
ADAPTACIÓN  da Programación didáctica do Departamento de MÚSICA .  

IES O MOSTEIRÓN Curso 2019-2020  

  

Ante as excepcionais circunstancias en que nos encontramos como consecuencia da pandemia COVID-19 que obrigou a 

suspender as clases presenciais desde o pasado 13 de Marzo, véndose así interrompido o normal desenvolvemento das 

actividades previstas, o departamento de Música  acorda introducir as seguintes modificacións para o 3º trimestre na 

Programación Didáctica, aplicando os acordos do claustro que tivo lugar o venres 17 de abril de 2020 e as Instruccións do 

27 de Abril de 2020 da Dircección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019-20 nos centro docentes da Comunidade autónoma de 

Galicia. 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES POR CURSO: 

Mantéñense os mínimos indicados na programación inicial do curso, excluíndo aqueles 

que fosen exclusivos do terceiro trimestre  e non fosen traballados nos anteriores 

. Son os seguintes en cada curso:   

 

 

2º ESO Música  

  
  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

  
Bloque 1. I nterpretación e creación  

  



n ñ  
m  

B1.1. 
Parámetros do 

 son.  
Elementos  
básicos  da  
linguaxe 

musical  
B1.2.  
Características  
da voz e da 

palabra como 

medios de  
expresión 

musical.  

B1.1. 
Recoñecer 

os 
parámetros 

do son e os 

elementos  
básicos  da  

linguaxe 

musical, 
utilizando 

unha 

linguaxe  
técnica  
apropiada e 

aplicándoos 

a través da  

MUB1.1.1. 

Recoñece os 
parámetros do 

son e os 
elementos 

básicos da  
linguaxe musical, 

utilizando unha 

linguaxe técnica 

apropiada.  

CCEC  
CCL  

Coñece a 

linguaxe que 

calif ica os 

parámetos do 

son, pero aplica a 

lInguaxe técnica 

básica.  

Coñece a 

linguaxe que 

calif ica os 

parámetros do 

son, pero mostra 

algunha 

confusión.  

Coñece e 

recoñece  

claramente os 

parámetros  .do  

e sérvese da 

linguaxe técnica 

apropiada.  

Todo o curso  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 Habilidades  
técnicas 

 e  
interpretativas,  
exploración e 
descuberta das 

posibilidades  
da voz como 
medio de  
expresión 
musical.  
B1.3.  

lectura ou a 

audición e a  
interpretació

n  
de pequenas 

obras ou 

fragmentos 

musicais.  

MUB1.1.2.  
Recoñece e 
aplica os ritmos e 

os compases a 

través da lectura 
ou a audición de 

pequenas  
obras  ou  

fragmentos 

musicais.  

CMCCT  
CCEC  

Segue partituras 

de audicións 

sinxelas a unha 

voz  

segue partituras 

de audicións 

máis complexas 

a duas voces.  

Segue partituras 

complexas para 

instrumentos 

armónicos e 

arreglos 

instrumentais  

Todo o curso  



Instrumentos e 
corpo como 

medios de  
expresión 
musical:  
características  
xenéricas 

 e 
formais.  
B1.4. 

Agrupacións 
vocais e  
instrumentais  
na música de  
diferentes  
xéneros, estilos 

e culturas.  
Interpretación 
individual e en 

grupo.  
B1.5. Práctica 

da relaxación, a 

respiración, a 
articulación, a 

resonancia e a 
entoación.  
B1.6. Fomento 

da 
sensibilidade  
estética, 

desenvolvida a 

través da 
comprensión e 

a interiorización 
da música.  

  

MUB1.1.3. 
Identif ica 

 e 
transcribe  

ditados  de  
patróns  
rítmicos e 
melódicos con 

formulacións 
sinxelas en 

estruturas 
binarias,  
ternarias 

 e 

cuaternarias.  

CMCCT  
CCEC  

Recoñece e 

selecciona os 

patróns rítmicos  

e a partir de 

opciones dadas.  

Recoñece e 

transcribe 

dictados rítmicos 

sinxelos, pero 

recoñece os 

melódicos entre 

opcions dadas.  

Recoñece e 

transcribe 

dictados rítmicos 

en varios 

compases e 

rítmico-melódicos 

sinxelos.  

Todo o curso  



N  B1.7. Grafías e 
outras formas 

de notación  
musical,  
convencionais  

e 

 propia

s,  
empregadas 

como expresión 

musical.  

B1.2. 
Distinguir e 

utilizar os 
elementos 

da 
representaci

ón  
gráfica  da  

música  
(colocación 

das notas no  
pentagrama; 

clave de sol 

e de fa en 

cuarta; 

duración das 

f iguras; 

signos que 

afectan a 

intensidade 

e  

MUB1.2.1.  
Distingue e 

emprega os 
elementos  
que se utilizan na 

representació n 

gráfica da música 
(colocación das 

notas no 
pentagrama; 

clave de sol e de 

fa en  
cuarta;  

CCEC  Recoñece con 

dif icultade os 

elementos da 

representación 

musical; fai mellor 

no ritmo que nas  

melodías. 

Recoñece  os 

signos de 

intensidade e 

sabe cáles son as 

indicacións de 

movemento.  

Recoñece os 
elementos de 

representación 
musical.  
Recoñece os 

signos de 

intensidade e 

sabe cáles son 

as indicacións de 

movemento.  

Lee partituras 
adecuadas ao  
nivel e integra os 

elementos da 

representación 

musical. 

Interpreta con  

musicalidade e 

integra os 

elementos.  

Todoo curso  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

  matices;  
indicacións 

rítmicas e de 

tempo, etc.).  

duración das 

f iguras;  
signos que 

afectan a 

intensidade e 

matices; 

indicacións 

rítmicas e de 

tempo, etc.).  

     



a b 

d  

B1.10. Práctica 

das pautas 

básicas da 
interpretación: 

silencio,  
atención ao/á 

director/a e 
aos/ás demais  
intérpretes, 

audición 

interior,  
memoria 

 e  

B1.4. 
Amosar 

interese polo 
desenvolve

men 
to  das 
capacidades 

e as 

habilidades 
técnicas 

como medio 
para as 

actividades 
de 

interpretació

n,  
aceptando e 

cumprindo 

as  

MUB1.4.1. 

Amosa  
interese polo 

coñecemento e 

 a 

aplicación de 

técnicas e as 

normas do 

coidado da voz, o 

corpo e  os 

instrumentos.  

CAA  
CCEC  

Coñece os 
principios de 
coidado da voz, 
do cortpo e dos 
instrumentos, 
pero os aplica 
soamente con 
guía.  

  

  

Coida da voz, o 

corpo  e os 

instrumentos, 

pero so nas 

situacións de 

clase.  

Aplica nas 

diferentes 

instancias da 

vida os 

coñecementos 

adquiridos sobre 

o coidado da 

voz, do corpo e 

dos 

instrumentos.  

2º trimestre  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 adecuación ao 
conxunto.  
B1.11. 

Aceptación e 
cumprimento 

das normas que 
rexen a  
interpretación  
en grupo e a 

achega das 
ideas musicais 

normas que 

rexen  a  
interpretació

n  
en 

 gru

po  e  
achegando 

ideas 

musicais 

que 

MUB1.4.2. Canta 

pezas vocais 
propostas 

aplicando 
técnicas que 

permitan unha  
correcta  
emisión  da voz.  

CCEC  Aplica a técnica 

vocal cando o 

profesor da as 

consignas 

exactas para 

cada situación.  

Aplica a técnica 

vocal de manera 

semiautomática, 

pero necesita 

pautas para cada 

dif icultade 

concreta.  

Integra cada 

pauta de técnica 

vocal e a a aplica 

en cada 

dif icultade.  

2º trimestre   



que contribúan 
ao 

perfeccioname 

nto da tarefa 
común.  
B1.12. 

Aceptación e 
predisposición 

para mellorar 
as capacidades 

técnicas e  
interpretativas  
propias, e 

respecto ante 

outras formas 

de expresión.  

contribúan 

ao 

perfecciona

me nto da 

tarefa 

común.  

MUB1.4.4.  
Adquire e aplica 
as  

habilidades  
técnicas 

 e  
interpretativa s 

necesarias nas 

actividades de 

interpretación 

adecuadas ao 

nivel.  

CCEC  Integra lentamente  

as habilidades 

técnicas e 

necesita guía nos  

primeiros estadios 

da aprendizaxe.  

Se aplica en 

mellorar as súas 

habilidades 

interpretativas, 

pero o resultado 

é pouco musical.  

Interpreta 

aplicando todas 

as técnicas e as 

habilidades 

desarrolladas có 

estudio. Busca a 

musicalidade na 

interpretación.  

O 

 long

o  
curso  

do  



a n  

B1.13.  
Improvisación, 
elaboración de 

arranxos e  
composición 

como recursos 

para a creación 

musical  en 

todas as súas  

B1.5. 
Amosar 

interese 
polas 

actividades 

de 
composición 

e 
improvisació

n,  
e respecto 

polas 

creacións 

dos seus 

compañeiros 

e  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  

BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



 vertentes;  
elaboración de 

arranxos de 
cancións e  
pezas 

instrumentais, 
con 

acompañament 

os sinxelos e 
selección de 

distintos tipos 
de 

organización 
musical.  
B1.14.  
Composición 
individual ou en 

grupo de 

cancións e 
pezas 

instrumentais 
para distintas 

agrupacións, a 

partir da 
combinación de 

elementos e  
recursos 

presentados no 

contexto das 

actividades que 

se realizan na 

aula.  

das 

 súa

s 

compañeiras

.  

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.  

CSIEE  E capaz de 
intentar 
compoñer, pero 
se cansa pronto. 
Necesita o  apoio 
do grupo para 
superarse.  
Lle custa respetar  

os seus 

compañeiros.  

Trata de 

compoñer 

autónomamente 

mellorando as 

suas 

posibilidades. 
Respecta e 

valora a 

expresividade 

dos seus 

compañeiros.  

Recoñece  e  

supera as suas 

dif icultades 

expresivas, 

respecta as dos 

seus 

compañeiros e 

axuda a que os 

seus  

compañeiros se 

superen.  

Todo o curso  



g n 

d ñ  
B1.15. Práctica 
de pezas 

musicais 
aprendidas a 

través da 
memorización 

e da lectura de 
partituras.  
B1.16.  
Sonorización 
de 

representación 
s dramáticas, 

actividades de 

expresión  
corporal, e 

danza e imaxes 

fixas e en 

movemento na 

realización de 

producións  

B1.6. 
Participar 

activamente 
e con 

iniciativa 
persoal nas 

actividades 
de  
interpretació
n, asumindo 

diferentes 
papeis, 

intentando 
concertar a 

súa acción 

coa do resto 
 do  
conxunto, 

achegando 

ideas 

musicais 

econtribuínd

o ao 

perfecciona

me nto da 

tarefa en 

común.  

MUB1.6.1. 

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  Interpreta con 
dif icultade a 
través da lectura 
con notación 
adaptada: 
semipartituras e 
partituras de 
notación sinxela. 
Canta por 
imitación o con 
partituras moi 
sinxela.  
Danza por 

imitación  econ 

dif icultades de 

pulsación e para 

seguir e 

memorizar as 

coreografías.  

Interpreta con 

corrección a 

través da lectura 

con notación 

adaptada: 

semipartituras e 

partituras de 

notación sinxela. 
Canta por 

imitación ou con 

partituras moi 

sinxela Danza 

por imitación e 

sen dif icultades 

de pulsación e 

memorizando as 

coreografías.  

Interpreta con 
corrección e 
musicalidade a 
través da lectura.  
Canta con 
partituras 
adaptadas ao 
nivel.  
Danza ein 

dif icultades de 

pulsación e 

memorizando as 

coreografías.  

Todo o curso  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



 audiovisuais.   MUB1.6.2. 

Practica, 
interpreta e 

memoriza pezas 
vocais, 

instrumentais e 

danzas do 
patrimonio  
español  e 

galego.  

CCEC  Ídem.  Ídem.  Ídem.  Todo o curso  

MUB1.6.3. 
Amosa  
apertura e 
respecto cara ás 

propostas do 

profesorado  
e  dos  

compañeiros  
e  as 

compañeiras.  

CSC  Mostra una 

actitude de baixa 

motivación, pero 

respecta as 

propostas  

Mostra una 

actitude de 

motivació, 

respecta as 

propostas pero 

non aporta 

creativamente  

Mostra una 

actitude de alta 

motivación, 

respecta as 

propostas e fai 

aportacións 

creativas  

Todo o curso  



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.  

CSC  Interpreta con 

poca reflexión, 

mostra unha 

atención dispersa 

as pautas de 

traballo e é pouco 

crítico.  

Interpreta con 

reflexión, mostra 

atención ás 

pautas de 

traballo e é pouci 

crítico.  

Mostra moito  

interése por 

seguir as pautas 

de interpretación 

e presenta un bo 

espíritu crítico.  

2º trimestre  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



   MUB1.6.5. 
Participa 

activamente en 
agrupacións  

vocais  e  
instrumentais , 

colaborando con 

actitudes de 

mellora e 

compromiso e 

amosando unha 

actitude aberta e 

respectuosa.  

CSIEE  Participa 
activamente na  

aula, pero cun 
bajo compromiso 

no seu traballo 
autónomo e con 

actitude  
medianamente 

respetuosa.  

Participa 

activamente na 

aula, mellora có 

seu traballo  

autónomo e 

mostra unha 

actitud 

respetuosa.  

Participa 
activamente na  

aula axudando 
os seus 

compañeiros con 
menos aptitudes 

e motivación. 
Mellora co seu 

traballo 

autónomo e 
mostra unha 

actitude moi 
respetuosa.  
  

  

  

Todo o curso  

  Bl oque 2. Escoita          
  



n ñ  B2.1. 
Utilización dos 

recursos 

necesarios  
para  a 
comprensión  
da 
 músic
a escoitada.  
B2.2.  
Identif icación  
dos elementos 

da música e 
das súas  
características 
na audición e 

na análise de 
obras musicais.  
B2.3. 

Clasif icación e 
discriminación  
auditiva dos 

tipos de voces e 

instrumentos, e 
 das  
agrupacións  
vocais  e 

instrumentais.  

B2.1. 

Identif icar e 

describir os 

instrumentos 

e as voces, e 

as súas 

agrupacións.  

MUB2.1.1. 

Diferencia as 

sonoridades dos 

instrumentos da 

orquestra, así 

como a súa forma 

e os diferentes 

tipos de voces.  

CCEC  Diferencia as 

familias 

orquestais, pero 

presenta 

confusión entre 

os instrumentos 

que teñen unha 

forma e uns 

timbres máis 

similares. 
Diferencia voces 

masculinas e 

femininas.  

Identif ica 
visualmente 
todos os 
instrumentos, 
pero confunde 
alguns dos 
timbres máis 
similares.  
Diferencia 

tesituras das dos 

voces 

masculinas e as 

dous femininas 

por comparación.  

Distingue con 

claridade os 

instrumentos por 

suas formas e 

seus timbres. 
Diferencia 

tesituras de 

voces 

masculinas e 

femininas. 
Distingue  tipo de 

voz dos solistas.  

Mes febreiro  

MUB2.1.2. 
Diferencia as 

sonoridades dos 
instrumentos 

máis 
característico s 

da música 
popular moderna, 

do folclore e  
doutras 

agrupacións 

musicais.  

CCEC  Diferencia as 

agrupacions, pero 

ten dif icultades 

para memorizar  o 

nome dos 

instrumentos.  

Diferencia as 

agrupacions máis 

habituais. Se 

confunde coas  

menos habituais.  

Identif ica os 

instrumentos e as 

agrupacions pola 

sua sonoridade 

individual e 

conxunta.  

Mes de marzo  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



N  B2.4. 
Elementos que 

interveñen na 

construción 
dunha obra 

musical: 
melodía, ritmo, 

harmonía,  
timbre, textura, 

forma, tempo, 

dinámica, etc.  

B2.2. Seguir 
distintos 

tipos de 
partituras no 

contexto das  
actividades  
musicais da 

aula como 

apoio ás 

tarefas de 

audición.  

MUB2.2.1. Sigue  
partituras como 

apoio á audición.  

CCEC  Sigue partituras 

de audiciones, 

pero non as lee. 

Se guía pola 

forma da notación 

rítmica o da líña 

melódica.  

Sigue a partitura 

polo ritmo e pola 

forma da líña 

melódica. A pode 

leer si a notación 

é sinxela  

Lee a partitura 
da audición e é 
capaz de seguir 
as voces 
internas.  
Sigue partituras 

complexas de 

orquesrta e de 

instrumentos 

armónicos.  

Todo o curso  

b a  B2.5. Interese 

por desenvolver 

hábitos 

positivos e de 

respecto ás 

demais persoas 

durante a 

escoita.  

B2.3. 

Valorar o 

silencio 
como 

condición  
previa para 

participar 

nas 

audicións.  

MUB2.3.1.  
Valora  e aplica 

 o 

silencio como 
elemento 

indispensabl 
e para a 

interpretación e a 

audición.  

CSC  Garda silencio 

cando é avisado 

reiteradamente. O 

valora pouco pola 

propia iniciativa.  

Valora  o silencio, 

pero non o 

mantén si ten 

unha duda, e á 

pregunta dun 

compañero, de 

modo que 

interrumpe a 

concentración na 

aula.  

Su actitude é de 

respecto total ao 

silencio e 

colabora có 

profesor ou 

profesora para 

mantelo.  

Todo o curso  

h n  B2.6. 
 Audici

ón, análise  
elemental 

 e  
apreciación  
crítica de obras 

vocais e  
instrumentais  
de 

 distint

os  
estilos,  
xéneros, 

tendencias 
 e  
culturas  
musicais,  

B2.4. 
Identif icar e 

describir,  
mediante o 
uso de 

distintas 

linguaxes  
(gráfica,  
corporal ou  
verbal),  
elementos e 

formas de 
organización 

e 

estruturació
n musical 

(ritmo, 

melodía, 
textura, 

MUB2.4.2.  
Utiliza de xeito 

guiado recursos 

como apoio á 

análise musical.  

CCEC  Necesita guía 

para seguir o 

modelo de 

análise.  

Cunha guía 

como modelo 

pode analizar 

unha obra 

musical.  

Ten os 

elementos de 

análise 

interiorizados 

para poder 

describir unha 

obra con 

elementos 

musicais e 

extramusicais.  

Todo o curso  



incluíndo as 
interpretacións 

e composicións 
realizadas na 

aula.  
Investigación 
de músicas de  
distintas 

características 

para ampliar as 

propias 

preferencias 

musicais.  

timbre, 
repetición, 

imitación,  
variación)  
dunha 

 obr

a  
musical 

interpretada 

en vivo  ou 

gravada.  

MUB2.4.3. 

Emprega 

conceptos 

musicais para 

comunicar 

coñecemento s, 

xuízos e opinións 

musicais de 

forma oral e 

escrita, con rigor 

 e 

claridade.  

CCL  Sabe contestar 

preguntas sobre 

conceptos 

musicais pero non 

os extrapola para 

poder elaborar 

unha crítica 

musical.  

Pode elaborar un 

escrito razoado 

con la 

terminoloxía 

musical.  

Comunica 

coñecementos 

musicais 

empleando a 

terminoloxía 

adecuada e coa 

reflexión que lle 

permite emitir 

xuizos.  

3º trimestre  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

e  
f   
m  

B2.7.  
Sensibilización  
e actitude 

crítica ante o 
consumo  
indiscriminado 

de música e a 

contaminación 

sonora.  

B2.5. 

Identif icar 

situacións 

do ámbito 

cotián nas 

que se 

produce un 

uso 

indiscrimina

do do son, 

analizar as 

súas causas 

e propor 

solucións.  

MUB2.5.1. Toma 
conciencia da 

contribuciónd 
a música á 

calidade da 

experiencia 

humana, 

amosando unha 

actitude crítica 

ante o consumo 

indiscriminad o 

de música.  



MUB2.5.2. 
Elabora traballos 

 de 
indagación  

sobre  a  
contaminació n 

acústica.  

CSIEE  
CD  

Elabora trabllos 
concretos sobre 

datos de 
contaminación 

acústica  

  

  

  

  

Recolle datos de 

contaminación 

acústica e emite 

xuizos críticos  

Recolle,compara 

cifras e emite 

hipótesis 

relacionadas coa 

contaminación 

acústica  

2º trimestre  

  Bloque 3.  Contextos 

musicais e culturais  

          

m  
n  

B3.1. A música 

ao servizo 
doutras 

linguaxes: 

corporal,  
teatral,  
cinematográfica 

, radiofónica ou 
publicitaria.  
B3.2. Análise 

da música 

empregada en 

diferentes tipos 

de 

espectáculos e 

producións 

audiovisuais.  

B3.1. 

Realizar 

exercicios 

que reflictan 

a relación da 

música con 

outras 

disciplinas.  

MUB3.1.1. 

Recoñece,  
crea  e  

interpreta 

distintas 

manifestació ns 

da danza.  

MUB3.1.2. 
Distingue as 

diversas funcións 
que cumpre a 

música na  
nosa sociedade.  

CCEC  Distingue  a 
música funcional 

da música 
composta so para 

o placer artístico  
sensorial  

Explica o poder  
da música para 

influír nas 

emocións e o seu 

uso na 

sociedade  

Compara varios 
usos da música e 

as función que 
desempeñan 

Comprende a 

necesidade da 
música de 

circunstancia e a 

relaciona coas 
necesidades del  
poder de cada 

momento  
histórico  

2º -3ºtrimestre  



l  
n  

B3.3. 
Pluralidade de 

estilos na 
música actual: 

características 
culturais,  
artísticas 

 e 

formais.  

B3.2. 
Demostrar 

interese 
polas 

músicas de  
distintas  
característic

as,  
épocas e 

culturas, e 

por ampliar e  

MUB3.2.1. 
Amosa  
interese por 

coñecer  os 

xéneros musicais 

e as súas 

funcións  

CCEC  Completa 

cuestionarios 

sobre as división 

dos xéneros 

musicais, 

básicamente os 

xéneros 

relacionados coa  

Coñece a  
división de 

xéneros  e os 
aplica na análise  
musical Disfruta 

da audición e 

diferenciació dos  

Distingue o 

xénero de una 

audición e 

explica a sua 

función. Disfruta 

da audición e do 

placer intelectual 

da diferenciación  

Todo o curso  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

  diversif icar 

as propias 

preferencias 

musicais, 

adoptando 

unha 

actitude 

aberta e 

respectuosa.  

expresivas, 

gozando deles 
como oínte con  
capacidade 

selectiva.  

 imaxe.   

  

xéneros e estilos 

máis populares  
dos xéneros   

l  
n ñ  

B3.4. Emprego 
e coñecemento 

dos recursos 
necesarios  
para  a 

conservación e 

a difusión das 
creacións  
musicais  
propias  e 
alleas.  

B3.3. 
Apreciar a 

importancia 
do 

patrimonio  
cultural 

musical 

español e 

galego, e 

comprender 

MUB3.3.1.  
Valora e respecta 

a  
importancia do 
patrimonio 

musical  
español  e  

galego  

CCEC  Coñece os 

compositores 

españois e 

galegos máis 

relevantes  

Relaciona os 
compositores 

españois e 
galegos máis 

relevantes coa 
sua música e 

coas  
características da 

sociedade do 

momento  

Coñece e 

compara a 

traxectoria dos 

compositores 

españois e 

galegos máis 

relevantes coas 

tendencias 

musicais 

europeas  

Todo o curso  



B3.5. 
Utilización de 

diversas fontes 
de  
información 

para indagar 
sobre 

instrumentos, 

compositores/a 
s, concertos e 

producións  
musicais en 

vivo  e 

gravadas, tanto 

do patrimonio 

galego como da 

música 

occidental en 

xeral e doutras 

culturas.  

o valor de 

conservalo e 

transmitilo.  

MUB3.3.2. 
Practica, 

interpreta e 
memoriza pezas 

vocais, 

instrumentais e 
danzas do 

patrimonio  
español  e 

galego.  

CCEC  Interpreta con 

dif icultade a 

través da lectua 

con notación 

adaptada: 

semipartituras e 

partituras de 

notación sinxela 

Canta por 

imitación o con 

partituras moi 

sinxela  

Interpreta con 

corrección a 

través da lectua 

con notación 

adaptada: 

semipartituras e 

partituras de 

notación sinxela 

Canta por 

imitación o con 

partituras moi 

sinxela  

Interpreta con 
corrección e 

musicalidade a 
través da lectura 

Canta con 
partituras 

adaptadas ao 
nivel  
Danza sin 

dif icultade d 

pulsación e 

memorizando as 

coreografías  

Todo o curso  

MUB3.3.3.  
Coñece e 

describe os 
instrumentos 

tradicionais  
españois 

 e 

galegos.  

MUB3.3.4. 
Contribúe 

 á 
conservación 

,  a  
recuperación e 

 a  
transmisión do 
patrimonio 

musical galego, 
colaborando na 

recollida, na 
gravación e 

 na  
transcrición de 

pezas.  

CCEC  
CSIEE  

      Todo o curso  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    



Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

h e  B3.6. Recollida 
de información,  
valoración e 

exposición do 

feito musical e 

as súas 

opinións.  

B3.4. 
Valorar a 

asimilación e 
o emprego 

dalgúns 
conceptos 

musicais  
básicos 

necesarios á 

hora de 

emitir xuízos 

de valor ou 

"falar de 

música".  

MUB3.4.1.  
Emprega un  

vocabulario 
adecuado  
para describir 

percepcións e  
coñecemento s 

musicais  

CCL  Completa 

custionarios 

cerrados con os 

termos musicais 

básicos  

Redacta textos 

sobre aspectos 

musicais con el 

vocabulario 

básico necesario  

Valora a 

importancia de 

ampliar o 

vocabulario 

musical como 

recurso cultural e 

expresivo  

Todo o curso  

MUB3.4.2. 

Comunica 

coñecemento s, 

xuízos e opinións 

musicais de xeito 

oral e escrito, con 

rigor  e 

claridade.  



e n  
l  

B3.7. Música 
actual: novas 

tendencias;  
concertos 

 en 

directo.  

B3.5. 
Amosar 

interese e 
actitude 

crítica pola 

música 
actual, os 

musicais, os 
concertos en 

vivo e as 

novas 
propostas  
musicais,  
valorando os 

seus 

elementos 

creativos e 

innovadores.  

MUB3.5.1.  
Utiliza  
diversas  
fontes  de  
información  
de xeito guiado 

para indagar 

sobre novas 

tendencias, 

representant es, 

grupos de música 

popular, etc., e 

realiza unha 

revisión crítica 

desas 

producións.  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



   MUB3.5.2. 

Interésase por 

ampliar e 

diversif icar as 

preferencias 

musicais propias.  

CAA  Mostra una 
actitude 

tolerante e 
aberta 

para 
interpretar 

e escoitar 
obras de 

estilos 

diferentes  
do gusto 

propio 
  

  

  

  

  

  Mostra 

interese en la 

presentación 

en clase de 

música actual 

diferente dos 

seus gustos 

e 

preferencias. 

Respeta os 

gustos 

distintos do 

propio  

  Mostra interese e 

busca 

información de 

manera 

autónoma sobre 

as obras que se 

presentan na 

aula o que 

suxieren os 

compañeiros  

Todo o curso  

  
Bloque 4.  Música e 

tecnoloxías  
  

        
  



e n  B4.1. 
Utilización de 

dispositivos 

electrónicos,  
recursos da 
internet e  
softw are  
musical  de  
distintas 
características  
para  o 

adestramento 
auditivo, a 

escoita, a 

interpretación e 
a creación 

musical.  
B4.2. 

Aplicación de 

técnicas de 
gravación  
analóxica e 

dixital, para 

rexistrar as 
creacións  
propias,  as  
interpretacións 

realizadas no 

contexto da 

aula e outras 

mensaxes  

B4.1. 

 Utili

zar recursos 

tecnolóxicos 

dispoñibles 

para gravar 

e reproducir 

música.  

MUB4.1.1. 
Coñece algunhas 

das posibilidades 
que ofrecen as 

tecnoloxías e  
utilízaas  
como  
ferramentas  
para  a  
actividade 

musical.  

CD  Servese de 
soportes dixitais 

para escoitar 
música  
Coñece un 

programa básico 
de edición musical 

e emprega as 

ferramentas  
básicas para 
editar música de 

forma creativa  
Coñece un 

programa básico 
de edición de 

partituras e usa as 

ferramentas 
básicas para 

escribir e  
compoñer música  
Coñece algunha 

aplcación para 

móvil relacionada 

coas tecnoloxías 

do son  

Utiliza con 
destreza os 

soportes dixitais 
para escoitar 

música  
Coñece un 

programa básico 
de edición 

musical e 
emprega as 

ferramentas un 

pouco máis 
complexa para 

editar música de 
forma creativa  
Coñece un 

programa básico 

de edición de 
partituras e usa 

as ferramentas 
máis complexas 

para escribir e 
compoñer música  
Coñece algunha 

aplcación para 

móvil relacionada 

coas tecnoloxías 

do so  

Emplea con 
facilidade as 

ferramentas de 
algún programa 

de edición de  
partituras  
Elabora  
produccións  
propias  con 

ferramentas  
dixitais e  
acústicas  

 2ºe 3º trimestre  

  

  Música. 2º de ESO    Concreción dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencia

s clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



 musicais.  
B4.3. 
Utilización das 

tecnoloxías da 
información nos 

procesos de 
creación 

musical.  
B4.4.  
Coñecemento e 

emprego das 
tecnoloxías da 

información na 

interpretación e 
gravación de  
pezas 

musicais.  
B4.5. Emprego 

e coñecemento 

dos recursos 
necesarios  
para  a 

conservación e 
a difusión das 

creacións  
musicais  
propias  e 

alleas.  

 MUB4.1.2. 
Participa na 

produción 
musical  
demostrando o 
 uso  
adecuado dos 

materiais 

relacionados, os 

métodos e as 

tecnoloxías.  

CD  
CSIEE  

Edita 
música 

petición 
profesor 

profesora.  
pouco distro 

uso 

tecnoloxías 

relacionada

s son  

por 
del e  
E no 

das 

có  

Edita eproduce 

música con certo 

desenvolvemento 

e con iniciativa  

E autónomo e  
creativo  
Coñece as  
ferramentas 

tecnolóxicas e as 
súas 

posibilidades. As 
usa para crear  
productos 

musicais 

reflexionados 

 e 

creativos.  

Todo o curso  



e n  B4.6. O son e a 
música nos  
medios 

audiovisuais e 
nas tecnoloxías 

da información 

e  da 
comunicación. 

Valoración dos 

recursos 
tecnolóxicos 

como 
instrumentos  

para  o  
coñecemento 

da música e a 

satisfacción con 

ela.  

B4.2. Utilizar 
de xeito 

funcional os 
recursos  
informáticos 

dispoñibles  
para  a 

aprendizaxe 

e a 

indagación 

do feito 

musical.  

MUB4.2.1.  
Utiliza de xeito 

guiado as fontes 
e os 

procedement os 
apropiados para 

elaborar traballos  
sobre temas 

relacionados  
co  feito 

musical.  

CD  E  pouco 
autónomo para o 

uso das fontes 
para elaborar 

traballos, pero  
acompañado  
traballa ben  

E semiautónomo 
e elabora  
traballos 

sinxelos. Utiliza 

fontes e teñen 

integrados os 

procedementos 

básicos  

 Moi autónomo e 
produce 

información sobre 
o feito musical. 

Sabe discriminar 
e dar prioridade 

as fontes de 
inforamción e ten 

os 

procedementos 
integrados.  

Produce 
información con  
disfrute  

Todo o curso  

  
  

  
  
  
  
  
  

3º  ESO Música  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



   Bloque  1. Interpr etación e creación  

N  B1.1. Repaso dos 

elementos da  
representación  
gráfica  da 

música.  

B1.1. 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 f iguras; 

signos que afectan a 
intensidade e  
matices;  
indicacións  
rítmicas e de tempo, 

etc.).  

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 

f iguras; signos que 

afectan  a intensidade 

e matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, 

etc.).  

CCEC  Reconoce con 

axuda os 

elementos de 

representación 

musical. O fan 

mellor no ritmo 

que nas 

melodías. 

Recoñece os 

signos de 

intensidade  

sabe cales son 

as indicacions 

de 

movemiento.  

Recoñece 

autónomamente 
os elementos de 

representación 
musical.  
Recoñece os 

signos de 

intensidade e 

sabe cales son 

las indicaciones 

de movimiento.  

Lee partituras 

adecuadas ao nivel 
integrando os  

elementos da 
representación 

musical.  

  

1º quincena  

N  
B  

B1.2. Textura.  
B1.2. Analizar e 

comprender o 

concepto de textura e 

recoñecer, a través 

da audición e a 

lectura de partituras, 

os tipos de textura.  

MUB1.2.1. 

Recoñece, 

comprende 

analiza  tipos 

textura.  

e 

de  
CCEC  
CAA  

Coñece as 

texturas e  
identif ica se 

son monódicas 

ou polifónicas.  

Identif ica sas 

texturas 

monódicas e 

polifónicas 

homofónicas ou 

contrapuntísticas.  

Comprende a 

esencia ol concepto  
textura e a 

importancia da 

textura na 

composición 

musical. Recoñece 

as  texturas.  

1º mes  



n b  B1.3.  
Procedementos 

compositivos e 

formas de  
organización 

musical.  

B1.3. Coñecer os 
principios básicos 

dos procedementos 
compositivos e as 

formas  de  
organización 

musical.  

MUB1.3.1.  
Comprende  e 

identif ica  os 

conceptos  e 

 os termos 

 básicos 

relacionados  cos 

procedementos 

compositivos e os 

tipos formais.  

CCEC  Coñece 

teóricamente 

as estructuras 

musicais eé 

capaz de 

distinguir os 

cambios de 

tema e as 

repeticions 

cando son moi 

contrastados. 

Segue os 

musicogramas 

con axuda.  

Coñece os 

principios 

teóricos da 

estructura 

musical e 

diferencia con 

bastante 

claridade os 

cambios de 

tema. Identif ica 

claramente as 

repeticions. 

Segue os 

musicogramas 

con autonomía.  

Comprende a 
necesidade da 

estructuración  
musical e identif ica 

os cambios en unha 
estructura.  
Pode confeccionar 

musicogramas 

propios.  

3º mes  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

m  
c d  B1.4.  

Experimentación 

e práctica das 
técnicas do 

movemento e da 

danza, expresión 
dos contidos 

musicais a través 
do corpo e do 

movemento, e a  
interpretación  
dun repertorio 
variado de 

danzas.  
B1.5. Práctica da 
relaxación, a 

respiración, a 
articulación, a 

B1.4. Amosar 
interese polo 

desenvolvemento 

das capacidades e 
as habilidades 

técnicas como medio 
para as actividades 

de  
interpretación,  
aceptando e 

cumprindo as 

normas que rexen 

 a 

interpretación en 

grupo,  e 

achegando ideas 

musicais que 

contribúan ao 

MUB1.4.1. Amosa 

interese polo 

coñecemento e a 

aplicación de técnicas 

e normas do coidado 

da voz, o corpo e os 

instrumentos.  

CAA  
CCEC  

Coñece os 
principios de 

coidado da voz, 

dol corpo e ds 
instrumentos, 

pero os aplica 
solamente con 

guía.  
  

  

Coida a voz, o 

corpo e os 

instrumentos, 

pero so nas 

situacions de 

clase.  

Aplica nas 

diferentes 

instancias da vida 

os conocimientos 

adquiridos sobre el 

coidado da voz, do 

corpo e dos 

instrumentos.  

Todo o curso  

MUB1.4.2. Canta 

pezas vocais 

propostas aplicando 

técnicas que permitan 

unha correcta emisión 

da voz.  

CCEC  Aplica a técnica 

vocal cando o 

profesor da as 

consignas 

exactas para 

cada situación.  

Aplica a técnica 

vocal de manera 

semiautomática, 

pero necesita 

pautas para cada 

dif icultad 

concreta.  

Integra cada pauta 

de técnica vocal e a 

aplica en cada 

dif icultad.  

Todo o curso  



resonancia e a 
entoación.  
B1.6. Aceptación 

e cumprimento 
das normas que 

rexen  a 
interpretación en 

grupo e a achega 

das ideas 
musicais que 

contribúan ao 
perfeccionamento 

da tarefa común.  
B1.7. Aceptación 

e predisposición 

para mellorar as 

capacidades  

perfeccionamento da 

tarefa común.  MUB1.4.3. Practi 
a  relaxación, 
respiración, 

articulación,  
resonancia  e 

entoación.  

ca 

a 

a 

a 

a  

CCEC  Canta de 

maneira poco 

reflexiva.  

Canta intentando 

ser reflexivo, 

pero necesita da 

guía do profesor 

o profesora para 

cada uno dos 

aspectos.    

Canta de manera 

reflexiva aplicando 

as técnicas 

aprendidasnlos 

exercicios previos.  

Todo o curso  

MUB1.4.4. Adquire e 
aplica as habilidades 

técnicas e 
interpretativas 

necesarias nas 
actividades de  
interpretación 

adecuadas ao nivel.  

CCEC  Integra 

lentamente as 

habilidades 

técnicas 

necesitando de 

guía nos 

primieros 

estadios da 

aprendizaje de 

cada obra.  

Se aplica en 

mellorar sus 

habilidades 

interpretativas, 

pero o resultado 

é pouco musical.  

Interpreta aplicando 

todas as técnicas  

as habilidades 

desarrolladas co 

estudo. Busca a 

musicalidad na 

interpretación.  

Todo o curso  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



 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 
 moveme

nto na realización 
de producións 

audiovisuais.  
B1.9. Fomento da 
sensibilidade  
estética  
desenvolvida 

 a través 

 da 

comprensión 

 e 

interiorización da 

música.  

 MUB1.4.5. e 
pon en 

práctica as 
técnicas de de 

emocións á 

hora de 
mellorar os 

seus  
resultados 

exposición 

público.  

Coñece  

control  

na ante 

un  

CCEC  
CAA  

Mostra 

intranquilidade 

e  una 

concentración 

irregular.  

Mostra 

tranquilidade 

pero ten unha 

concentración 

algo irregular.  

Está controlado 

emocionalmente e 

concentrado para 

poder interpretar 

con corrección e 

musicalidade.  

Todo o curso  

a n  B1.10. 
Composición 

individual ou en 

grupo  de 
cancións e pezas 

instrumentais 
para  distintas 

agrupacións 

 a partir 

B1.5. Amosar 

interese polas 

actividades de 

composición, e 

improvisación e 

amosar respecto 

polas creacións dos 

seus compañeiros e 

MUB1.5.1. 

 Realiza 

improvisacións  e 

composicións partindo 

de pautas previamente 

establecidas.  

CAA  
CCEC  

Improvisa e 

compón coa 

axuda do 

grupo.  

Improvisa  

compón en grupo 

e individualmente 

aportando ideas 

pouco musicales.  

Improvisa  e 

compóne con 

musicalidade 

sieguindo a 

pulsación,a 

coherencia 

melódica e a as 

estructuras.  

A partir do mes 

de NOvembro  



 da 
combinación 

 de 

elementos 
 e  
recursos 
presentados 

 no 
contexto 

 das 

actividades 
 que se 

 realizan 

 na  
aula  

das súas 

compañeiras.  
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.  

CSIEE  E capaz de 

intentar 

compoñer, pero 

se cansa 

pronto. 

Necesita o 

apoio do grupo 

para superarse. 

Le cuesta 

respetar a os 

seus 

compañeiros.  

Trata de 

compoñer 

autónomamente 

mellorando as 

suas 

posibilidades. 

Respeta  e valora 

a expresividade 

dos seus 

compañeiros.  

Recoñece e supera 

as suas dif icultades 

expresivas, respeta 

as de os seus 

compañeiros e 

axuda a que os 

seus compañeiros 

se superen.  

Todo o curso  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

a c 

d g 

ñ  

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 

B1.6. Participar 
activamente e con 

iniciativa persoal nas 

actividades de  
interpretación, 
asumindo diferentes 

papeis, intentando 
concertar a súa 

acción  coa  do 

resto  do  
conxunto, 

achegando ideas 

musicais 

econtribuíndo ao 

perfeccionamento da 

tarefa en común.  

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 

notación, adecuadas 

ao nivel.  

CCEC  
CSIEE  

Interpreta con 
dif icultade a 

través da 

lectura con 
notación 

adaptada:  
semipartituras 

e partituras de 

notación 

sencilla. Canta 

por imitación 

ou con 

partituras moi 

sinxelas. 

Danza por 

imitación e con 

dif icultades de 

pulsación e 

para seguir e 

Interpreta con 

corrección a 

través da lectura 

con notación 

adaptada: 

semipartituras e 

partituras de 

notación sinxela. 

Canta por 

imitación o con 

partituras moi 

sinxelas. Danza 

por imitación y 

sen dif icultades 

de pulsación e 

memorizando as 

coreografías.  

Interpreta con 
corrección e 

musicalidade a 

través da lectura. 
Canta con partituras 

adaptadas ao nivel. 
Danza sen  
dif icultades de 

pulsación e 

memorizando as 

coreografías.  

Todo o curso  



adecuación ao 

conxunto.  
memorizar as 

coreografías.  

MUB1.6.2. Practica, 

interpreta e memoriza 

pezas  
vocais,  
instrumentais  e 

danzas  do patrimonio 

español e galego.  

CCEC  Ídem.  Ídem.  Ídem.  Todo o curso  

MUB1.6.3. Amosa 

apertura e respecto 

cara ás propostas do 

profesor/a e dos 

compañeiros/as.  

CSC  Amosa unha 

actitude de 

baixa 

motivación, 

pero respeta as 

propostas.  

Amosa unha 

actitude de 

motivación, 

respeta as 

propostas pero 

non aporta 

creativamente.  

Amosa unha  
actitude de alta 

motivación, respeta 

as propostase fai 

aportacions 

creativas.  

Todo o curso  



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.  

CSC  
CSIEE  

Interpreta con 

pouca reflexión, 

amosa unha 

atención 

dispersa as 

pautas do 

traballo e é 

pouco crítico.  

Interpreta con 

reflexión, amosa 

atención as 

pautas do 

traballo e é poco 

crítico.  

Amosa moito 

interese por seguir 

as pautas de 

interpretación e 

presenta un bo 

espíritu crítico.  

Todo o curso  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

   MUB1.6.5. Participa 

activamente en 

agrupacións vocais e 

instrumentais, 

colaborando con 

actitudes de mellora e 

compromiso e 

amosando unha 

actitude aberta e 

respectuosa.  

CSIEE  
CAA  

Participa 

activamente na 

aula, pero cun 

baixo 

compromiso 

no seu traballo 

autónomo e 

con actitude 

medianamente 

respetuosa.  

Participa 

activamente en el 

aula, mejora con 

su trabajo 

autónomo y 

muestra una 

actitud 

respetuosa.  

Participa 
activamente na  

aula axudando a os 
seus compañeiros  
con menos 

aptitudes e 

motivación. Mellora 

coseu traballo 

autónomo e mostra 

unha actitude moi  

respetuosa.  

Todo o curso  



n b 

e  
B1.13.  
Exploración das 

posibilidades de 

diversas fontes 
sonoras e 

práctica de  
habilidades 

técnicas para a 

interpretación.  

B1.7. Explorar as 
posibilidades de 

distintas fontes e  
obxectos sonoros.  

MUB1.7.1. Amosa 

interese polas 

paisaxes sonoras que 

nos rodean e 

reflexiona sobre elas.  

CCEC  Necesita 

pautas 

concretas que 

guíen a 

reflexión e 

abran o 

interese polos 

paisaxes 

sonoros que 

nos rodean.  

Muestra interese 

polos paisaxes 

sonoros que nos 

rodean, pero con 

pouca reflexión.  

Está moi interesado 

no mundo sonoro e 

colabora cos seus 

reflexions.  

  

MUB1.7.2. Investiga 

de forma creativa 

acerca das  
posibilidades sonoras 

e musicais dos 

 obxectos 

sonoros.  

CD  
CAA  

Investiga con 

axuda do grupo 

e coa guía do 

profesor o 

profesora.  

Mostra certa 

curiosidade polas 

posibilidades 

sonoras dos 

obxectos. Fai 

algunha 

aportación.  

Mostra moita 

curiosidade polas 

posibilidades 

sonoras dos 

obxetos e fai 

aportacions 

creativas que 

axudan ao conjunto 

do alumnado.  

  

  B loque 2. Esc oita            

m  
n  

B2.1.  
Clasif icación 

 e 

discriminación 

auditiva dos tipos 

de  voces 

 e 

instrumentos 

 e das 

agrupacións 

vocais  e 

instrumentais.  

B2.1. Identif icar e 

describir os 

instrumentos e voces 

e as súas 

agrupacións.  

MUB2.1.3. Explora e 

descubre as 

posibilidades da voz e 

os instrumentos, e a 

súa evolución ao longo 

da historia da música.  

CCEC  
CAA  

Diferencia as 

familias 

orquestais, 

pero presenta 

confusión entre 

os 

instrumentos 

que teñen 

unha forma e 

unos timbres 

máis similares. 

Diferencia 

voces 

masculinas e 

femeninas.  

Identif ica 

visualmente 

todos os 

instrumentos, 

pero confunde 

alguns dos 

timbres máis 

similares. 

Diferencia 

tesituras das 

voces 

masculinas e as 

femininas por 

comparación.  

Distingue con 
claridade os 

instrumentos polas 

suas formas e os 
seus timbres. 

Diferencia tesituras  
de voces 
masculinas e 

femeninas.  
Distingue el tipo de 

voz de los solistas.  

Octubro  



b n  B2.2. Utilización 
dos recursos 

necesarios para a 

comprensión da  
música 
escoitada.  
B2.3.  
Identif icación dos 
elementos da 

música e das  
súas  
características na  

B2.2. Ler e analizar 
distintos tipos de 

partituras no 

contexto das 
actividades  
musicais da aula 

como apoio ás 

tarefas de audición.  

MUB2.2.1. Le e analiza 

partituras como apoio 

á audición.  

CCEC  Segue  
partituras de 

audicions, pero 

non as lee. 

Guíase pola 

forma da 

notación rítmica 

ou da línea 

melódica.  

Segue a partitura 

polo   ritmo e pola 

forma da línea 

melódica. A pode 

leer si a notación 

é sinxela.  

Lee a partitura da 

audición e é capaz 

de seguir a das 

voces internas. 

Segue partituras 

complexas de 

orquestra e de 

instrumentos 

armónicos.  

Comenzo en 

NOvembro e 

ampliación o 

longo do curso  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 audición e na 

análise de obras 

musicais.  

       

b n  B2.4. Aplicación 

de estratexias de 
atención, 

audición interior, 

memoria 
comprensiva 

 e  
anticipación  
durante a 

interpretación e a 

creación musical.  

B2.3. Valorar o 

silencio como 

condición previa para 

participar nas 

audicións.  

MUB2.3.1. Valora e 

aplica o silencio como 

elemento 

indispensable para a 

interpretación e a 

audición.  

CSC  Garda silencio 

cando é 

avisado 

reiteradamente. 

O valora pouco 

por propia 

iniciativa.  

Valora o silencio, 

pero non o 

mantén si ten 

unha duda, e a 

pregunta a un 

compañeiro, de 

modo que 

interrumpe a 

concentración na 

aula.  

Su actitude é de 

respeto total ao 

silencio e colabora 

col profesor o 

profesora para 

manterlo.  

Todo o curso  



l  
n g  B2.5. Audición, 

análise elemental 

e apreciación 
crítica de obras 

vocais  e 

instrumentais de 
distintos estilos, 

xéneros,  
tendencias e 

culturas musicais, 
incluíndo as 

interpretacións e 
as composicións 

realizadas na 
aula. Interese por 

coñecer músicas 
de distintas 

características e 

por ampliar as 
propias 

preferencias 
musicais.  
B2.6. 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.  

B2.4. Recoñecer 
auditivamente  e 

determinar  a 
época  ou  a 

cultura  á 

 que 
pertencen distintas 

 obras 
musicais,  
interesándose por 

ampliar as  
súas preferencias.  

MUB2.4.1. Amosa 

interese por coñecer 

músicas doutras 

épocas e culturas, 

comparando e 

contrastando as novas 

músicas coñecidas.  

CAA  Amosa interese 

polo atractivo 

musical, por  o 

seu impacto 

emocional e 

sensorial. 

Valora poco o 

feito da 

evolución 

musical.  

Amosa interese 

por recoñecer a 

música dos 

diferentes 

períodos, pero  

faltanlle moitas 

referencias 

históricas que lle 

axuden a 

identif icalos. Se 

interesa pola 

música deoutras 

culturas.  

Amosa moito 
interese por 

coñecer músicas 
dos distintos 

períodos históricos 

e culturas diversas. 
Esto lle permite 

relacionar os  
coñecementos  
adquiridos e abrir as 

suas posibilidades 

de placer pola 

música en xeral.  

Todo o curso  

MUB2.4.2.  
Recoñece e sabe 

situar no espazo e no 

tempo músicas de 

 diferentes 

culturas e épocas 

históricas.  

CCEC  
CSC  

Recoñee e 

sitúa as 

composicions 

máis 

arquetípicas de 

cada época e 

lugar.  

Coñece 

elementos que lle 

guían para 

recoñecer as 

composicions 

dun período o 

dun lugar.  

Ten moi claros os 

elementos de 

análise e de 

contexto histórico 

que lle permite 

situar cada obra. 

Tamén sitúa a 

música nos lugares 

xeográficos de cada 

cultura.  

Todo o curso  



h e  B2.7. Elementos 

que interveñen na 

construción 

dunha obra 

musical: melodía, 

ritmo, harmonía, 

timbre, textura, 

forma, tempo,  

B2.5. Identif icar e 
describir,  
mediante o uso de 
distintas  
linguaxes  
(gráfica, corporal ou 

verbal), algúns 

elementos e  

MUB2.5.1. Describe de 
 xeito 

pormenorizado os  
diferentes  
elementos das obras 

musicais propostas 

usando distintas 

linguaxes.  

CCEC  Necesita guía 

para reconocer 

los elementos 

de la música y 

del contexto.  

Reconoce 

autónomamente 

los elementos de 

la música que 

están presentes 

en un modelo de 

análisis.  

Sabe priorizar os 

elementos da 

música máIs 

relevantes para o 

seu análise.  

NOvembro e  
resto do curso  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 dinámica, etc.  
B2.8. Valoración 

da audición como 

forma de 

comunicación e 

como fonte de 

coñecemento e 

enriquecemento 

intercultural.  

formas de 
organización e  
estruturación musical 

(ritmo, melodía, 

textura, timbre, 

repetición, imitación 

e variación) dunha 

obra musical 

interpretada en vivo 

ou gravada.  

MUB2.5.2. 

recursos 

autonomía 

apoio  ao 

musical.  

Utiliza 

con 

como 

análise  

CAA  Necesita guía 

para seguir o 

modelo de 

análise.  

Con unha guía 

como modelo 

pode analizar 

unha obra 

musical.  

Ten os elementos 

de análise 

interiorizados para 

poder describir 

unha obra con 

elementos musicais 

e extramusicais.  

2-3º trimestre  

MUB2.5.3. Emprega 
conceptos musicais 

para comunicar 
coñecementos, xuízos 

 e  
opinións  

musicais de xeito oral e 

escrito, con rigor  e 

claridade.  

CCL  Sabe contestar 
preguntas 

sobre 
conceptos 

musicais, pero 
non os 

extrapola para 

poder elaborar 
unha crítica 

musical.  
  

  

  

  

  

  

Pode elaborar un 

escrito razoado 

coa terminoloxía 

musical.  

Comunica 

coñecementos 

musicais 

empleando a 

terminoloxía 

adecuada e coa 

reflexión que lle 

permite emitir 

xuicios.  

2-3º trimestres  



  

  

  Bloque 3. Contextos 

culturais  

musicais e            

n  
f   

B3.1. A música ao 
servizo  
doutras 

linguaxes: 

corporal, teatral, 
cinematográfica, 

radiofónica ou 
publicitaria.  
B3.4. Análise da 

música  
empregada en 

diferentes tipos 

de espectáculos e 

B3.1. Realizar 

exercicios que 

reflictan a relación da 

música con outras 

disciplinas.  

MUB3.1.1. Expresa 

contidos musicais e 

relaciónaos con 

épocas da historia da 

música e con outras 

disciplinas.  

CCEC  
CCL  

Contesta 
cuestionarios 

sobre períodos 
históricos 

relacionando 

música e 
sociedade.  
Coñece qué 

aspectos da 

música están 

relacionados 

coas outras 

disciplinas do 

saber.  

Explica as 

características 

musicas dos 

diferentes 

períodos coa 

linguaxe 

apropiada. 

Relaciona os 

coñecementos 

das disciplinas 

cos contidos 

musicas.  

Compara as  
características 

musicais dos 
distintos períodos 

relacionándolos cos  
feitos mais 

signif icativos.  
Explica os aspectos 

da evolución das 

artes, a ciencia e a 

tecnoloxía 

relacionadoos coa 

música.  

2º 3º trimestre  



producións 

audiovisuais.  
MUB3.1.2.  
Recoñece e  
interpreta  
manifestacións  da 

danza identif icando e 

 explicando 

 con linguaxe 

 técnica 

adecuada a época 

histórica  á 

 que 

pertencen.  

  
Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  

  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



l  
n ñ  

B3.5. Utilización 
de diversas 

fontes de 

información para 
indagar sobre  
instrumentos, 
compositores 

 e 
compositoras,  
concertos e  
producións 
musicais en vivo 

e gravadas, tanto 

do 
 patrimon

io galego como 
da música 

occidental en 
 xeral 

 e 
doutras culturas.  
B3.6. O son e a 

música nos  
medios 

audiovisuais 
 e nas 

 tecnoloxí

as da información 
e da 

comunicación. 
Valoración 

 dos  
recursos 
tecnolóxicos 

como 

instrumentos  
para  o 

coñecemento da 

música  e 

 a 

satisfacción 

 con ela.  

B3.2. Demostrar 
interese por coñecer 

músicas de distintas  
características,  
épocas e culturas, e 
por ampliar e 

diversif icar as  
propias preferencias  
musicais, adoptando 

unha actitude aberta 

e respectuosa.  

MUB3.2.1.  
interese por 

coñecer música 

diferentes 
épocas culturas 

como  
de 

enriquecemento  
cultural  
satisfacción 

persoal,  
elaborando 

proxecto 

investigación 

exposición  

Amosa  

de e 

fonte 

e  

algún 

de e  

CCEC  
CAA  

A través da 

interpretación e 

da audición  

familiarizase 

coa música 

histórica. 

Apreciaa 

sensorialmente.  

A través da 

interpretación e 

da audición  

familiarizase coa 

música histórica. 

Aprecia 

sensorialmente e 

aprecia escuchar 

as composicions 

más 

emblemáticas 

como 

enriquecemiento 

cultural.  

Amosa placer 

sensorial ao 

escoitar a beleza da 

música 

independientemente 

do período   que foi   

compsta e valora 

racionalmente ol 

enriquecemento 

cultural que supone. 

Relaciona o arte da 

música coas artes 

plásticas e 

escénicas.  

2-3º trimestre  



  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

N  B3.8. Épocas da 
historia  da 

música: 

características 
principais, 

autores/as 
signif icativos/as,  
audicións con 

apoio de partitura 

e interpretación 

de pezas ou 

fragmentos das 

distintas épocas.  

B3.4. 

 Distin

guir,  
situar 

caracterizar  
grandes 

épocas da 

historia música.  

e as 

da  MUB3.4.1. Distingue e 

 sitúa 

temporalmente ás 
épocas da historia da 

música e as  
tendencias musicais.  

CCEC  
CSC  

Coñece la 

sucesión dos  

períodos e as 

características 

musicais máis 

relevantes.  

Coñece os usos 

dos elementos 

de la música en 

cada período y 

los utiliza para 

distinguirlos en la 

audición.  

Distingue a música 

dos períodos polo 

análisise dos 

elementos da 

música e os 

distingue e 

relaciona nunha 

audición.  

Decembro  
2-3-trimestre  

MUB3.4.2. Examina e 

explica con criterio 

musical a relación 
entre  os  
acontecementos  
históricos, o  
desenvolvemento 

tecnolóxico e a música 

na sociedade.  

CCEC  
CCL  

Coñece os  
feitos clave de 

cada período 

histórico, as 

características 

da sociedae e 

os avances 

tecnolóxicos 

relacionados 

coa música. 

Examina a 

relación entre 

eles de 

maneira 

guiada.    

Coñece os feitos 

clave de cada 

período histórico 

e os avances 

tecnolóxicos 

relacionadoos 

coa música. os 

examina 

autónomamente 

e os relaciona 

coa sociedade 

da época.  

Relaciona todos os 

coñecementos 

adquiridos para 
comprender e  
explicar a estreita 

relación entre a 

historia asociada a  

evolución da 

tecnoloxía e a 

presencia, usos e 

funcions da música 

nunha determinada 

sociedade.  

2-3-trimestre  



G  
n e  

B3.10. Recollida 

de información, 

valoración e 

exposición do 

feito musical ao 

longo da historia.  

B3.6. Amosar 

interese e actitude 
crítica pola música, 

os concertos en vivo 

e as propostas 
musicais,  
valorando os seus 

elementos creativos 

e innovadores ao 

longo da historia.  

MUB1.7.2. Investiga de 
forma creativa acerca 

das  
posibilidades sonoras 

e musicais dos 

 obxectos 

sonoros.  

CD  Busca 

información en 

Internet sobre 

aspectos 

concretos que 

dan relieve 

musical a un 

intérprete, 

productor, ou 

compositor de 

música para 

medios 

audiovisuais.  

Busca e analiza 

críticas musicais 

sobre concertos 

ou novas 

producciones dos 

ámbitos da 

música actual.  

Analiza e compara 

críticas e 

producciones 

musicais actuais e 

emite hipóteses 

sobre o futuro da 

sua traxectoria. 

Elabora textos 

reflexivos e ben 

argumentados.  

Todo o curso  

  Música. 3º de ESO  Concreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

   MUB3.6.2.  
Interésase por ampliar 

e diversif icar as 

preferencias musicais 

propias.  

CAA  Mostra unha 

actitude 

tolerante e 

aberta para 

interpretar e  

escoitar obras 

de estilos 

diferentes del 

gusto propio.  

Mostra interése 
na presentación 

en clase de 
música actual 

diferente dos 

seus gustos e 
preferencias. 

Respeta os 
gustos distintos 

do propio.  

  

Mostra interése e 
busca información 

de manera 
autónoma sobre as 

obras que se 

presentan nal aula 
ou que suxiren os 

compañeiros.  
  

  

  

Todo o curso  

  Bloque 4. Música e tecnoloxías            



E n  B4.1. Utilización 
de dispositivos 

electrónicos,  
recursos de 

internet e 

softw are musical 
de distintas  
características  
para  o  
adestramento  
auditivo, a 
escoita, a 

interpretación e a 

creación musical.  
B4.2. Aplicación 

de diferentes 
técnicas de 

gravación para 

rexistrar as  
creacións  
propias, as  
interpretacións  
realizadas no 

contexto da aula 
e  outras  
mensaxes 
musicais.  
B4.3. Utilización 
das tecnoloxías 

da información 

nos procesos de 
creación musical.  

B4.1. Utilizar 
con autonomía 

recursos 
tecnolóxicos  
dispoñibles, 

demostrando 

coñecemento 

básico técnicas 

e 

procedementos 

necesarios 

gravar, 

reproducir, 

interpretar 

música e 

realizar 

sinxelas 

producións 

audiovisuais.  

os  

un  

das 

dos 

para 

crear,  

MUB4.1.1. Coñece 

algunhas das 

posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías 

e utilízaas como 

ferramentas para a 

actividade musical.  

CD  
CCEC  

Servese de 
soportes 

dixitais para 
escoitar 

música. 

Coñece un 
programa 

básico de 
edición musical 

e emprega as 
ferramentas 

para editar 

música de 
forma creativa. 

Coñece un 
programa 

básico de 
edición de 

partituras e 
usa as 

hfrramentas 

básicas para  
escribir e  
compoñer 

música. 

Coñece 

algunha 

aplicación para 

móvil 

relacionada 

coas  

tecnoloxías do 

son.  

Utiliza con 
destreza 

soportes dixitaes 
para escoiitar 

música. Coñece 

un programa 
básico de edición 

musical e usa as 
ferramentas un 

pouco máis 
complexas para 

editar música de 

forma creativa. 
Coñece un 

programa básico 
de edición de 

partituras e utiliza 
as ferramientas 

máis complexas  
para escribir e 

compoñer 
música.  
Coñece algunha 

aplicación para 

móvil relacionada 

coas tecnoloxías 

do son.  

Está inmerso no  
coñecemento e uso 

das novas 

tecnoloxías 
aplicadas ao son. 

Coñece programas 
de edición musical e 

de producción de 

música en directo. 
Emprega con  
facilidad as 
ferramientas dalgún 

programa de 
edición de 

partituras. Elabora 
produccions 

propias coas 
ferramentas  
dixitales e 

acústicas.  

Todo o curso  



B4.4.  
Coñecemento e 

emprego das 

tecnoloxías da 

información na 

interpretación e 

na gravación de 

pezas musicais.  

MUB4.1.2. Participa en 

todos os aspectos da 
produción musical 

demostrando o uso 
adecuado dos  
materiais  
relacionados, os 

métodos e as 

tecnoloxías.  

CSC  
CSIEE  
CD  

Edita música 

por petición do 

profesor ou 

profesora. E un 

pouco diestro 

no uso das 

tecnoloxías 

relacionadas 

col son.  

Edita e produce 

música con certo 

desenvolvimiento 

e con iniciativa.  

E autónomo e 

creativo. Coñece as 

ferramentas 

tecnolóxicas e as 

suas posibilidades. 

As usa para crear 

productos musicais 

reflexionados e 

creativos.  

2-3- trimestre  

E b  
B4.5. Emprego e 

coñecemento dos 

recursos  

B4.2.Utilizar de 

maneira funcional os 

recursos  

MUB4.2.1. Utiliza con 

autonomía as fontes e 

os  

CD  
CAA  

E pouco 

autónomo para 

o uso das 

fontes para  

E semiautónomo 

e elabora 

traballos 

sinxerlos. Utiliza  

E moi autónomo  

produz información 

sobre o feito 

musical. Sabe  

2-3- trimestre  

  Música. 3º de ESO   C oncreción dos estándares  
  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares de 

aprendizaxe  
Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 necesarios para a 

conservación e a 
difusión das  
creacións 

musicais propias 

e alleas.  

informáticos 

dispoñibles para a 

aprendizaxe e a 

indagación  do 

feito musical.  

procedementos 

apropiados  para 

elaborar 

 traballos 

sobre  temas 

relacionados co feito 

musical.  

 elaborar  
traballos, pero 

acompañado 

traballa ben.  

fontes e ten 

integrados os 

procedemeentos 

básicos.  

discriminar e dar 

prioridade as fontes 

de información, e 

ten os 

procedementos 

integrados. Produz 

información musical 

con disfrute.  

 

   

4º ESO Música  



  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

  B loque 1. Interpre tación e creaci ón  

A b 

c  

m  
n  

B1.1. Práctica e 
aplicación de 

habilidades 

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 

B1.1. Ensaiar e 
interpretar,  
en pequeno 

grupo, unha 

peza vocal ou 
instrumental,  

ou  unha  
coreografía, 

aprendidas de 

memoria a 

través da 

audición ou da 

observación de 

gravacións de 

audio e vídeo, 

ou mediante a 

lectura de 

partituras e 

outros recursos 

gráficos.  

MUB1.1.1.  
Aplica  as  

habilidades 

técnicas 

necesarias 
nas 

actividades 
de 

interpretació 
n, colabora 

co grupo e 

respecta as 
regras  
f ixadas para 

lograr un  
resultado 

acorde coas 

súas propias 

posibilidade 

s.  

CAA  
CSC  

Integra 

lentamente 

as habilidade 

s  técnicas 

necesitand o 

guía   

Aplícase en 

mellorar as 

súas 

habilidades , 

pero con 

dif icultades  

Interpreta 

aplicando 

todas as 

técnicas e 

habilidades 

desarroladas  

Todo o curso  

MUB1.1.2. 
Le partituras  

como apoio  
á 

interpretació 

n.  

CCEC  Le partituras 

con 

dif icultade  

Le partituras 

con axuda  
Le partituras 

de forma 

autónoma  

Todo o curso  



diversos tipos de 

notación.  
MUB1.1.3.  
Coñece e 

cumpre as 

normas 

establecidas 

para realizar 

as  

CSC  Custalle 

cumprir as 

normas  

Cumpre as 

normas con 

axuda  

Cumpre as 

normas de 

forma 

autónoma  

Todo o curso  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

   actividades 

da aula.  
     



a b 

c g  

l  
n  

B1.3.  
Planif icación, 
ensaio, 

interpretación , 

dirección e 
avaliación de 

espectáculos 
musicais na aula 

 e  
noutros  
espazos 
 e 

contextos.  
B1.4.  
Perseveranza na 

práctica de 
habilidades 

técnicas que 
permitan  
mellorar a  
interpretación 

individual e en 

grupo, e a 

creación 

musical.  

B1.2. Participar 

activamente 
nalgunhas das 

tarefas 
necesarias  

para  a  
celebración de 

actividades 
musicais no 

centro docente:  
planif icación, 

ensaio, 

interpretació n, 

 difusió

n, etc.  

MUB1.2.1. 

Interpreta e 
memoriza un 

repertorio 

variado de 
cancións, 

pezas  
instrumentai 

s e danzas 
cun nivel de 

complexidad 
e  en 

aumento.  

CCEC  
CSC  

Interpreta 

repertorio  
pero  
,oita  

complexid 

ade  

sin  Interpreta un 

repertorio  
cada  vez  

máis 

complexo  

Interpreta 

pezas de 

dif icultade 

axeitada  

Todo o curso  

b e  

f   
g  
l  
n  

B1.5. Utilización 
de técnicas, 

recursos e 
procedement os 

compositivos na 

improvisación 
,  na  

elaboración de 

arranxos e na 

creación de 

pezas musicais.  

B1.3.  
Compoñer 

unha  peza  
musical 

utilizando 
diferentes  
técnicas 

 e 

recursos.  

MUB1.3.1.  
Coñece  e  
utiliza  
axeitadamen 

te técnicas, 
recursos e  
procedemen 
tos 
compositivo 
s  para  
elaborar 

arranxos 

musicais, 

improvisar e 



compor 

música.  

MUB1.3.2. 

Utiliza con 

autonomía 

recursos 

informáticos 

ao servizo da 

creación 

musical.  

CD  Non  ten 

autonomía 
para  
utilizar  
recursos 

informático s  

Ten  certa 

autonomía na 

utilización de 

recursos 

informático s  

Ten  plena 

autonomía na 

utilización de 

recursos 

informáticos  

2º -3º trimestre  

a c 

e g  
l  

B1.6. Ámbitos 

profesionais da 

música.  
Identif icación e 

descrición das 

facetas e  

B1.4. Analizar 

os procesos 

básicos de  
creación,  

edición  e  
difusión  

MUB1.4.1.  
Coñece e 

analiza o 

proceso 

seguido en 

diversas  

CSC  
CSIEE  

Descubre a 

producción 

musical e as 

súas fases de 

forma  

Descubre a 

producción 

musical e as 
súas fases 

con  
certa  

Descubre a 

producción 

musical e as 

súas fases de 

forma 

totalmente  

1º trimestre  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  



n  

  

as especialidade 

s no traballo 
dos/das 

músicos/as.  
B1.7. Interese 
por coñecer as 

posibilidades 
que ofrece a 

música nos 

ámbitos  
persoal  e 

profesional.  

musical, 

considerando a  
intervención de 

distintos/as 

profesionais.  

producións 

musicais 
(discos, 

programas 
de radio e  
televisión, 

cine, etc.) e o 
papel xogado 

en cada fase 

do proceso 
polos/as 

profesionais 
que 

interveñen.  

  

 dirixida  autonomía  autónoma   



  Bloque 2. Escoita        

b e  

f   
h  
I  
n  

B2.1. Audición, 
recoñecemen to, 

análise e 
comparación de 

músicas de 

diferentes 
xéneros,  
estilos  e 

culturas.  

B2.1. Analizar e 
describir as 

principais 
característica 
s de pezas 
musicais 

apoiándose na 
audición e no 

uso de 
documentos 

como  
partituras,  
textos  ou 

musicograma 
s.   

MUB2.1.1.  
Analiza e 

comenta as 
obras 

musicais 

propostas, 
axudándose 

de diversas 
fontes  
documentais 
.  

  

CMCCT  
CCL  
CSC  

Analiza e 
comenta as 

obras  
musicais con 

 moit

a axuda  

Analiza e 
comenta as 

obras  
musicais  

con un pouco 

de axuda  

Analiza e 
comenta as 

obras 
musicasi de 

forma  
totalmente 

autónoma  

Todo o curso  

MUB2.1.2. 

Le e analiza  
CCEC  Sigue 

partituras  
Segue  a 

aprtitura  
Le a partitura 

da audición e  
Todo o curso  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

    partituras  
como apoio á 
audición.  

  

 de audicións 

pero non as 

le.  

polo ritmo e 

pola forma da 

línea 

melódica. 

Pode seguila 

se a notación 

é sinxela  

é capaz de 

seguir a das 

voces internas  

 



a c 

e h  

i l  
n  

B2.2. A crítica 

como medio  
de información e 

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.  

B2.2. Expor de 

xeito crítico a 
opinión  
persoal 
respecto de  
distintas  
músicas 

 e  
eventos 

musicais, 
argumentánd 
oa  en 
relación coa 

información  
obtida  en  
diversas 

fontes: libros,  
publicidade, 

programas de 

concertos, 

críticas, etc.  

MUB2.2.1. 

Analiza  
críticas  
musicais e 

utiliza un 

vocabulario 
axeitado  
para  a  
elaboración 
de críticas 

orais e  
escritas  
sobre  a  
música 

escoitada.  

CCL  
CCEC  

Analiza  

críticas  e 

utiliza  un 

vocabuario 

non axeitado  

Analiza  

críticas  e 
utiliza  un 

vocabuario  
axeitado  

pero  con  
axuda   

Analiza  

críticas e 

utiliza un 

vocabuario 

totalmente 

axeitado  

Todo o curso  

h  
i l  
n o  

B2.3. Rigor na 

utilización dun 

vocabulario 

adecuado para 

describir a 

música.  

B2.3. Utilizar a 
terminoloxía 

axeitada na 

análise de 
obras e  
situacións 

musicais.  

  

MUB2.3.1. 
Utiliza con 

rigor un  
vocabulario 

axeitado 

para 

describir 

 a 

música.   

CCL  
CCEC  

Non 

 utiliz
a rigurosame 

nte  un  
vocabulario 

axeitado para 

describir a 

música  

Utiliza  
rigurosame 
nte  un  

vocabulario 

axeitado para 

describir a 

música con 

unha certa 

axuda  

Utiliza  
rigurosamente 
un 

vocabulario 
axeitado para 

describir a  
música  

Todo o curso  



a h  
i I l  

B2.4. Utilización 

de diversas 
fontes de  
información  
para  obter  
referencias 
sobre  
músicas 

 de  
diferentes  
épocas  e  

culturas, 
incluídas 

 as 

actuais,  e sobre 
a oferta de 

concertos e 
 outras  

manifestación s 

musicais, tanto 

en vivo como  

B2.4. 

Recoñecer 
auditivament e, 

clasif icar, situar 
no tempo e no 

espazo, e 

determinar a 
época ou a 

cultura e o 
estilo das obras 

musicais 
escoitadas  

previamente  
na  aula,  

amosando 

apertura e 

respecto polas 

novas  

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 

coordenada 

s de espazo 

e tempo.  

CCEC  
CSC  

Recoñece e 

sitúa as obras 

más 

arquetípica s 

de cada 

época e  

 Coñece 

elementos 

que o guían 

para 

recoñecer as  

Ten clarosos 

elemetos de 

análisis e de 

contexto 

histórico que 

lle permiten  

2º trimestre  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 divulgadas a 
través dos 

medios de  
comunicación 

propostas 
musicais e 

interesándos e 

por ampliar as 

  lugar  composició 
ns dun 

período e  
lugar  

situar  cada 

obra  
 



.  súas 

preferencias.  

  

MUB2.4.3. 

Amosa  
interese,  
respecto 
 e 

curiosidade 
pola 

diversidade 
de propostas 

musicais,  
así como 

polos gustos 

musicais 

doutras 

persoas.   

CSC  
CCEC  

Amosa baixo 

interese polas 
propostas dos  

compañeiro 
s  

Amosa un 

interese polas 

propostas dos 

compañeiro s 

axeitada  

Amosa  un 

interese polas 

propostas dos 

compañeiros 

moi boa  

Todo o curso  

a e  
f   
g  
l  
n  

B2.5. Edición, 
comercializac ión 

e difusión da 
música. Novas 

modalidades de 

distribución  
da música e as 

súas  
consecuencia s 

para os/as 

profesionais da 

música e a 

industria 

musical.  

B2.5. Distinguir 

as funcións que 
cumpre a 

música na nosa 
sociedade, 

atendendo a 

diversas 
variables:  
intención de  
uso,  
estrutura  
formal e medio 
de  
difusión 

utilizado.  

MUB2.5.1. 

Amosa unha  
actitude  
crítica ante o 
papel dos 

medios de 
comunicació 

n na difusión 
e  na  
promoción 

da música.  

CD  
CSC  

Non 

 expr

esa espíritu   
crítico  de 

forma 

autónoma  

Con guía é 

capaz de  
expresarse 

críticament 
e  

Amosa  unha 

actitude  
crítica  

autónoma  

Todo o curso  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

  Bloq ue 3. Contextos  musicais e culturais  



a b c 

e  
f   
h  
l  
n ñ  

B3.1.  
Recoñeceme 
nto  e  
localización nas 
coordenadas 

espazotemporais 

das 
manifestación 
s musicais máis 

signif icativas do 

patrimonio 
musical  
español  e 

galego.  

B3.1. Apreciar 

a importancia 
patrimonial  
da música 
española e 

galega, e 
comprender o 

valor de 

conservala e 
transmitila 

colaborando na 
recollida, na 

gravación e 

 na  
transcrición de 
pezas.   

  

MUB3.1.1. 
Amosa  
interese por 

coñecer o  
patrimonio 

musical  
español  e 
galego.  

  

CSC  
CCEC  

  

Non amosa 

interese por 

coñecer o  
patrimonio 

musical 

español  e 

galego.  

Amosa certo 

interese por 

coñecer o 

patrimonio 

musical 

español e 

galego.  

Amosa 

interese por 
coñecer o 

patrimonio 

musical  
español  e 

galego.  

Todo o curso  

MUB3.1.2.  
Coñece  as 

testemuñas 
máis 

importantes 

do 
patrimonio 

musical  
español e 

galego, e 
sitúaos no 

seu contexto 
histórico e 

social.   

  

CSC  
CCEC  

  

Non coñece 

as 

testemuñas 

máis 

importantes 

do patrimonio 

musical 

español e 

galego, e 

sitúaos no seu 

contexto 

histórico e 

social  

Coñece 

básicament 
e  as  

testemuñas 

máis 

importantes 

do patrimonio 

musical 

español e 

galego, e 

sitúaos no 

seu contexto 

histórico e 

social  

Coñece as 
testemuñas 

máis 

importantes 
do patrimonio 

musical  
español e 

galego, e 
sitúaos no seu 

contexto 
histórico e  
social  

1º trimestre  

a b e  
l  
n  

B3.2.  
Pluralidade de 
estilos na música 

actual: 

característica s 
culturais, 

artísticas e 
formais.  
B3.3.  
Manifestación s 
 musicai

s  
doutras culturas.   

B3.2. Coñecer 

a existencia 
doutras 

manifestació 
ns musicais e 

consideralas  
como fonte de 

enriqueceme 

nto cultural.  

MUB3.2.1.  
Analiza  a 

través  da  
audición 

músicas de  
distintos  
lugares do 

mundo e 
identif ica as 

súas 

característic 
as 

fundamentai 
s.  

CSC  
CCEC  

  

Non é capaz 

de analizar a 
través da 

audición 

músicas de 
diferentes  
lugares e 

identif ica as 

súas 

característi 

cas  

É capaz de 

analizar a 
través da 

audición 

músicas de 
diferentes  
lugares e 
identif ica as 

súas  
característi 

cas  con  
axuda  

Ë  capaz de 

analizar a 

través da  
audición  
músicas 

 de  
diferentes  
lugares e 

identif ica as 
súas 

característica 
s de forma 

autónoma  

Todo o curso  



MUB3.2.2.  
Recoñece e 
explica as  
característic 
as básicas da 

música 
española e 

da música  
popular 

urbana.  

CSC  
CCEC  

  

Non recoñece 

nin  explica as 

característi 

cas básicas 

da música 

española e da 

música 

popular 

urbana.  

Recoñece e 

explica con 

dif icultade as 

característi 

cas básicas 

da música 

española e da 

música 

popular 

urbana.  

Recoñece e 

explica as  
característica 

s básicas da 
música 

española e da 

música  
popular 

urbana.  

1º trimesre  

a b e 

h  

B3.4. A música 

ao servizo  
doutras 

linguaxes: 

corporal,  

B3.3. Realizar 

exercicios que 

reflictan a 

relación da 

música con  

MUB3.3.1. 

Elabora 
traballos de 

investigació 
n nos que  

CCL  
CSC  
CAA  

  

Elabora 

traballos con 

axuda  

Elabora 

traballos de 

forma 

autónoma, 

aínda que  

Elabora 

traballos 

 de 

forma 

autónoma  

Todo o curso  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

g  
i l  
n  

teatral, 
cinematográfi ca, 

radiofónica ou 

publicitaria.  
B3.5. Análise da 

música 

empregada en 
diferentes tipos 

de  
espectáculos e 

producións 

audiovisuais.  

outras 

manifestació 
ns artísticas.   

  

establece 

sinerxías  
entre a 

música e  
outras 
manifestació 

ns artísticas.   

  

  con certas 

axudas  
  



a b c 

e h  
i l  
n  

B3.6. Utilización 

de diversas 
fontes de 

información para 
indagar sobre 

música popular 
urbana.  
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.  
Sensibilizació n e 
actitude crítica 

ante o  
consumo 

indiscriminad o 

de música e a 

contaminació n 

sonora.  

B3.4. Coñecer 

e analizar as 
característica 
s  dos  
principais  
grupos  e  
tendencias  
da 
 músic

a  
popular urbana 

actual.  

MUB4.4.1. 

Realiza 

traballos e 

exposicións 

ao resto do 

grupo sobre 

a evolución 

da música 

popular.  

CAA  
CSC  
CCL  

Non controla 

a música 

popular  

Controla con 

dif icultade  
a 

 músi

ca  
popular  

Controla 

plenamente a 

música 

popular  

2º trimestre  

MUB4.4.2.  
Utiliza os 

recursos das 
novas  
tecnoloxías 

para expor os 

contidos de 

maneira 

clara.  

CD  Non controla 

as novas  
tecnoloxías  

Coñece con 

axuda as  
novas 

tecnoloxía  

Coñece 

autónomame 

nte as novas 

tecnoloxías  

Todo o curso  

  Bloque 4. Músic a e tecnoloxías  



e  
f   
g  
l  

B4.1. Papel das 
tecnoloxías na 

 música.  
Reflexión  

sobre  a  

B4.1. Valorar o 

papel das  
tecnoloxías na 

formación  

MUB4.1.1. 

Selecciona e  
utiliza  
recursos 

tecnolóxicos  

CAA  
CD  
CMCCT  

Non 

 coñe

ce as 

aplicacións 

musicais  

Coñece 

mínimamen 
te  as  

aplicacións 

musicais  

Domina  as 

aplicacións 

musicais  

Todo o curso  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

n  repercusión  
que na música 
tivo a 

posibilidade  
de gravar o son e 

a aparición dos 
computadore 
s.  
B4.2.  
Transformaci 
ón  de  
valores, hábitos,  
consumo e gusto 

musical como 
consecuencia  
dos avances 

tecnolóxicos das 

últimas décadas.  

musical.  

  

para 

diferentes 
aplicacións 

musicais.   

  

     

MUB4.1.2. 

Comprende  
a 

transformaci 
ón  de  
valores, 
hábitos,  
consumo 

 e  
gusto 
musical 

como  
consecuenci 
a  dos  
avances 

tecnolóxicos 
.  

  

CSC  
CSIEE  

Non valora a 

influencia dos 

avances 

tecnolóxico s  

Vlora con 

axuda a  
inf luencia dos 

avances 

tecnolóxico a  

Valora toda a 

influencia  
dos avances 

tecnolóxicos  

Todo o curso  



e  
f   
g  
l  
n  

B4.4. Aplicación 

de técnicas de 
gravación 

analóxica e 

dixital para 
rexistrar as 

creacións 

propias, as 
interpretación s 

realizadas no 
contexto da aula 

e  
outras mensaxes 

musicais.  

  

B4.3. Sonorizar 

unha secuencia 
de imaxes fixas 

ou  en  
movemento  

utilizando 

diferentes 

recursos 

informáticos.  

MUB4.3.1. 

Sabe 

procurar 

 e 

seleccionar 

fragmentos 

musicais 

axeitados 

para 

sonorizar 

secuencias 

de imaxes.  

CAA  
CD  

Non  pode 

sonorizar 

imaxes  

Sonoriza 

imaxes con 

axuda  

Sonoriza 

imaxes  
autónomame 

nte  

1º trimestre  

MUB4.3.2. 
Sonoriza 

imaxes fixas 

e  en  
movemento 

mediante a  

CD  
CCEC  
CMCCT  

Non  pode 

sonorizar 

imaxes  

Sonoriza 

imaxes con 

axuda  

Sonoriza 

imaxes  
autónomame 

nte  

1º trimestre  

  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

   selección de 

músicas 

preexistente 
s ou a 

creación de 

bandas 

sonoras 

orixinais.  

     



e  
f   
g h  

l  
n  

B4.5. Análise 

das funcións da 

música en 

producións 

audiovisuais: 

publicidade, 

televisión, cine, 

videoxogos, etc.  

B4.4.  
Caracterizar a 
función da 

música nos 
medios de 

comunicació n 

(radio,  
televisión, cine, 

etc.) e as súas 

aplicacións na 

publicidade, 

nos videoxogos 

e noutras 

aplicacións 

tecnolóxicas.   

MUB4.4.1. 
Utiliza con 

autonomía 
as fontes de 

información  
e  os  
procedemen 
tos 

apropiados 
para indagar 

e elaborar  
traballos 
relacionados 

coa función 

da música 
nos medios 

de 

comunicació 
n.  

CAA  
CD  

Non  pode 

elaborar 

traballos  

Pode elaborar 

traballos con 

axuda  

Elabora 

traballos 

 de 

forma 

autónoma  

Todo o curso  

a e  

f   
g  
l  
n  

B4.6.  
Sonorización  
de imaxes fixas e 

en movemento 

mediante a 
selección de 

músicas 
preexistentes ou 

a creación de 
bandas  
sonoras 
orixinais.  
B4.7. Valoración 
crítica da  

B4.5. Coñecer 
as  
posibilidades 

das tecnoloxías 

aplicadas á 

música e 

utilizalas con 

autonomía.   

MUB4.5.1. 

Amosa  
interese por 

coñecer as 
posibilidade 
s  que 

ofrecen as 

novas  
tecnoloxías 
como  
ferramentas  
para  a  
actividade 

musical.  

CD  
CCEC  

Non se sente 

atraido polas 

novas 

tecnoloxías  

Sente interés 

polas novas 

tecnoloxías  

Utiliza as 

npvas 
tecnoloxías  

de 

 form

a  
autónoma  

Todo o curso  



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  

MUB4.5.2.  
Coñece  e  
consulta  
fontes  de  
información 

impresa ou 
dixital para 

resolver  
dúbidas  e  
para avanzar 

na 

aprendizaxe 

autónoma.  

CD  
CCL  
CAA  

Non busca 

fontes para 

aprender  

Recolle as 

fontes para 

aprender  

Utiliza todas 

as fontes ó 

seu alcance 

para aprender  

Todo o curso  

MUB4.5.3.  
Utiliza  a  

información  

CAA  
CL  
CD  

Non pode 

fecer crítica  
Fai unha 

crítica con 

axuda  

Fai crítica de 

forma 

autónoma  

Todo o curso  

  Música. 4º de ESO  Concrección dos estándares    

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares 

de 

aprendizaxe  

Competencias 

clave  
BAIXO  MEDIO  ALTO  Temporalización  

 audiovisuais.   de 

 xeit

o  
crítico,  
obtena  de  
distintos  
medios  e  
pode utilizala 

 e 

transmitila 

utilizando 

distintos 

soportes.  

     

  
  



 

 

 2. Avaliación e cualificación 

Avaliación  

  

  

  

  

  

  

Procedementos:  

- Tarefas entregadas polo alumnado a través das distintas canles 

propostas: aula virtual e correo electrónico.  

- Empregarase a rúbrica como proceso de autoavaliación. Terán una 

escala de cualificación de 10 puntos.    

Instrumentos:  

- Rexistro das actividades entregadas segundo o prazo de entrega 

indicado.  

- Calidade das tarefas enviadas.  



Cualificación 

final  

-As actividades do terceiro trimestre servirán para mellorar os 

resultados obtidos ata o momento (suman, nunca restan).   

-A nota da 3º avaliación será a media das actividades propostas 

telemáticamente. 

A entrega de tarefas en prazo e forma quedará reflectida na nota 

da mesma:   

* Ata 3 días fóra de prazo: Descóntase o 20% da nota da 

actividade.    

* De 3 a 7 días fóra de prazo: Descóntase o 50% da nota da 

actividade.   

* Máis de 1 semana fóra de prazo: Non se ten en conta a nota da 

actividade.   

O procedemento para calcular a NOTA FINAL  

Media da 1ª e da 2ª avaliación  + 20%da Nota obtida 

no traballo da 3ª avaliación   

 

-Posto que se dan suficientes ferramentas para acadar un bo 

resultado final, NON se fará redondeo da nota media da 1ª e 2ª 



avaliación no caso de que non se presenten axeitadamente as 

tarefas propostas na 3ª avaliación.   

-O alumno que ten algunha avaliación suspensa, superará a materia 

sempre e cando o cálculo da nota final lle permita alcanzar unha 

media de 5, para o cal deberá traballar de maneira constante 

durante a terceira avaliación e entregar como mínimo o 80% das 

tarefas correctamente.  

Alumando 

que suspendeu 

a 1º y/ou 2º 

avaliación 

A valoración  das tarefas encomendadas na aula virtual servirá 

neste caso  como instrumento de recuperación de maneira que , se 

son cualificadas satisfactoriamente , o alumnado poderá 

recuperar as avaliación e ter superada a materia en xuño.   



Proba 

extraordinaria 

de setembro  

No caso de que o alumnado non supere a materia durante o curso 

académico, farase unha proba escrita sobre os contidos tratados 

na primeira e segunda avaliación no mes de setembro. Será o 

centro o que estableza as datas nas que se realizarán estas 

probas.  

Alumnado de 

materia 

pendente  

Criterios de avaliación (non hai alumnos coa materia pendente)  

Criterios de cualificación  (non hai alumnos coa materia pendente)  

Procedementos e instrumentos de avaliación    (non hai alumnos 

coa materia pendente)  

 

 

 

 

 

 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades   As actividades estarán centradas no desenvolvemento das 

competencias clave sendo fundamentalmente de carácter 

práctico  :exercicios de linguaxe musical , exercicios de 

comprensión sobre vídeos o presentaciones utilizando as TIC, 

actividades interactivas, lúdicas 

As actividades deseñadas buscarán, de forma preferente, o 

desempeño da creatividade e irán orientadas ao  

desenvolvemento das competencias clave e a autonomía persoal. 

Empregaremos as actividades deste trimestre principalmente 

para afianzar os contidos vistos durante o período de 

actividade presencial.   

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade)  

Logo  das medidas adoptadas ata agora ( préstamo de equipos 

e kits de conexión ) , non hai constancia de que haxa alumnado 

sen conectividade. 

Todo o alumnado de música  ten os medios necesarios para 

acceder ás tarefas propostas na aula virtual. Aínda que a 



mayoría das actividades serán programadas semanalmente, 

haberá proxectos que abrangarán varias semanas de actividad. 

Dende o 16 de Marzo o traballo realizase telemáticamente,  non 

se avanza no curriculo da maneira na que estaba establecido na 

programación inicial.  

Indico ao alumnado  a través da aula  virtual  as tarefas que 

deben realizarse, secuenciadas e coas orientacións debidas. 

Naqueles casos nos que haxa dúbida, intento o contacto e 

asesoramento na medida do posible.  Estas tarefas estarán 

orientadas fundamentalmente ao repaso, reforzo e, ampliación 

das aprendizaxes do primeiro e segundo trimestres que 

resulten necesarias para acadar os obxectivos mínimos do 

curso.   

Serán utilizados os recursos TIC á nosa disposición : aula 

virtual do centro como principal medio de comunicación co 

alumnado, o espazo Abalar para a información ás familias , a 

plataforma Webex para a realización de clases telemáticas, 

etc… 



Materiais e 

recursos  

- Libro  Música 2 y Música 3  da editorial Teide.  

- Outros recursos sacados de internet ou de creación propia.  

 

 

 

  4. Información e publicidade  

A información ao alumnado lévase a cabo a través de distintas canles: aula virtual, 

foro de novas e correo electrónico.  

En canto ás familias, a comunicación lévase a cabo a través de Abalar.  

Este documento será publicado tanto na aula virtual de francés (no foro de novas) 

como na páxina web do centro.  

    

Mosteirón, 8 de maio de 2020     

Asdo.: Mª Inés González González  

Xefa do departamento de Música   


