de diseño de presentaciones.
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Software de notación musical.
Software de edición de audio/vídeo.
Equipo informático da aula de música
Avaliación
Criterios de avaliación e progreso do alumnado
É moi importante comunicar con detalle ao alumnado os criterios de avaliación que aplicaremos, a súa temporalización e a súa instrumentalización. Neste
sentido, farase saber sempre a puntuación asignada a cada actividade concreta e a cada cuestión ou exercicio de cada proba obxectiva (por escrito e de
destreza interpretativa) que se realice. Para cada unidade, comentaremos co alumnado, o progreso que vai efectuando, as dificultades pendentes por
superar e os conceptos, estándares e competencias nos que debe profundar. Isto permitiralle coñecer en todo momento a situación do proceso de
aprendizaxe en que se atopa, facilitará a clarificación dos obxectivos pendentes por conseguir e fará que tome conciencia das súas posibilidades e das
dificultades por superar, propiciando a construción de estratexias de aprendizaxe motivadoras.
Nesta proposta didáctica proponse a combinación de unidades teóricas e unidades prácticas en cada avaliación. Con iso preténdese facer máis dinámicas as
clases, evitando caer na monotonía que supón facer a materia excesivamente teórica. Iso redundará nunha maior motivación e unha mellor asimilación dos
contidos
Debe ser obxectiva, continua e formativa, é dicir estará inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, co fin de detectar as dificultades no
momento en que se produzan, pescudar as súas causas e en consecuencia adaptar as actividades segundo conveña. Os referentes da avaliación continua
serán os criterios de avaliación concretados nos estándares de aprendizaxe e o grado de consecución de cada competencia clave.
Por outra parte será integradora e diferenciada ,xa que debe ter en conta as capacidades xerais establecidas para Educación Secundaria Obrigatoria a
través da materia de Música.
Será individualizada porque ten en conta a evolución persoal de cada alumno.
É orientadora ,posto que proporciona ai nformación necesari apara a mellora do ensino e, xa que logo, constitúe unha guía de actuacións futuras. Para iso
esíxese ter en conta a actividade diaria do alumno e valorar todo o que intervén no seu proceso de aprendizaxe.
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A avaliación realizarase en distintos momentos:
Avaliación diagnóstica ou inicial.Ten un carácter predictivo e de diagnóstico ao comezo do curso ou da unidade didáctica e permite determinar as limitacións
e fortalezas dos estudantes. A súa función primordial é situar ou clasifcar os coñecementos dos que parten, detectando concepcións previas erróneas que
será necesario corrixir. Pódense deseñar probas específicas, pero na maior parte dos casos, formularanse preguntas ao grupo de alumnos, ou a alumnos
concretos.
Avaliación formativa ou procesual.Lévase a cabo durante o desenvolvemento das unidades didácticas, na execución das actividades previstas e mediante ela
o profesor fará un seguimiento ou control da calidade dos coñecementos adquiridos para tomar decisións de mellora sobre a marcha. Doutra banda, os
propios alumnos tamén obterán información sobre o seu traballo e os resultados que están obtendo. Lévase a cabo mediante probas, informes escritos e
orais e actividades.
Avaliación sumativa, final ou integradora. Realízase ao final das unidades didácticas e pretende comprobar os resultados obtidos en relación cos obxectivos
propostos a través dos criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. Finalmente, a avaliación sumativa, que consta da suma total dos resultados de
todas as probas e medios de avaliación no curso, permite clasificar ou promocionar para o curso seguinte.
Procedementos e instrumentos de avaliación
Enténdese por procedementos de avaliación aos métodos a través dos cales se leva a cabo a recolleita de información sobre adquisición de competencias
básicas, dominio dos contidos ou logro dos criterios de avaliación. O procedemento responde a como se leva a cabo esta recolleita.
Enténdese por instrumentos de avaliación todos aqueles documentos ou registros utilizados polo profesorado para a observación sistemática e o
seguemento do proceso de aprendizaxe do alumno. Responden á pregunta con que evaluar?, é dicir os recursos específicos que se aplican.
Os procedementos e instrumentos de obtención de datos deben ofrecer validez e fiabilidade na identificación das aprendizaxes adquiridas. A continuación
detállase unha relación de procedementos e instrumentos de avaliación que o docente poderá utilizar:
Observación sistemática.
É un procedemento esencial para comprobar o progreso do alumno, a súa actitude e interese en relación coa asignatura tanto no plano individual como na
súa participación en tarefas colectivas. Neste sentido valorarase o seu interese, a súa participación, a toma de apuntes, a realización das actividades
propostas, as técnicas de investigación aplicadas na resolución das actividades, a participación en debates, a actitude cara aos seus compañeiros, o
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comportamento, etc. Un aspecto importante é a avaliación inicial, que se realizará ao comezar de cada unidade didáctica, o que nos proporcionará unha
información moi útil que servirá de apoio ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe.
Análise das producións dos alumnos. Entre elas podemos mencionar:
Monografías.
Resumos.
O caderno de clase.
A resolución de exercicios e problemas.
Mapas conceptuais.
Producións orais e audiovisuais.

Intercambios orais cos alumnos.
Diálogos.
Entrevistas.
Debates.
Postas en común.
Probas específicas.
Interpretación de partituras. Medidas con entonación axeitada e interpretación coa frauta.
Bailes e danzas.
Exposición dun tema.
Resolución de exercicios e problemas.
Cuestionarios.
Actividades de aprendizaxe basadas en problemas e actividades de pensamento crítico.
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Criterios de cualificación
Comentamos máis arriba, nos procedementos e instrumentos de avaliación, que se procederá á realización de probas, tanto orais como escritas, para
comprobar o grao de consecución dos obxectivos descritos nesta programación.
Cos resultados destas probas, expresados en díxitos, farase unha nota media.
.- A proba oral, feita de xeito individualizado, farase sobre catro pezas musicais, valoradas cun 2 puntos como máximo cada unha, podendo acadar o
alumno un máximo de 8 puntos se o fai axeitadamente, sen dúbidas nin erros:
. - medila axeitadamente

1 punto cada unha

.- interpretala coa frauta

1

“

“

“

Todas as pezas que son obxecto de exame son as que se traballan na aula.
.- As probas escritas constan de seis cuestións que teñen que desenvolver axeitadamente sobre os contidos traballados na aula. Esta proba valorarase ata 6
puntos.
Coa media destes dous resultados obterán o 70% da súa cualificación. O 30% restante acadarano cos apartados das competencias musicais que aparecen na
ficha de control do profesor ( 2 puntos), e co que obteñan do resultado do seu comportamento e actitude de aula ( 1 punto)
Dentro desas competencias teñen a posibilidade, como se ven facendo desde hai varios cursos, de facer un traballo de exposición na aula sobre calquera
tema que este relacionado co mundo da música: grupos actuais, grandes clásicos, construcción de instrumentos, interpretación de pezas, danzas…
Estes traballos son, por suposto, de carácter voluntario, e terán unha sólida base de busca de información en bibliotecas (do centro, públicas),a través da
rede, consulta con grupos do entorno, que ten unha forte tradición musical, etc.
Poderán facer un por trimestre, coa posibilidade de mellorar ata un 0,5 o seu resultado final.
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Mínimos esixibles
Lectura correcta de catro das pezas traballadas ao longo do curso (escollidas por eles), con soltura e precisión nos compases de subdivisión binaria: 2/4,
3/4, 4/4
Interpretación de catro pezas coa frauta, escollidas por eles, do repertorio traballado no curso
División correcta de compases: poñer líneas divisorias
Distinguir as ligaduras de unión das de expresión
Recoñecer os principais termos relacionados co TEMPO e coa INTENSIDADE
Recooñecer os principais signos de prolongación
Distinguir os signos de repetición: símbolos, palabras e barras
Distinguir os signos de alteración e o seu uso: bemol, becuadro e sostido
En resumo, recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical e interpretar, lendo e tocando catro pezas das traballadas no curso da súa elección.
Clasificación de instrumentos nas súas familias
Clasificación das voces

Avaliación do proceso do ensino e da práctica docente.
Indicadores de logro da práctica docente
1
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

167

2

3

4

Programación xeral departamento de Música

Setembro 2019

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con
NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensinanza – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos,
etc.
12.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos
derivados
da corrección das probas,traballos,etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e
erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.
16. Medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, refuerzo, recuperación,
ampliación…
Avaliación da programación didáctica
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica
Periodicidade coa que se revisará.
Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista.
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Medidas que se adoptarán como resultadoda revisión.
Indicadores
1
1. Adecuación do deseño das unidades/temas/proxectos a partir dos elementos do
currículo.
2.Adecuación das ecuenciación e a temporalización das unidades
didácticas/temas/proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeuá secuenciación e a
temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unidade, tema ou
proxecto.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na calificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación do libro de texto (en caso de que se use).
13. Adecuación do plan de avaliación inicial diseñado, incluídas as consecuencias da
proba.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos.
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16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas,
traballos…
17.Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun examedunha
avaliación.
18. Adecuación dos criterios establecidos para a evaluación final.
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguemento de materias
pendientes.
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias
pendientes.
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos
estándares.
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares
previstas.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de
avaliación, estándares e instrumentos.
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de
promoción.
28. Adecuación do seguemento e da revisión da programación ao longo do curso.
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.
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Observacións:

Seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes

O alumnado coa materia pendente será informado polos respectivos titores das actividades e probas de recuperación que trasladará a xefatura de
departamento.
Faranse traballos indicados por trimestre que serán entregados correctamente nas datas sinaladas.
Tamén farán a proba que se realizará no mes de maio, basada nos contidos mínimos da materia.
Medidas de atención á diversidade

Diversidade na programación.
O tratamiento de contidos conceptuais en cada unidade debe levarse a cabo en tres niveis:
Planteamento de ideas xerais e de esquemas que permitan a comprensión global dos aspectos esenciais por parte do conxunto dos alumnos.
Profundación e estudo detallado de elementos concretos en función das capacidades individuais e do nivel de desenvolvemento que se acadasen na
aprendizaxe.
Traballo práctico en cada unidade mediante a realización de actividades de diverso tipo.
Diversidade nas actividades e materiais.
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As actividades de cada unidade deben reflectir esta diversidad. Unhas servirán para comprobar o grao de comprensión dos contidos básicos por parte do
alumno e corrixir as adquisiciones erróneas. Outras deberán comprobar a capacidade de xuízo crítico e de análise de problemas por parte dos alumnos.
Outras reforzarán os conceptos estudados e outras profundarán neles e permitirán unha avaliación a distintos niveis. Desta forma, propoñemos diferentes
tipos de actividades:
Actividades de diagnóstico. Ao comezo de toda unidade didáctica presentaranse unha serie de actividades iniciais para coñecer o punto de partida do
alumno e a diversidad dos seus coñecementos previos. A posta en común realizarase mediante a configuración de grupos reducidos.
Actividades de desenvolvemento, secuenciadas segundo o grao de complexidade. A secuenciación graduada de actividades fai posible traballar os mesmos
contidos con diferentes niveis de estudo para atender á diversidad do alumnado.
Actividades de reforzo. Propoñeranse nalgúns casos actividades de reforzo dos contidos, procedementos e técnicas de análises co fin de axudar a aqueles
alumnos que presenten maiores dificultades e precisen corrixir e consolidar determinados conceptos ao non alcanzar os contidos mínimos. Esta medida
requirirá unha especial atención cara a eles por parte do docente durante a realización das actividades e a exposición dos contidos, reforzando os seus
coñecementos e resolvendo as súas posibles dúbidas e interrogantes.
Actividades de ampliación. Para aqueles alumnos con capacidade superior á media ou superdotación, proporcionaranse actividades de profundización e
ampliación de variada índole que permitan aproveitar o seu potencial.
Actividades de avaliación. En todos os bloques temáticos (ou división menor de contidos segundo sexa oportuno) incluiranse este tipo de actividades que
permiten valorar a aprendizaxe dos alumnos e profundar naqueles aspectos que precise cada un deles.
Actividades individuais e colectivas.Haberá actividades que vaian dirixidas a cada alumno individualmente e outras que se dirixan aos alumnos agrupados en
pequenos grupos -traballo cooperativo- Estas últimas xogan un papel esencial na aprendizaxe paralela de actitudes e valores.
Diversidade na metodoloxía
Unha estratexia expositiva nos contidos básicos. Todas as unidades recollen contidos mínimos conceptuais, claramente remarcados, para que todos os
alumnos/as poidan acalos. O obxectivo é asegurar que eses contidos básicos son adquiridos por todos os discentes, definindo claramente o nivel que se
quere alcanzar en cada caso. Unha metodoloxía adecuada son as clases investidas.
Unha estratexia indagatoria no caso dos contidos específicos, voluntaria ou non, que permita aos alumnos profundar nas súas investigacións segundo sexan
as súas distintas capacidades e intereses.
Si coa práctica docente diaria se observa na aula a existencia de alumnos con especiais caracte rísticas que requirisen formulacións particulares,
ofreceráselles, co apoio e asesoramiento do Departamento de Orientación, vías adaptadas ás súas necesidades. Estas vías específicas buscarían o máximo
desenvolvemento das súas capacidades para que puidesen acceder a metas iguais ás propostas aos seus compañeiros. Se as dificultades que amosase o
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alumno fosen superiores, suscitarase xunto co resto de Departamentos e a coordinación do Departamento de Orientación do centro, as correspondentes
adaptacións curriculares.
No caso de contar con alumnos con problemas de audición ou de visión, intentásese adaptar a aula ás súas necesidades e se é necesario solicitarase unha
adecuación maior dos medios do aula para este tipo de persoas.
O profesor, ao finalizar a clase intentará asegurarse de que os alumnos entenderon o explicado, e no caso de que non sexa así, adoptará as medidas xa
expostas que sexan precisas.
Accións complementarias
Elaboración dunha detallada avaliación inicial.
Modificación da composición dos grupos previstos para a realización de tarefas colectivas facéndoos máis heteroxéneos en ritmos, capacidades, etc.
Modificación da temporalización prevista.
Modificación e adaptación das técnicas e criterios de avaliación.
Titorías de reforzo á marxe das clases, a concretar co alumno.
Repaso diario da clase anterior.
Cambio de lugar dos alumnos no aula.
Aumento da variedade de recursos didácticos empregados.
Insistir nos reforzos positivos para mellorar a autoestima.
Axudar a mellorar as técnicas, hábitos e reparto de tempos de estudo a aqueles alumnos que o precisen.
Entregar copias de probas escritas realizadas e dalgúns exercicios ou actividades para que os traballenna casa e con posterioridade pregunten as dúbidas.
Achegarse emocionalmente a aqueles alumnos que habitualmente non buscan axuda e facilitarlles que traballen en grupo.
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Tratamento dos elementos transversais
Aspectos xerais
Al igual que no resto das asignaturas, na materia de Música traballarase a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional.
Así mesmo fomentarase 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 por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 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 aos homes e mulleres
por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás
vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito
histórico.
Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación.
Incorporaranse elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostenible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e
maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así
como a protección ante urxencias e catástrofes.

Aspectos específicos
Nas distintas unidades da asignatura traballaremos os seguintes elementos transversais:
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Comprensión lectora e expresión oral e escrita:
A consolidación do hábito lector debe ser un obxectivo prioritario da educación e xa que logo vese reflectido tamén na programación de Música. A lectura e
a expresión oral promoveranse ao longo do curso mediante:
Lectura de artigos de revistas especializadase posterior debate na aula. Ao longo do curso, co avance das unidades didácticas, facilitaranse textos diversos
que requirirán unha asimilación e comprensión por parte do alumno.
Lectura do libro de texto de referencia. O seguimiento da asignatura non soamente se fará mediante as explicacións do profesor e a toma de notas ou
apuntes en clase senón tamén a través do libro de texto. Pedirase aos alumnos a lectura en casa e en clase do libro para que reparen en determinados
contidos e aprendan a extraer os fundamentais de cada tema mediante as técnicas do subliñado ou a realización de esquemas e resumos escritos.
Recomendación dunha bibliografía básica para a súa lectura durante os períodos vacacionais.
Biblioteca do centro e aula de informática. Organizarase algunha actividade na biblioteca do centro aproveitando os recursos de que dispón para que o
alumno poida buscar información e traballar con textos tanto en formato papel como a través de soporte electrónico.
Exames e probas escritas. Prestarase especial atención á correcta escritura, orde, ortografía e caligrafía musical así como á expresión de termos e unidades
propias e específicas da asignatura. Poderá fixarse algún tipo de penalización/bonificación neste sentido.
Dramatizaciones o juegos de rol para ilustrar procesos, como por ejemplo el proceso dedespido.
Actividades de traballo cooperativo no que se produce a socialización dos alumnos.
Exposicións con apoio audiovisual que realicen os alumnos sobre algún contido do currículo.

Comunicación audiovisual e Tecnoloxías da Información e da Comunicación.
Entre as actividades a desenvolver mediante o uso das TIC podemos citar:
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Presentacions multimedia.
Utilización de Internet na aula da informática, a aula de Música eo propio fogar do alumno como recurso na búsqueda de información da rede, resolución de
exercicios, lecturas, actividades de clases invertidas, etc. Neste sentido cada unidade didáctica contén diversas actividades indagatorias que requiran o uso
deInternet.
Proxecións de vídeos ec urtos de películas mediante ocanón disponible na aula.
Uso da relación de páxinas web que aparecen recollidas ao longo das unidades didácticas do libro detexto.
Utilización dun software gratuíto de notación musical e de edición de audio.
Actividades complementarias e extraescolares
Actividades complementarias: aquelas que se realizan dentro do horario lectivo como complemento ao currículo, podendo ter lugar dentro ou fóra do aula.
Son obligatorias e avaliables a efectos académicos.
Actividades extraescolares: aquelas encamiñadas a potenciar a apertura do centro á súa contorna e a procurar a formación integral do alumno en aspectos
referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso do tempo libre. Son xa que logo, fóra do horario
lectivo, teñen carácter voluntario para o alumnado e buscan a ampliación activa de toda a comunidade educativa.
Entre as actividades que se poden propoñer salientaría a asistencia a concertos didácticos.
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