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Obxectivos da ESO

 A finalidade da ESO consiste en lograr que o alumnado adquirir os elementos básicos da 
cultura, especialmente en aspectos humanísticos, artísticos, científico e tecnolóxico. 
Xunto a isto, nesta etapa débense desenvolver e consolidar hábitos de estudio e de 
traballo, preparando deste xeito ó alumnado para a súa incorporación a estudos 
superiores e para a súa inserción laboral e formalo para o exercicio dos seus dereitos e 
obrigas na vida como cidadáns. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas 
as capacidades que lles permitan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 



musical e doutras. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto aos 
demais durante a escoita. 

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

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

Obxectivos de área 

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

– Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a 
interpretación (vocal, instrumental e de movemento e danza) e a creación musical, 
tanto individuais como en grupo. 

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

– Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da 
creación artística e do patrimonio cultural, en especial de Galicia, sendo consciente
das súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía apropiada para 
describilas e valoralas criticamente. 

– Utilizar e gozar do movemento e a danza, como medio de representación de 
imaxes, sensacións e ideas, e aprecialas como forma de expresión individual e 
colectiva, dedicando especial atención ás danzas tradicionais de Galicia. 

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

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

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

– Comprender e apreciar as relacións entre a linguaxe musical e outros linguaxes e 
ámbitos de coñecemento, así como a función e significado da música en diferentes 
producións artísticas e audiovisuais e nos medios de comunicación 

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

– Valorar o silencio e o son como parte integral do medio e da música, tomando 
consciencia dos problemas creados pola contaminación acústica e as súas 
consecuencias. 

– Coñecer as distintas manifestacións musicais a través da historia e a súa 
significación no ámbito artístico e sociocultural. 



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

– Coñecer e apreciar o patrimonio cultural e contribuír activamente á súa 
conservación e mellora, entender a diversidade lingüística e cultural como un 
dereito dos pobos e os individuos e desenvolver unha actitude de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 

– Desenvolver e consolidar hábitos de respecto e disciplina como condición 
necesaria para o desenvolvemento das actividades musicais. 



2º ESO

 OBXECTIVOS 2º ESO

 Reforzalo coñecemento de elementos da linguaxe musical adquiridos na 
educación primaria, e avanzar no coñecemento de elementos novos, e empregalos
en situacións de interpretación ou análise de obras musicais.
 Adquirilas habilidades precisas para seguir afondadando na capacidade de 
expresión a través da voz e dos instrumentos.
 Apreciar a diversidade e os rasgos característicos de diferentes obras musicais 
coma forma de expresión e manifestación social.
 Aprender a terminoloxía básica da linguaxe musical co fin de comunicar , de 
forma oral e escrita, ideas propias e entender algúns dos procedementos e 
procesos musicais.
 Desfrutar da audición de obras musicais coma forma de comunicación e pracer 
persoal, e ampliar os seus gustos musicais. 
 Manexo básico dun editor de partituras. 
 Gozar escoitando unha ampla variedade de audicións de distintos estilos, 
xéneros e da cultura musical propia. 
 Asistir e participar activamente nos concertos en vivo que se organicen.               
 Recoñecer determinadas características (forma,textura, timbre, etc.) e facer unha
análise descritiva e crítica empregando un vocabulario axeitado.
 Seguir as audicións coa axuda de musicogramas ou partituras sinxelas. 
 Empregar a voz, a frauta e os distintos instrumentos de percusión da aula para 
interpretar, expresar ideas e sentimentos musicais. 
 Mellorar a coordinación motriz a través do movemento e a danza. 
 Participar en grupo nas diferentes actividades musicais tanto na aula de música 
como fora dela.
 Improvisar sobre determinados motivos rítmicos ou melódicos cos instrumentos 
de clase. 
 Crear pequenas melodías e facer arranxos rítmicos par acompañalos. 
 Recoñecer as manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical 
galego, occidental e doutras culturas. 
 Tomar conciencia da interacción da música con outras linguaxes: corporal, 
teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 
 Valorar o silencio como marco imprescindible para o desevolvemento do feito 
musical e tomar conciencia da contaminación acústica.



. DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES DE CONTIDOS DOS SEGUINTES ELEMENTOS DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Os bloques nos que se distribúen os contidos da área son os seguintes: 

Bloque 1 : interpretación e creación.

Bloque 2 : escoita.

Bloque 3: contextos musicais e culturais. 

Bloque 4: musica e tecnoloxía.

BLOQUE 1: Interpretación e creación

1. Os parámetros do son. Elementos básicos da linguaxe musical.
2.   As características da voz e da palabra como medios de expresión musical 
3. Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: características 

xenéricas e formais.
4. .Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e 

culturas. A interpretación individual e en grupo. 
5.  Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
6. Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da compresión e 

interiorización da música. 
7. As grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, 

empregadas como expresión musical. 
8. Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades 

técnicas para a interpretación. 
9. Experimentación e práctica das distintas técnicas do movemento e da danza, 

expresión dos contidos musicais a través do corpo e do movemento e a 
interpretación dun repertorio de danzas. 

10.Práctica das pautas básicas de interpretación: silencio, atención ao director e aos 
outros intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 

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

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

13.A improvisación, elaboración de arranxos e a composición como recurso para a 
creación musical. 

14.Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización ou lectura de 
partituras. 

15.Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
danza e imaxes fixas e en movemento na realización de produción audiovisuais. 



                 BLOQUE 2: A escoita 

1. Utilización dos recursos necesarios para a compresión da música escoitada.
2. Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na

análise de obras musicais. 
3. Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e instrumentos 

e das distintas agrupacións vocais e instrumentais.
4. Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo. 

Harmonía, timbre, textura, forma, tempo. Dinámica, etc. 
5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ós demais durante a 

escoita. 
6. Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de

distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo interpretacións 
e composicións realizadas na aula. Investigación de músicas de distintas 
características e por ampliar as propias experiencias musicais. 

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

                    BLOQUE 3: Contextos musicais 

1. A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria.

2.  Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e produción 
audiovisuais. 

3. A pluralidade de estilos na música actual. Características culturais, artísticas e 
formais. 

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

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

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

7. A música actual, novas tendencias, concertos en directo. 

                   BLOQUE 4: Música e tecnoloxías 

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

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

3. Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical. 
4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e 

gravación de pezas musicais. 
5.  Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a 



difusión das creación musicais propias e alleas. 
6. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a 

comunicación.Valoracióndosrecursostecnolóxicoscomo instrumentos para o 
coñecemento e gozo da música. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: Interpretación e creación

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

2. Distinguir e utilizar os elementos de representación gráfica da música (colocación 
da notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; 
signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc) 

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

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

5. Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar 
respecto polas creacións dos seus compañeiros. 

6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, 
asumindo diferentes roles, intentando concertar su acción coa do resto do 
conxunto, aportando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa 
común. 

                      BLOQUE 2: A escoita 

1. Identificar e describir os diferentes instrumentos e voces e as súas agrupacións
2. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
3. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfico, corporal ou 

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

4. Identificar situación do ámbito cotiá nas que se produce en uso indiscriminado do 
son, analizando as súas causas e propoñendo solución.
 

                     BLOQUE 3: Contextos musicais 

1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.
2. Demostrar interese polas músicas de distintas características, épocas e culturas, e 

por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha 



actitude aberta e respectuosa. 
3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego e 

comprender o valor de conservalo e transmitilo. 
4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios 

á hora de emitir xuízos de valor ou “falar de música”. 
5. Mostrar interese e actitude crítica pola música actual, os musicais, os concertos en 

vivo e as novas propostas musicais, valorando os elementos creativos e 
innovadores dos mesmos. 

                    BLOQUE 4: Música e tecnoloxías 

1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.
2. Utilizar para de material funcional os recursos informáticos aaprendizaxe e 

indagación do feito musical. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS DE 
APRECIACIÓN:

 Observación directa do traballo diario. 
 Análise e valoración de tarefas. 
 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 Rúbrica da unidade. 
 Avaliación dos contidos, probas correspondentes. 
 Avaliación por competencias, probas correspondentes. 
 Documentos gráficos ou textuais. 
 Intervencións. 
 Elaboracións 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO

 Como se indica na metodoloxía as clases serán nunha porcentaxe moi alta 60% 
prácticas. O fin da materia é levar á práctica os coñecementos adquiridos (musicais
e actitudinais). Co respecto o método de avaliación empregaranse estratexias de 
diferente índole dada a cantidade de elementos a avaliar. As diferentes ferramentas
proporcionan información dende puntos de vista diversos. 

1. Faranse probas prácticas onde se avaliarán as interpretacións dos alumnos cunha 
nota de 0 ( se non fai a proba) ata 10. Nelas terase en conta o traballo diario, a 
evolución e tamén o resultado final. Ditas probas faranas os alumnos de xeito 
individual ou en grupo dependendo de cada peza e valorarase o do ritmo, o 



mantemento do tempo e pulso, o axuste a melodía da partitura e a calidade do son.
Estas probas suporán o 35% da nota final.

2. Realizaranse probas escritas individuais; dúas en cada avaliación e suporán o 35%
da nota final. Ditas probas escritas serán puntuadas tamén de 1-10. Nelas 
recolleranse diversas cuestións sobre os conceptos impartidos e traballados na 
clase.

 Respecto á valoración destes contidos terase en conta os seguintes CRITERIOS 
DE CUALIFICACIÓN: 
-Desaxuste da resposta respecto ao preguntado na proba escrita (a resposta será 
valorada cun 0). 
-Desorganización na exposición á hora de desenvolver os coñecementos 
( restarase ata un 20% da valoración global da pregunta.) 
-Ausencia de referencias cronolóxicas ou palabras-conceptos claves (restarase ata
un 25% da valoración global da pregunta). - Mala presentación (restarase un 10% 
da valoración global da proba) - Faltas de ortografía (por cada 10 faltas restarase 1
punto da proba) 

3. O 30% restante obterase da observación por parte do profesor: revisión do 
caderno, exercicios, traballo na clase, comportamento, material (carpeta de 
partituras, caderno e frauta), traballos de recollida de información escrita e oral.. O 
profesor levará un rexistro diario e valorará as actividades e exercicios realizados 
polos alumnos na aula.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe 
musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. (CCEC, CCL)
2.  Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da lectura o a audición de
pequenas obras ou fragmentos musicais. (CMCCT, CCEC) 
3.  Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. (CMCCT, 
CCEC) 
4. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica 
da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc). (CCEC) 
5. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis común. (CSIEE,CCEC) 
6. Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear 
cancións, pezas instrumentais e coreografías. (CAA;CCEC) 
7. Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e normas para o 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos. (CCEC) 
8. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha 
correcta emisión da voz. (CCEC) 
9. Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a 
entoación.(CCEC) 
10. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas 
actividades de interpretación adecuadas ao nivel. (CCEC) 
11. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na exposición ante un público. (CAA) 



12. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente 
establecidas. (CCEC) 
13. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e 
respecta as distintas capacidades e formas de expresión dos seus compañeiros. 
(CSIEE) 
14. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de 
diferentes xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. (CCEC) 
15. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do 
patrimonio español e galego. (CCEC) 
16. Mostra apertura e respecto cara as propostas do profesorado e dos 
compañeiros. (CSC) 
17. Practica as pautas de interpretación: silencio, atención ao director aos 
compañeiros e aos outros intérpretes, audición interior memoria e adecuación ao 
conxunto, mostrando un espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu 
grupo. (CSC) 
18. Participa de maneira activa e agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e mostrando unha actitude 
aberta e respectuosa.(CSC) 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe 
musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada
2. Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da lectura o a audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 
3. Identifica estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 
4. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica 
da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc) 
5. Amosa interese polo coñecemento e aplicación de técnicas e normas para o 
coidado da voz, o corpo e os instrumentos. 
6.  Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades e 
respecta as distintas capacidades e formas de expresión dos seus compañeiros. 
7. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de 
diferentes xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.
8. Practica aspautas de interpretación:silencio, atención ao director e aos 
compañeiros e aos outros intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto, mostrando un espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu 
grupo. 
9. Participa de maneira activa e agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora e compromiso e mostrando unha actitude 
aberta e respectuosa. 



3º ESO

OBXECTIVOS 3º ESO 

1- Escoitar obras do repertorio máis significativo da historia de música apreciando 
o seu valor como fonte de coñecemento e enriquecemento cultural e persoal, 
interesándose por ampliar e diversificar as súas preferencias musicais. 
2- Coñecer os principais xéneros e formas musicais dos períodos estudados, así 
como os compositores máis representativos. 
3- Recoñecer as principais características das obras musicais traballadas como 
exemplos da creación artística e o patrimonio cultural aplicando a terminoloxía 
apropiada para relacións entre a linguaxe musical e outros ámbitos do 
coñecemento, así como a función e o significado da música nos contextos 
estudados.
 4- Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información (medios 
audiovisuais, Internet, textos, partituras) para o coñecemento e goce da música. 
5- Desenvolver as distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental e de 
movemento) e creación musical, tanto individuais como en grupo. 
6- Participar no desenvolvemento das actividades musicais con respecto e 
disposición para superar prexuízos e estereotipos, tomando conciencia, como 
membro do grupo, do enriquecemento que se produce coas achegas dos demais. 
7- Participar no desenvolvemento das actividades musicais con respecto e 
disposición para superar prexuízos e estereotipos, tomando conciencia, como 
membro do grupo, do enriquecemento que se produce coas achegas dos demais. 

DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES DE CONTIDOS DOS SEGUINTES ELEMENTOS
DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Os bloques nos que se distribúen os contidos da área son os seguintes:

- Bloque 1 : interpretación e creación
- Bloque 2 : escoita 
- Bloque 3: contextos musicais e culturais 
- Bloque 4: musica e tecnoloxía

                   BLOQUE 1: Interpretación e creación  

1- Repaso dos elementos da representación gráfica da música. 
2- A textura. 
3- Procedementos compositivos e formas de organización musical. 
4- Experimentación e práctica das distintas técnicas do movemento e a 
interpretación dun repertorio variando as danzas.
 5- Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
6- Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias e respecto ante outras formas de expresión. 



7- Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
danza e imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais. 
8- Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e 
interiorización da música. 
9- Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para 
distintas agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados 
no contexto das diferentes actividades que se realizan na aula. 
10- Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, 
aprendidas a través da lectura de partituras con diversas formas de notación. 
11- Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a, 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 
12- Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de 
habilidades técnicas para a interpretación. 

       BLOQUE 2: A escoita 

1- Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e 
instrumentos e das distintas agrupacións vocais e instrumentais. 
2- Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
3- Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e 
na análise de obras musicais. 
4- Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e creación musical. 
5- Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais 
de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as 
interpretacións e composicións realizadas na aula. Interese por coñecer músicas 
de distintas características e por ampliar as propias preferencias musicais.
 6- A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais da propia cultura 
musical e doutras. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto aos 
demais durante a escoita. 
7- Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 
harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 
8- Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de 
coñecemento e enriquecemento intercultural. 
9- A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 
10- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións
audiovisuais. 
11- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas,
tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 
12- O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o 
coñecemento e gozo da música. 
13- Recoñecementoe localización nas coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, 
occidental e doutras culturas. 
14- Épocas da historia da música: características principais, autores significativos, 
audicións con apoio de partitura, interpretación de pezas ou fragmentos das 
distintas épocas. 



15- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas 
opinións. 
16- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical o longo da 
historia. 

        BLOQUE 3: Contextos musicais 

1-A música ao servizo doutras linguaxes; corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 
2- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. 
3- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas,
tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. 
4- O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o 
coñecemento e gozo da música. 
5- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, 
occidental e doutras culturas. 
6- Épocas da historia da música: características principais, autores significativos, 
audicións con apoio de partitura, interpretación de pezas ou fragmentos das 
distintas épocas. 
7- Recollida de información, valoración e exposición do feito musical ao longo da 
historia. 

      BLOQUE 4: Música e novas tecnoloxías. 

1- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da Internet e software musical 
de distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación
e a creación musical. 
2- Aplicación de diferentes técnicas de gravación, para rexistrar as creacións 
propias, as interpretacións realizadas no contextos da aula e outras mensaxes 
musicais. 
3- Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical. 
4- Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e 
gravación de pezas musicais. 
5- Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a 
difusión das creacións musicais propias e alleas. 



     CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

               BLOQUE 1: Interpretación e creación

1- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que afectan á intensidade e matices; 
indicacións ritmos e de tempo,etc. 
2- Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e
a lectura de partituras, os diferentes tipos de textura. 
3- Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 
organización musical. 
4- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e habilidades técnicas 
como medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as 
normas que rexen a interpretación en grupo e aportando ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 
5- Amosar interese polas actividades de composición e improvisación e amosar 
respecto polas creacións dos seus compañeiros. 
6- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, 
asumindo diferentes roles, intentando concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, aportando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa 
en común. 
7- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros. 
8 – Coñecer os diferentes estilos compositivos da música clásica occidental, así 
como os compositores máis representativos. 
9 – Diferenciar diferentes estilos de música mediante a escoita activa.

   BLOQUE 2: A escoita 

1- Identificar e describir os diferentes instrumentos e voces e as súas agrupacións. 
2- Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais 
da aula como apoio ás tarefas de audición. 
3- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións. 
4- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou cultura á que pertencen 
distintas obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias. 
5- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfico, corporal ou 
verbal), algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre,repetición,imitación, variación) dunha obra musical 
interpretada en vivo ou gravada. 

    BLOQUE 3: Contextos musicais 

1- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras culturas. 
2- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e 
culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 
unha actitude aberta e respetuosa. 
3- Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da



historia musical. 
4- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 
5- Valorar a asimilación e emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios
á hora de emitir xuízos de valor ou “falar de música”. 
6- Mostrar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as 
propostas musicais, valorando os elementos creativos e innovadores dos mesmos 
ao longo da historia.

              BLOQUE 4: Música e novas tecnoloxías. 

1- Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñible, demostrando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas producións audiovisuais. 
2- Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e indagación do feito musical. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS 
DE APRECIACIÓN: 

 Observación directa do traballo diario. 
 Análise e valoración de tarefas. 
 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).  Valoración 
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

 Rúbrica da unidade. 
 Avaliación dos contidos, probas correspondentes. 
 Avaliación por competencias, probas correspondentes. 
 Documentos gráficos ou textuais. 
 Intervencións. 
 Elaboracións.

. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

Co respecto o método de avaliación empregaranse estratexias de diferente índole 
dada a cantidade de elementos a avaliar. As diferentes ferramentas proporcionan 
información dende puntos de vista diversos. 

1. Faranse probas prácticas onde se avaliarán as interpretacións dos alumnos 
cunha nota de 0 ( se non fai a proba) ata 10. Nelas terase en conta o traballo diario,
a evolución e tamén o resultado final. Ditas probas faranas os alumnos de xeito 
individual ou en grupo dependendo de cada peza e valorarase o do ritmo, o 
mantemento do tempo e pulso, o axuste a melodía da partitura e a calidade do son.
Estas probas suporán o 25% da nota final.



2. Realizaranse probas escritas individuais. , Nelas recolleranse os diversos 
temas impartidos e traballados na clase incluíndo nelas proba de audición onde se 
valorará que o alumno sexa quen de encadrala no seu período histórico exacto, 
recoñecendo a ser posible a obra en concreto; compositor, a súa forma musical, 
instrumentos que nela ocorren toda a información que poda deducirse da audición. 
Suporán o 50% da nota final. Ditas probas escritas serán puntuadas tamén de 1-10.
Nelas recolleranse diversas cuestións sobre os conceptos impartidos e traballados 
na clase.

Respecto á valoración destes contidos terase en conta os seguintes CRITERIOS 
DE CUALIFICACIÓN: -Desaxuste da resposta respecto ao preguntado na proba 
escrita (a resposta será valorada cun 0). -Desorganización na exposición á hora de 
desenvolver os coñecementos ( restarase ata un 20% da valoración global da 
pregunta.) -Ausencia de referencias cronolóxicas ou palabras-conceptos claves 
(restarase ata un 25% da valoración global da pregunta). - Mala presentación 
(restarase un 10% da valoración global da proba) - Faltas de ortografía (por cada 
10 faltas restarase 1 punto da proba) 

3. O 25% restante obterase da observación por parte do profesor: revisión do 
caderno, exercicios, traballo na clase, comportamento, material (carpeta de 
partituras, caderno e frauta), traballos de recollida de información escrita e oral.. O 
profesor levará un rexistro diario e valorará as actividades e exercicios realizados 
polos alumnos na aula.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e as utiliza como 
ferramentas para a actividade musical. (CD, CCEC) 
2- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionado, métodos e tecnoloxías. (CSC, CSIEE) 
3- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar 
traballos sobre temas relacionados co feito musical. (CD, CAA) 

 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais, dos métodos e tecnoloxías. 



4º ESO

OBXECTIVOS

1- Coñecer os principais xéneros e formas musicais dos períodos estudados, así 
como os compositores máis representativos. 

2- Recoñecer as principais características das obras musicais traballadas como 
exemplos da creación artística e o patrimonio cultural aplicando a terminoloxía 
apropiada para relacións entre a linguaxe musical e outros ámbitos do 
coñecemento, así como a función e o significado da música nos contextos 
estudados.

 3- Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información (medios 
audiovisuais, Internet, textos, partituras) para o coñecemento e goce da música. 

4- Desenvolver as distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental e de 
movemento) e creación musical, tanto individuais como en grupo. 

5- Participar no desenvolvemento das actividades musicais con respecto e 
disposición para superar prexuízos e estereotipos, tomando conciencia, como 
membro do grupo, do enriquecemento que se produce coas achegas dos demais.
 
6- Participar no desenvolvemento das actividades musicais con respecto e 
disposición para superar prexuízos e estereotipos, tomando conciencia, como 
membro do grupo, do enriquecemento que se produce coas achegas dos demais. 

CONTIDOS

· Expresión instrumental, vocal e corporal: características e habilidades técnicas, 
expresivas e interpretativas 
· Práctica, memorización e interpretación de pezas instrumentales , vocais e 
coreografías en grado de crecente complexidade. 
·Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director e a 
outros intérpretes, audición interior, memoria comprensiva e adecuación ao 
conxunto. 
·Lectura de partituras e outros recursos gráficos ao servicio da interpretación e a 
creación musical. 
· Uso de técnicas musicais e procedementos compositivos na improvisación, 
elaboración de arranxos e composición de pezas musicais. 
·Procesos básicos de creación, edición e difusión musical nas distintas produccions
(discos, radio, televisión, cine...). Ámbitos profesionais da música. 
· Audición , recoñecemento e análise das características musicais de obras de 
diferentes xéneros, épocas, culturas e estilos. 
· Lectura de partituras e outros recursos ao servicio da audición e compresión da 



música. Interese por coñecer músicas de distintas características musicais , e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais. 
· Utilización dun vocabulario técnico axeitado para describir e analizar as diversas 
obras musicais. 
· A crítica como medio de información e valoración do feito musical. · Utilización de 
diferentes fontes de información para obter referencias sobre músicas de diferentes
épocas e culturas, incluídas as actuais. 
· A música nos medios de comunicación e o papel destes na difusión e promoción 
da música. 
·Funcións da música nas diversas situacións: actos da vida cotiá, espetáculos, 
radio, cine, televisión..... 
· O patrimonio musical español: características mais importantes da Música 
española. Músicas no mundo. 
· Orixe da música popular urbana: o Blues e o Jazz. Exploración da relación 
existente entre a música e outra manifestacións artísticas. 
· Evolución da música popular urbana ata os nosos días: principais grupos e 
tendencias musicais. 
· Análise do papel das tecnoloxías da información e a comunicación na formación 
musical. As novas tecnoloxías aplicadas a música: uso dos dispositivos 
electrónicos, recursos de internete e software musical. 
· Recursos informáticos e aplicacións de edición de partituras ao servicio da 
creación musical.
 · Exploración e desenrolo das diferentes técnicas de grabación para rexistrar 
creacións propias ou interpretacións e elaborar un producto audiovisual. · Análise 
da función da música nos diferentes medios de comunicación: radio, televisión, 
cine e as súas aplicacións na publicidade, videoxogos, e outras aplicacións 
tecnolóxicas. 
· Emprego das Tics na realización de traballos de investigación relacionados coa 
música. Utilización de internete, páxinas web, blogs e presentacións dixitais, 
relacionados con contidos musicais, como ferramentas de difusión, intercambio e 
búsqueda de información. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

 Bloque 1. Interpretación e creación ( CCL,CMCT, CAA,CSC,CSIE, CCEC) 

1. Ensaiar e interpretar, en pequeño grupo, unha peza vocal ou instrumental ou 
unha coreografía aprendidas de memoria a través da audición ou observación de 
grabacións de audio e vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros recursos 
gráficos.
2. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración 
de actidades musicais no centro: planificación, ensaio, interpretación, difusión, etc. 
3.     Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos. 
Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical considerando 
a intervencion de distintos profesionais. 

Bloque 2. Escoita ( CAA,CCEC,CCL)

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



2. Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espacio e determinar a 
época ou cultura e o estilo das distintas obras musicais escoitadas ou visionadas 
previamente na aula, mostrando apertura e respeto polas novas propostas musicais
e interesándose por ampliar as suas preferencias. 
3. Utilizar a terminoloxía axeitada no análise das obras e situacións musicais. 
4. Expoñer de forma crítica a opiñón persoal respeito a distintas músicas e eventos 
musicais, argumentándoa na relación coa información obtida en distintas fontes: 
libros, publicidade, programas de concertos, críticas, etc. 
5. Distinguir as diversas funcións que cumple a música na nosa sociedade, 
atendendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión empregado. 
6. Explicar algunas funcións que cumple a música na vida das persoas e na 
sociedade. 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais (CCL,CAA,CSC,CCEC,CD) 

1. Apreciar a importancia patrimonial da música española e compreder o valor de 
conservala e transmitila.
2. Coñecer a existencia de outras manifestacións musicais e consideralas como 
fonte de enriquecemento cultural. 
3. Relacionar a música con outras manifestacións artísticas.
4. Coñecer os principais grupos e tendencias da música popular actual. 

Bloque 4. Música e tecnoloxías (CCL,CD,CAA) 

1. Valorizar o papel das tecnoloxías na formación musical. 
2. Aplicar as diferentes técnicas de grabación, analógica e dixital, para rexistrar 
grabacións propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 
3. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando 
diferentes recursos informáticos. 
4. Caracterizar a función da música nos distintos medios de comunicación: radio, 
televisión, cine, e as suas aplicacións en publicidade, video xogos, eoutras 
aplicacións tecnolóxicas. 
5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas a música, utilizandoas con 
autonomía. 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN

 Probas: Probas prácticas e instrumentais: interpretación instrumental con frauta ou
instrumental ORFF

. Aqueles alumnos que non poidan manexar instrumentos por problemas de 
motricidade ou otros, serán avaliados acorde coas suas capacidades de lectura ou 
entonación.
 E aqueles que, por ter pior sicomotricidade, non queiran examinarse con frauta, 
poden facelo con xilófonos ou piano.

 Para obter un 5 nunha proba de interpretación instrumental, explicaraselle ao 
alumno o fragmento da obra que , como mínimo, debe interpretar. 



Todas as partituras serán traballadas na clase previamente e serán escollidas 
acorde co nivel que se detecta no alumnado no comezo do curso. 
Tamén se realizarán exposicións orais de traballos realizados polo alumno; 
traballos de campo e utlizando as novas tecnoloxías. 
Probas escritas: realizaranse exames escritos e , para completar a avaliación.
 Nos exames escritos, indicaranse as preguntas relacionadas cos estándares 
básicos, cos que o alumnado poderá obter un 5.
 Audicións: saber distinguir as diferentes audicións que traballarán na aula.
 Actitude: valorarase a actitude e o traballo do alumno durante as clase e a 
predisposición ante a materia.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL: 25% 
EXAMEN TEÓRICO: 25%
 AUDICIÓNS: 25%
 ACTITUDE: 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:

1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, 
colabora co grupo e respeta as normas fixadas para lograr un resultado acorde 
coas suas propias posibilidades.
2. Lee as partituras como apoio a interpretación. 
3. Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas instrumentais e 
danzas con un nivel de complexidade en aumento. 
4,Coñece e utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos e procedementos 
para elaborar arranxos musicais, improvisar e compoñer música. 
5. Utiliza a autonomía diferentes recursos informáticos ao servizo da creación 
musical. 
6. Coñece e analiza o proceso seguido en diferentes producións musicais (discos, 
programas de radio e televisión, cine, etc. ) e o papel desenrolado en cada unha 
das fases do proceso por os diferentes profesionais que interveñen. 
7. Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose das diversas fontes
documentais. 
8. Lee partituras como apoio a adución.

 9. Recoñece e compara os rasgos distintivos de obras musicais e descríbeos 
utilizando a terminoloxía axeitada. 
10. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 
11. Mostra interese, respeto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais 
así como polos gustos musicais de outras persoas. 
12. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 
13. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a música escoitada. 
14. Mostra unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na 
difusión e promoción da música. 
15. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos 
da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc. 
16. Mostra interese por coñecer o patrimonio musical español. 
17. Coñece os testimonios mais importantes do patrimonio musical español 
situándoos no seu contexto histórico e social. 



18. Analiza a través da audición musical de distintos lugares do mundo, 
identificando as súas características fundamentais. 
19 Recoñece as características básicas da música española e da música popular 
urbana. 
20. Elabora traballos nos que establece sinerxias entre a música e outras 
manifestacións artísticas. 
21. Realización de traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da 
música popular.
 22. Utilización dos recursos das novas tecnoloxías para expoñer os contidos de 
maneira clara. 
23. Selecciona recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 
24 Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical 
como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 
25. Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun producto 
audiovisual 
26. Saber buscar e seleccionar fragmentos musicais adecuados para sonorizar 
secuencias de imaxes. 
27 Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 
28. Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados 
para indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música nos medios de
comunicación. 
29 Mostra interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías 
como ferramenta para a actividade musical. 
30. Coñece as fontes da información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para
avanzar no aprendizaxe autonómico. 
31. Utiliza a información de maneira crítica, a obtida de distintos medios e poder 
utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 
32. Coñece e cumple as normas establecidas para realizar diferentes actividades da
aula. 



1º BACHARELATO

OBXECTIVOS

1. Reforzalo coñecemento de elementos da linguaxe musical adquiridos na 
educación primaria, e avanzar no coñecemento de elementos novos, e empregalos 
en situacións de interpretación ou análise de obras musicais.
2. Adquirilas habilidades precisas para seguir afondando na capacidade de 
expresión a través da voz e dos instrumentos 
3. Apreciar a diversidade e característicos de diferentes obras musicais coma 
forma de expresión e manifestación social. 
4. Aprender a utilizar as fontes de información musical para o coñecemento e 
goce da música. 
5.  Aprender a terminoloxía básica da linguaxe musical co fin de comunicar , de 
forma oral e escrita, ideas propias e entender algúns dos procedementos e 
procesos musicais. 
6.  Gozar da audición de obras musicais coma forma de comunicación e pracer 
persoal, e ampliar os seus gustos musicais. 
7.  Manexo básico dun editor de partituras 
8.  Gozar escoitando unha ampla variedade de audicións de distintos estilos, 
xéneros e da cultura musical propia. 
9. Asistir e participar activamente nos concertos en vivo que se organicen 
10.  Recoñecer determinadas características (forma,textura, timbre, etc.) e facer 
unha análise descritiva e crítica empregando un vocabulario axeitado. 
11.  Seguir as audicións coa axuda de musicogramas ou partituras sinxelas. 
12.  Empregar a voz, a frauta e os distintos instrumentos de percusión da aula 
para interpretar, expresar ideas e sentimentos musicais. 
13.  Mellorar a coordinación motriz a través do movemento e a danza. 
14.  Participar en grupo nas diferentes actividades musicais tanto na aula de 
música como fora dela. 
15.  Improvisar sobre determinados motivos rítmicos ou melódicos cos 
instrumentos de clase. 
16.  Crear pequenas melodías e facer arranxos rítmicos par acompañalos. 
17.  Recoñecer as manifestacións musicais máis significativas do patrimonio 
musical galego, occidental e doutras culturas. 
18.  Tomar conciencia da interacción da música con outras linguaxes: corporal, 
teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 
19.  Valorar o silencio como marco imprescindible para o desevolvemento do 
feito musical e tomar conciencia da contaminación acústica. 



DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES DE CONTIDOS DOS SEGUINTES ELEMENTOS
DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE I : destrezas musicais 

1.- A voz na música: O aparato fonador, fisioloxía básica da voz humana.A 
respiración diafragmática. -Mecanismos de emisión da voz cantada. Os resoadores 
de cara e cabeza. A articulación. Fonación e resoancia. -Vocalización. Afinación e 
entoación: intervalos tanto melódicos como harmónicos e arpexios. Exercicios de 
entoación como preparación ao que se vai cantar traballando as dificultades 
interválicas. Interpretación vogal tendo en conta a agóxica, a articulación, a 
expresión,os ataques e a ornamentación. Interpretación memorizada de obras 
vogais. 
2.-Práctica da lectura e escritura nas claves de Sol e Fa. 
3.- Práctica instrumental de fórmulas rítmicas en pulso binario ou ternario, grupos 
de valoración especial, cambio de compás, a síncopa e a anacrusa. 
4.- Interpretación instrumental e vogal tendo en conta a expresión e a articulación 
tanto de música popular como culta.

BLOQUE 2: Audición comprensiva

1.- Identificación do pulso, os acentos, os compases binarios, ternarios e 
cuaternarios. As duracións das diferentes figuras. 
2.- O contratempo e a síncopa: su identificación dentro da audición. 
3.- Identificación e transcrición dos acordes maiores e menores. A tonalidade. 
4.- As texturas: monodia, contrapunto, homofonía. 
5.-Escoita de música jazz, rock e pop dende as súas orixes (dixieland, blues, 
ragtime...) ata a actualidade (rap, grunge...). Formas características, instrumentos, 
autores e intérpretes. 
6.- Escoita da música culta, dende as orixes da escritura (canto gregoriano) ata a 
actualidade: van gardas do S XX . Formas características, instrumentos, 
compositores e intérpretes. 

BLOQUE 3 : A TEORÍA MUSICAL 

1. Signos que modifican a duración. Calderón. Ligadura de prolongación. 
Puntillo. 
2.- As grafías e os termos da expresión musical: elementos para a interpretación e 
o fraseo: ligaduras, picados... O movemento ou tempo: las indicacións 
metronómicas. Os termos que indican un movemento uniforme. Os termos que 
indican unha variación do movemento. Termos que indican a suspensión da 
regularidade do movemento. Termos que restablecen o movemento. O carácter. A 
dinámica os matices.
3.- O ritmo das obras musicais. As danzas: allemande, bourrée, chacona, gallarda, 
gavota, giga, minueto, pasacalle, pavana, polonesa, rigodón, siciliana, zarabanda, 
bolero, mazurca, tarantela, valse etc. As danzas na música tradicional galega: 
muiñeira, xota, mazurka, pasodobre. 
4.- A harmonía: a tonalidade. O ciclo de quintas e as armaduras. Tons relativos. 
Funcións tonais. Os acordes. A modalidade. Os intervalos: cuantificación dos 



intervalos. Consonancia e disonancia. Acordes básicos. As cadencias: perfecta, 
semicadencia, imperfecta, plagal, rota, a terceira picarda, as cadencias 
disimuladas. As escalas: la escala maior. As escalas menores: harmónica ou 
principal e melódica. A escala cromática. 
5.- O ámbito sonoro das claves. Nomenclatura e representación gráfica. 
6.- As grafías contemporáneas. 

BLOQUE 4: A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN 

1.        A música como medio de comunicación e de expresión artística e persoal. 
Improvisación e composición de pezas musicais, a partir de elementos musicais 
traballados previamente na aula. Interpretación vogal individual, a capella ou con 
acompañamento instrumental. 
2. Elaboración de arranxos para cancións. Interpretación colectiva de obras a 
capella a unha e dúas voces. Interpretación en grupo de obras musicais cos 
instrumentos da aula, mantendo o tempo e as indicacións da partitura.
3. Realización de ritmos, interiorización do pulso a través de actividades de 
danza e movemento. 
4. Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultánea de 
patróns rítmicos básicos. 
5. Participación activa na organización e realización de actividades musicais en
diferentes contextos.

BLOQUE 5: AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON 

  1.     Fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de Fourier.

   2.    Fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións asociadas aos 
intervalos: consonancia e disonancia. Serie harmónica. Índices acústicos. Diapasón.
Tipos de software musical: editores de partituras (noteflight, musescores), 
secuenciadores (Audacity), programas xeradores de acompañamentos e mesas de 
mesturas. 

3. Uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou 
audiovisuais.
4. Realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición ou a
selección musical de textos ou de imaxes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

 A avaliación será continua no que respecta á práctica musical.
 Partiremos a comezo do curso dun nivel adaptado aos coñecementos previos do 
alumnado e chegaremos a fin de curso a un nivel que dependerá da progresión de
cada alumno e colectiva de todo o grupo.
 Neste sentido darase tanto valor á propia progresión de cada alumno coma ao 
nivel acadado por cada un deles. 



No aspecto de linguaxe musical a avaliación tamén será continua pois iremos 
construíndo sobre as bases sentadas no primeiro trimestre. 
Nas probas teóricas deberán obter polo menos un 5. 
No caso de non superala poderán facer una recuperación. Se non é superada 
unha parte da asignatura poderá ir a fin de curso e examinarse das partes non 
superadas. 
No caso de non superar a materia na convocatoria de Xuño, deberán presentarse 
á convocatoria extraordinaria de setembro con toda a asignatura. 
A asistencia a clase será obrigatoria por tratarse dunha asignatura enfocada ó 
aspecto práctico, desenvolvéndose principalmente na aula. As porcentaxes para 
establecer a nota da avaliación serán: 

Probas teóricas e prácticas (escritas ou orais) : 50 % Audicións: 25% Boa actitude 
e participación nas actividades (Traballo na clase) 25% 

O desenvolvemento das clases de música asentaranse no aspecto prácticoteórico 
que require a materia.
 Ámbolos dous aspectos irán unidos, non concibidos como independentes en 
complementarase no proceso ensino-aprendizaxe. 
O fin da materia é levar á práctica os coñecementos adquiridos (musicais e 
actitudinais). Co respecto o método de avaliación empregaranse estratexias de 
diferente índole dada a cantidade de elementos a avaliar. As diferentes 
ferramentas proporcionan información dende puntos de vista diversos. 

1. Faranse probas prácticas onde se avaliarán as interpretacións dos alumnos
cunha nota de 0 ( se non fai a proba) ata 10. Nelas terase en conta o traballo 
diario, a evolución e tamén o resultado final. Ditas probas faranas os alumnos de 
xeito individual ou en grupo dependendo de cada peza e valorarase o do ritmo, o 
mantemento do tempo e pulso, o axuste a melodía da partitura e a calidade do 
son. Estas probas suporán o 25 % da nota final.

2.       Realizaranse probas escritas individuais. Nelas recolleranse os diversos 
temas impartidos e traballados na clase incluíndo proba de audición onde se 
valorará que o alumno sexa quen de encadrala no seu período histórico exacto, 
recoñecendo a ser posible a obra en concreto; compositor, a súa forma musical, 
instrumentos que nela ocorren toda a información que poda deducirse da audición.
Suporán o 25 % da nota final. Ditas probas escritas serán puntuadas tamén de 1-
10. Nelas recolleranse diversas cuestións sobre os conceptos impartidos e 
traballados na clase. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Presentación de traballos en grupos para o resto da clase.

Probas escritas. (Exames) Valoración dunha actitude axeitada e de respecto nas 
actividades grupais.

 Manter o silencio para propiciar un bo ambiente de traballo. 

Cantar e tocar individualmente algunha das obras do repertorio proposto. 



Actuacións diante de outros alumnos do centro. 

Elaboración de traballos, composicións ou materiais, segundo o tema que 
esteamos a tratar. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 -Desaxuste da resposta respecto ao preguntado na proba escrita (a resposta será
valorada cun 0).
 -Desorganización na exposición á hora de desenvolver os coñecementos 
( restarase ata un 20% da valoración global da pregunta.)
 -Ausencia de referencias cronolóxicas ou palabras-conceptos claves (restarase 
ata un 25% da valoración global da pregunta). 
- Mala presentación (restarase un 10% da valoración global da proba) 
- Faltas de ortografía (por cada 10 faltas restarase 1 punto da proba) 3. O 20% 
restante obterase da observación por parte do profesor: revisión do caderno, 
exercicios, traballo na clase, comportamento, material (carpeta de partituras, 
caderno e frauta), traballos de recollida de información escrita e oral.
O profesor levará un rexistro diario e valorará as actividades e exercicios 
realizados polos alumnos na aula. 

Probas teóricas e prácticas (escritas ou orais) : 50 % Audicións: 25% Boa actitude 
e participación nas actividades (Traballo na clase) 25% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

1. Distingue e emprega dous tipos de respiración. Emprega          resoadores 
para a impostación vogal. CAA
2.      Coñece as notas nas claves de Sol e Fa en 4ª. CMCCT 
3.      Recoñece e diferenza entre compases binarios e ternarios. CAA 
4.    Canta como mínimo 4 das cancións practicadas na clase
5.   CSCCoñece as figuras e establece equivalencias entre elas. 
6.   CMCCT Escribe en cada compás 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 as figuras correspondentes.
7.   CMCCT Distingue unha tonalidade maior dunha tonalidade menor. CAA Nunha
serie de 10 audicións de música popular, ser quen de asignar 4 delas a un 
movemento ou a grupo musical determinado. CCEC 
8. Ser quen de falar de forma ou de estilo nunha serie de audicións de música 
culta. CCL 
9. Identifica nunha partitura elementos relacionados co ritmo e coa expresión 
musical. 
10. CCL Sabe construír un acorde e falar de aspectos relacionados cos 
tonalidade. 
11. CMCCT Coñece termos que fan referencia ao tempo musical. 
12. CCEC Recoñece nunha partitura os termos que fan referencia á dinámica.C
13. CL E quen de relacionar danzas cos seus ritmos característicos buscando 
información en internet 
14. CD Sabe identificar grafías nunha partitura de música contemporánea.CCL 
15. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización.CCEC 



16. Mantén unha actitude positiva cara a música e os seus compañeiros. CSC 
17. Compórtase de xeito adecuado en diferentes contextos.CSC 
18. Emprega unha técnica apropiada no instrumento elixido, xa sexan os que hai 
na aula de música ou os que aporten os propios alumnos. CAA 
19. Aplica unha técnica vocal axeitada para cantar entoando e afinando 
correctamente.CAA 
20. Emprega as partituras como medio para poder tocar unha melodía/obra.CL 
21. Emprega unha linguaxe apropiada falando dos son harmónicos. CL 
22. Utiliza de un xeito básico programas de escritura musical coma: musescore, 
flightmusic,... CD 
23. Emprega de forma autónoma programas coma Audacity. 

Xefe do departamento de música 
Pablo López Sanmartín

 


