
RESUMO PROGRAMACIÓN MÚSICA  2019-20 

1º ESO  
 

 Obradoiro de música. 1º de ESO  Concreción dos estándares       

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

Bloque 1. Interpretación e Creación     

m 
n 

B1.1 A figura-
ción rítmica: re-
dondas, bran-
cas, negras e 
corcheas, e os 
seus silencios. 
B1.2 A altura 
das notas 
B1.3 O compás 
binario, ternario 
e cuaternario 
B1.4 Utilización 
de grafías con-
vencionais na 
lectura, na escri-
tura e na inter-
pretación de 
cancións e de 
pezas instru-
mentais sinxe-
las. 

B1.1 Identificar o 
pulso, figuras rít-
micas básicas (re-
dondas, brancas, 
negras e corcheas, 
e os seus silen-
cios); sonoridade 
maior e menor; 
timbres instru-
mentais e vocais e 
diferentes intensi-
dades e velocida-
des. 

OMB1.1.1 Iden-
tifica figuras  rít-
micas  básicas: 
redondas, bran-
cas, negras e 
corcheas. 

CCEC 
CMCCT 

Identifica 
con dificul-
tade 

Identifica 
sen apenas 
axuda 

Iden-
tifica 
de 
forma 
autó-
noma 

Setem-
bro- 
Outu-
bro 

OMB1.1.2 Dife-
renza en tornos 
melódicos maio-
res e menores. 

CCEC 
CAA 

Diferenza 
tonos con 
dificultade 

Diferenza 
tonos sen 
moita 
axuda 

Dife-
renza 
tonos 
autó-
no-
ma-
ment
e 

MArzo 

OMB1.1.3 Iden-
tifica e trans-
cribe ditados de 
patróns rítmi-
cos e melódicos 
con formula-
cións sinxelas 
en estruturas bi-
narias, ternarias 
e cuaternarias. 

CCEC 
CMCCT 
CAA 

Realiza dic-
tados con 
moita 
axuda 

Realiza dic-
tados de 
forma 
guiada 

Rea-
liza 
dicta-
dos 
inde-
pen-
dien-
te-
ment
e 

Todo o 
curso 

k 
g 

B1.5 Coñece-
mento básico do 
aparello fona-
dor. Aplicación 
práctica. 
B1.6 Iniciación 
ao canto: respi-
ración diafrag-
mática. Postura 
correcta para o 
canto, a emisión 
e a proxección 
vocal. Exercicios 
e quecemento  
vocal progre-
sivo. 

B1.2 Cantar as 
cancións e exerci-
cios propostos en 
clase de forma co-
rrecta en todos os 
procesos: postura, 
respiración, emi-
sión e resonancia 
da voz. 

OMB1.2.1 Man-
tén unha co-
rrecta postura e 
respiración ao 
entoar. 

CAA 
CCEC 

Non man-
tén boa 
postura nin 
respiración 

Mantén  
boa postura 
e respira-
ción 

Man-
tén 
pos-
tura e 
respi-
ra-
ción 
moi 
boa 

Todo o 
curso 

OMB1.2.2 
Coñece e com-
prende o seu 
proceso de emi-
sión e resonan-
cia da voz. 

CCEC 
CMCCT 
CAA 

Non con-
trola a re-
soancia 

Controla a 
resoancia 
de forma 
guiada 

Mo i 
bo 
con-
trol 
da re-
soan-
cia 

Decem-
bro 

OMB1.2.3 Canta 
pezas vocais 
propostas apli-
cando técnicas 
que permitan 
unha correcta 
emisión da voz. 

CAA 
CCEC 

Canta sen 
control da 
emisión da 
voz 

Canta con 
certo con-
trol da voz 

Canta 
con 
con-
trol 
total 
da voz 

Todo o 
curso 
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 Obradoiro de música. 1º de ESO  Concreción dos estándares       

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

OMB1.2.4 Prac-
tica a relaxa-
ción, a respira-
ción, a articula-
ción, a resonan-
cia e a entoa-
ción. 

CCEC 
CMCCT  
CAA 

Non con-
trola  

Controla 
con dificul-
tade 

Con-
trola 
con 
preci-
sión 

Todo o 
curso 

k 
n 

B1.7 O corpo 
como medio de 
expresión musi-
cal: característi-
cas xenéricas e 
formais. 
B1.8 Improvisa-
ción de peque-
nas pezas de 
xeito individual 
mediante o uso 
da voz e da per-
cusión corporal. 

B1.3 Utilizar os di-
ferentes sons pro-
ducidos mediante 
percusión corpo-
ral e coa voz, para 
a creación, a im-
provisación e a in-
terpretación de 
pequenas pezas 
rítmicas. 

OMB1.3.1 Uti-
liza os elemen-
tos producidos 
para elaborar 
pezas instru-
mentais e vocais 
de carácter rít-
mico. 

CCEC 
CAA 

Non ela-
bora pezas 
rítmicas 

Elabora pe-
zas rítmicas 
con axuda 

Ela-
bora 
pezas 
de 
forma 
autó-
noma 

2º e 3º 
trimes-
tre 

a 
j 
l 

B1.9 A escala 
musical e o seu 
uso máis habi-
tual na música 
occidental. Uso 
da escala diató-
nica maior e da 
escala pentató-
nica. 
B1.10 Improvi-
sación de pe-
quenas estrutu-
ras polifónicas 
utilizando un 
ostinato e a es-
cala pentató-
nica. 

 

B1.4 Improvisar e 
interpretar estru-
turas musicais 
elementais cons-
truídas sobre os 
modos e as esca-
las máis sinxelas e 
os ritmos máis co-
múns. A partir das 
indicacións do do-
cente, coa voz, 
percusión corpo-
ral, pequena per-
cusión, instru-
mentos de lámi-
nas e demais ins-
trumentos de 
aula. 

 OMB1.4.1 Im-
provisa e inter-
preta estruturas 
musicais ele-
mentais cons-
truídas sobre os 
modos e as esca-
las máis sinxelas 
e os ritmos máis 
comúns 

CAA  
CCEC 

Improvisa e 
interpreta 
sempre con 
axuda 

Improvisa e 
interpreta 
con certa 
axuda 

Im-
pro-
visa e 
inte-
preta 
de 
modo 
autó-
noma 

3º tri-
mestre 

OMB1.4.2 Uti-
liza os elemen-
tos e recursos 
adquiridos para 
elaborar 
arranxos e crear 
cancións e pezas 
instrumentais. 

CAA 
CCEC  
CSIEE 

Non realiza 
arranxo cos 
recursos 
adquiridos 

Realiza 
arranxo cos 
recursos 
adquiridos 
con axuda 

Rea-
liza  
arran
xo cos 
recur-
sos 
ad-
quiri-
dos 
sen 
nin-
gunha 
difi-
cul-
tade 

3º tri-
mestre 

OMB1.4.3 Rea-
liza improvisa-
cións e compo-
sicións partindo 
de pautas pre-
viamente esta-
blecidas. 

Non realiza 
improvisación
s 

Realiza 
improvisación
s con axuda 

Realiz
a 
improvi
sación 
sen 
axuda 

3º 
trimestre 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

a 

k 

l 

B1.11 As 
posibilidades 
expresivas do 
noso carpo. 
Elementos 
básicos da 
expresión 
corporal. 

B1.12 
Utilización da 
escoita de 
pequenas 
melodías para 
realizar 
coreografías 
individuais. 

B1.5 Integrar os 
movementos dunha 
coreografía de 
forma sincronizada 
co pulso. 

OMB1.5.1 Utiliza 
os elementos e 
recursos 
adquiridos para 
elaborar 
coreografías. 

CAA 
CCEC 

Non realiza 
coreogra-
fías 

Realiza co-
reografías 
con axuda 

Rea-
liza 
co-
reo-
gra-
fías 
sen 
axuda 

2º tri-
mestre 

OMB1.5.2 Segue 
o pulso ao mo-
verse en coreo-
grafías. 

CAA 
CCEC 

Non segue o 
pulso nas 
coreogra-
fías 

Segue o 
pulso das 
coreogra-
fías se-
guindo pau-
tas 

Segue 
o 
pulso 
das 
co-
reo-
gra-
fías 
sen 
axuda 

2º tri-
mestre 

K B1.13 Ergono-
mía. Elementos 
para unha co-
rrecta coloca-
ción postural  á 
hora de inter-
pretar calquera 
instrumento ou 
de traballar a 
nosa voz. 
B1.14 Técnica 
básica na pe-
quena percu-
sión. 

B1.6Interpretar 
pezas instrumen-
tais cunha postura 
corporal ade-
cuada e con preci-
sión rítmica e me-
lódica. 

OMB1.6.1 Man-
tén unha pos-
tura correcta ao 
tocar ante os 
instrumentos. 

CAA 
CCEC 

Non man-
tén a pos-
tura ao to-
car os ins-
trumentos 

Mantén a 
postura ao 
tocar os ins-
trumentos 
con vi-
xianza 

Man-
tén a 
pos-
tura 
ao to-
car os 
ins-
tru-
men-
tos  

Todo o 
curso 

OMB1.6.2 Uti-
liza técnicas 
axeitadas ao to-
car os diferentes 
instrumentos. 

CAA 
CCEC 

Non utiliza 
técnicas 
axeitadas 
ao tocar os 
diferentes 
instrumen-
tos. 

Utiliza téc-
nicas axei-
tadas ao to-
car os dife-
rentes ins-
trumentos 
con vi-
xianza 

Uti-
liza 
técni-
cas 
axei-
tadas 
ao to-
car os 
dife-
ren-
tes 
ins-
tru-
men-
tos. 

Todo o 
curso 

OMB1.6.3 Busca 
a precisión rít-
mica e melódica 
nas interpreta-
cións. 

CAA 
CCEC 

Non busca a 
precisión 
rítmica e 
melódica 
nas inter-
pretacións. 

Busca a 
precisión 
rítmica e 
melódica 
nas inter-
pretacións, 
recibindo 
pautas 

Busca 
a pre-
cisión 
rít-
mica e 
meló-
dica 
nas 
inter-
preta-
cións. 

Todo o 
curso 
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Obxectivo
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Contidos Criterios de 
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Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

OMB1.6.4 Ad-
quire e aplica as 
habilidades téc-
nicas e interpre-
tativas necesa-
rias nas activi-
dades de inter-
pretación axei-
tadas ao nivel. 

CAA 
CCEC 
CSIEE 

Non aplica 
habilidades 
necesarias 
nas inter-
pretacións 

Aplica habi-
lidades ne-
cesarias nas 
interpreta-
cións con 
axuda 

Non 
aplica 
habi-
lida-
des 
nece-
sarias 
nas 
inter-
preta-
cións 
sen 
axuda 

Todo o 
curso 

f 
j 

B1.15 A forma 
musical: famas bi-
narias e ternarias. 
B1.16 Elementos 
básicos dos funda-
mentos da compo-
sición: a repeti-
ción, a imitación e 
a variación 

B1.7 Coñecer os 
principios básicos 
dos procedementos 
compositivos e as 
formas de organiza-
ción musical. 

OMB1.7.1 Com-
prende os con-
ceptos e termos 
básicos relacio-
nados cos pro-
cedementos 
compositivos e 
cos tipos for-
mais. 

CCEC Non com-
prende pro-
cedemen-
tos compo-
sitivos 

Comprende 
procede-
mentos 
compositi-
vos con 
axuda 

Non 
com-
prend
e pro-
cede-
men-
tos 
com-
posi-
tivos 

3º tri-
mestrre 

b 
d 
l 
m 
n 

B1.17 Práctica de 
pezas musicais 
aprendidas a tra-
vés da memoriza-
ción e da lectura 
de partituras. 

B1.8 Amosar in-
terese polo desen-
volvemento das ca-
pacidades e habili-
dades como medio 
para as actividades 
de interpretación, 
aceptando e cum-
prindo as normas 
que rexen a inter-
pretación en grupo 
e aportando ideas 
musicais que contri-
búan ao perfeccio-
namento da tarefa 
común. 

OMB1.8.1 
Amosa interese 
polo coñece-
mento e polo 
coidado da voz, 
do corpo e dos 
instrumentos. 

CAA  
CCEC 

Non amosa 
interese 
polo coñe-
cemento e 
polo coi-
dado da 
voz, do 
corpo e dos 
instrumen-
tos. 

Amosa in-
terese polo 
coñece-
mento e 
polo coi-
dado da 
voz, do 
corpo e dos 
instrumen-
tos. 

Amos
a  
gran 
in-
terese 
polo 
coñe-
ce-
ment
o e 
polo 
coi-
dado 
da 
voz, 
do 
corpo 
e dos 
ins-
tru-
men-
tos. 

Todo o 
curso 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

B1.18 Práctica das 
pautas básicas da 
interpretación: si-
lencio, atención 
ao/á director/a e 
aos/as demais in-
térpretes, audi-
ción interior, me-
moria e adecua-
ción ao conxunto. 
Atención ao silen-
cio como ele-
mento básico do 
feito musical. 
B1.19 Aceptación 
e cumprimento 
das normas que 
rexen a interpre-
tación en grupo e 
a achega das ideas 
musicais que con-
tribúan ao perfec-
cionamento da ta-
refa común. 

OMB1.8.2 Prac-
tica as pautas 
básicas da inter-
pretación: silen-
cio, atención 
ao/á director/a 
e aos/as ou-
tros/as intér-
pretes, adecua-
ción ao 
conxunto, mos-
trando  espírito 
crítico ante a 
súa propia in-
terpretación e a 
do seu grupo 

CAA 
CCEC 
CSIEE 
CSC 

Non prac-
tica as pau-
tas básicas 
da interpre-
tación: 

Practica as 
pautas bási-
cas da in-
terpreta-
ción con di-
ficultade 

Prac-
tica as 
pau-
tas 
bási-
cas da 
inter-
preta-
ción 

Todo o 
curso 

OMB1.8.3 Parti-
cipa de xeito ac-
tivo en agrupa-
cións vocais e 
instrumentais, 
colaborando 
con actitudes de 
mellora e de 
compromiso e 
amosando unha 
actitude aberta 
e respectuosa. 

CAA 
CCEC 
CSIEE  
CSC 

Non parti-
cipa de 
xeito activo 
en agrupa-
cións vocais 
e instru-
mentais, co-
laborando 
con actitu-
des de me-
llora e de 
compro-
miso e amo-
sando unha 
actitude 
aberta e 
respec-
tuosa. 

Case sem-
pre parti-
cipa de 
xeito activo 
en agrupa-
cións vocais 
e instru-
mentais, co-
laborando 
con actitu-
des de me-
llora e de 
compro-
miso e amo-
sando unha 
actitude 
aberta e 
respec-
tuosa. 

Parti-
cipa 
de 
xeito 
activo 
en 
agru-
pa-
cións 
vocais 
e ins-
tru-
men-
tais, 
cola-
bo-
rando 
con 
acti-
tudes 
de 
me-
llora e 
de 
com-
pro-
miso 
e 
amo-
sando 
unha 
acti-
tude 
abert
a e 
res-
pec-
tuosa. 

Todo o 
curso 
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OMB1.8.4 
Amosa apertura 
e respecto cara 
as propostas do 
docente e dos 
compañeiros e 
compañeiras. 

CSC Non amosa 
apertura e 
respecto 
cara as pro-
postas do 
docente e 
dos compa-
ñeiros e 
compañei-
ras. 

Amosa 
apertura e 
respecto 
cara as pro-
postas do 
docente e 
dos compa-
ñeiros e 
compañei-
ras. A maior 
parte das 
veces 

Amos
a 
aper-
tura e 
res-
pecto 
cara 
as 
pro-
pos-
tas do 
do-
cente 
e dos 
com-
pa-
ñeiros 
e 
com-
pa-
ñei-
ras. 

Todo o 
curso 
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a 
b 

B1.20 
Aceptación e 
predisposición 
para mellorar as 
capacidades 
técnicas e 
interpretativas 
propias, e 
respecto ante 
outras formas 
de expresión. 

B1.9 Demostrar 
interese polas 
actividades de 
composición e de  
improvisación e 
amosar respecto 
polos creacións de 
seus compañeiros e 
compañeiras. 

OMB1.9.1 
Demostra unha 
actitude de 
superación e 
mellora das súas 
posibilidades e 
respecta as 
distintas 
capacidades e 
formas de 
expresión dos 
seus compañeiros 
e compañeiras. 

CAA 
CCEC 
CSIEE 
CSC 

Non de-
mostra 
unha acti-
tude de su-
peración e 
mellora das 
súas posibi-
lidades e 
respecta as 
distintas 
capacida-
des e for-
mas de ex-
presión dos 
seus com-
pañeiros e 
compañei-
ras. 

Demostra 
as veces  
unha acti-
tude de su-
peración e 
mellora das 
súas posibi-
lidades e 
respecta as 
distintas 
capacida-
des e for-
mas de ex-
presión dos 
seus com-
pañeiros e 
compañei-
ras. 

De-
mos-
tra 
sem-
pre 
unha 
acti-
tude 
de su-
pera-
ción e 
me-
llora 
das 
súas 
posi-
bili-
dades 
e res-
pecta 
as 
dis-
tintas 
capa-
cida-
des e 
for-
mas 
de ex-
pre-
sión 
dos 
seus 
com-
pa-
ñeiros 
e 
com-
pa-
ñei-
ras. 

Todo o 
curso 

e 
f 
l 

B1.21 Explora-
ción das posibi-
lidades de di-
versas fontes 
sonoras e prác-
tica de habilida-
des técnicas 
para a interpre-
tación. 
B1.22 Aproxi-
mación ás dis-
tintas tecnolo-
xías musicais e 
ás súas posibili-
dades creado-
ras. 

B1.10 Explorar as 
posibilidades de 
distintas fontes e 
obxectos sonoros. 

OMB1.10.1 In-
vestiga e indaga 
de forma crea-
tiva as posibili-
dades sonoras e 
musicais dos 
obxectos. 

CAA 
CCEC 

Non inves-
tiga 

Investiga 
con axuda 

Inves-
tiga 
de 
forma 
autó-
noma 

3º tri-
mestre 

Bloque 2. Escoita     
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c 
j 
l 
m 
n 

B2.1 Utilización 
dos recursos ne-
cesarios para a 
comprensión da 
música escoitada. 
B2.2 Clasificación 
e discriminación 
auditiva dos tipos 
de voces e de ins-
trumentos, e das 
agrupacións vo-
cais e instrumen-
tais. 

B2.1 Identificar e 
coñecer as posibili-
dades físicas dos 
instrumentos de 
que se dispoña na 
aula. 

OMB2.1.1 Dife-
renza as sonori-
dades dos ins-
trumentos da 
aula, así como a 
súa forma e os 
diferentes tipos 
de voces. 

CAA 
CCEC 

Non dife-
renza sono-
ridades 

Diferenza 
sonorida-
des con 
axuda 

Dife-
renza 
sono-
rida-
des 
sen 
axuda 

1º tri-
mestre 

b 
g 
j 
l 
m 

B2.3 Identifica-
ción dos ele-
mentos da mú-
sica e das súas 
características 
na audición e na 
análise de obras 
musicais. 

B2.2 Analizar di-
versas producións 
sonoras e compa-
rar diferentes ver-
sións das mesmas, 
valorando a prác-
tica e a técnica 
dos/as  intérpre-
tes e o esforzo e a 
dedicación dos es-
tudantes e dos 
profesionais da 
Música. 

OMB2.2.1 Rela-
ciona o feito mu-
sical con múlti-
ples contextos. 

CCEC 
CSC 

Non rela-
ciona o feito 
musical con 
múltiples 
contextos. 

Relaciona o 
feito musi-
cal con múl-
tiples con-
textos.. de 
forma 
guiada 

Rela-
ciona 
o feito 
musi-
cal 
con 
múlti-
ples 
con-
tex-
tos. 

3º tri-
mestre 

OMB2.2.2 Em-
prega conceptos 
musicais para 
comunicar 
coñecementos 
xuízos e opi-
nións musicais 
de forma oral e 
escrita con rigor 
e claridade. 

CCL 
CSIEE 

Non em-
prega con-
ceptos mu-
sicais para 
expresarse 

Emprega 
conceptos 
musicais 
para expre-
sarse de 
forma 
guiada 

Em-
prega 
con-
cep-
tos 
musi-
cais 
para 
ex-
pre-
sarse 

2º e 3º 
trimes-
tre 

OMB2.2.3 Toma 
conciencia da 
contribución da 
música á calidade 
da experiencia 
humana, 
mostrando unha 
actitude crítica 
ante o consumo 
indiscriminado de 
música. 

CSIEE  
CAA 

Non é crí-
tico co con-
sumo de 
música 

Ë crítico có 
consumo 
de música 
de forma 
guiada 

Ë crí-
tico 
có 
con-
sumo 
de 
mú-
sica  

3º tri-
mestre 

b 
j 

B2.4 Elementos 
que interveñen 
na construción 
dunha obra mu-
sical: melodía, 
ritmo, harmo-
nía, timbre, tex-
tura, forma, 
tempo, diná-
mica, etc. 

B2.3 Ler distintos 
tipos de partitu-
ras no contexto 
das actividades 
musicais da aula 
como apoio ás ta-
refas de audición. 

 

OMB2.3.1 Segue 
partituras 
sinxelas como 
apoio á audi-
ción. 

CCEC 

 

Non segue 
partituras 
sinxelas 
como apoio 
á audición. 

Segue parti-
turas sinxe-
las como 
apoio á au-
dición., de 
forma 
guiada 

Segue 
parti-
turas 
sinxe-
las 
como 
apoio 
á au-
di-
ción. 

Todo o 
curso 
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 Obradoiro de música. 1º de ESO  Concreción dos estándares       

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

a 
b 
c 

B2.5 Interese por 
desenvolver hábi-
tos positivos e de 
respecto ás de-
mais persoas du-
rante a escoita. 
B2.6 Sensibiliza-
ción e actitude crí-
tica ante o con-
sumo indiscrimi-
nado de música e 
a contaminación 
sonora. 

B2.4 Valorar o silen-
cio como condición 
previa para partici-
par nas audicións. 

OMB2.4.1 Va-
lora o silencio 
como elemento 
indispensable 
para a audición. 

CCEC 
CSIEE 
CSC 

Non valora 
o silencio 
como ele-
mento in-
dispensable 
para a audi-
ción. 

Valora case 
sempre  o 
silencio 
como ele-
mento in-
dispensable 
para a audi-
ción. 

Va-
lora 
sem-
pre o 
silen-
cio 
como 
ele-
ment
o in-
dis-
pen-
sable 
para a 
audi-
ción. 

Todo o 
curso 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais     

e 
g 
i 
j 
m 
n 

B3.1 A música 
ao servizo dou-
tras linguaxes: 
corporal, tea-
tral, cinemato-
gráfica, radiofó-
nica ou publici-
taria. 

B3.1 Realizar 
exercicios que re-
flictan a relación 
da música con ou-
tras disciplinas. 

OMB3.1.1 Rela-
ciona con cohe-
rencia diferen-
tes disciplinas 
artísticas 

CAA  
CCEC 

Non rela-
ciona as 
disciplinas 
artísticas 

Relaciona 
as discipli-
nas artísti-
cas con 
axuda 

Rela-
ciona 
as dis-
cipli-
nas 
artís-
ticas 

3º tri-
mestre 

OMB3.1.2 Iden-
tifica funcións 
que cumpre a 
música na nosa 
vida 

CSC 
CSIEE 
CAA 

Non identi-
fica fun-
cións que 
cumpre a 
música na 
nosa vida 

Identifica 
funcións 
que cumpre 
a música na 
nosa vida 
con axuda 

Iden-
tifica 
fun-
cións 
que 
cum-
pre a 
mú-
sica 
na 
nosa 
vida 

3º tri-
mestre 

g 
i 
j 
l 

B3.2 Plurali-
dade de estilos 
na música ac-
tual: caracterís-
ticas culturais, 
artísticas e for-
mais. 

B3.2 Amosar in-
terese por coñe-
cer músicas de 
distintas caracte-
rísticas, épocas e 
culturas, e por 
ampliar e diversi-
ficar as propias 

OMB3.2.1 
Amosa interese 
por coñecer dis-
tintos xéneros 
musicais e as 
súas funcións 
expresivas, go-
zando delas 
como oínte. 

CCEC 
CAA 
CSC 

Amosa in-
terese po-
los xéneros 
musicais 
case sem-
pre 

Non amosa 
interese po-
los xéneros 
musicais 
sempre 

Non 
amos
a in-
terese 
polos 
xéne-
ros 
musi-
cais 

Todo o 
curso 
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 Obradoiro de música. 1º de ESO  Concreción dos estándares       

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

preferencias mu-
sicais, adoptando 
unha actitude 
aberta e respec-
tuosa. 

 

OMB3.2.2 Co-
munica coñece-
mentos, xuízos e 
opinións musi-
cais de forma 
oral e escrita 
con rigor e clari-
dade. 

CCL 
CSIEE  
CSC 

Non comu-
nica coñe-
cementos, 
xuízos e 
opinións 
musicais de 
forma oral e 
escrita con 
rigor e cla-
ridade. 

Comunica 
coñece-
mentos, 
xuízos e 
opinións 
musicais de 
forma oral e 
escrita con 
rigor e cla-
ridade de 
forma 
guiada 

Co-
mu-
nica 
coñe-
ce-
men-
tos, 
xuí-
zos e 
opi-
nións 
musi-
cais 
de 
forma 
oral e 
es-
crita 
con 
rigor 
e cla-
ri-
dade. 

3º tri-
mestre 

j 
l 
m 
n 

B3.3 Valoración 
e interese pola 
música de dife-
rentes épocas e 
culturas, no-
meadamente a 
galega. 

B3.3 Contextuali-
zar as obras inter-
pretadas, amo-
sando interese 
por diversificar o 
seu repertorio. 

OMB3.3.1 Em-
prega un voca-
bulario ade-
cuado para des-
cribir percep-
cións e coñece-
mentos musi-
cais. 

CCL  
CCEC 

Non em-
prega un bo 
vocabulario 

Emprega 
case sem-
pre bo vo-
cabulario 
musical 

Em-
prega 
sem-
pre 
voca-
bula-
rio 
axei-
tado 

Todo o 
curso 

OMB3.3.2 Uti-
liza fontes de in-
formación para 
indagar sobre as 
novas tenden-
cias, represen-
tantes e grupos 
de música popu-
lar, reflexio-
nando sobre 
elas. 

CCL 
CD 
CSIEE 

Non utiliza 
as fontes 
para inda-
gar sobre a 
música 

Non utiliza 
as fontes 
para inda-
gar sobre a 
música 

Non 
utiliza 
as 
fontes 
para 
inda-
gar 
sobre 
a mú-
sica 

Todo 
ocurso 

OMB3.3.3 In-
terésase por 
ampliar e diver-
sificar as prefe-
rencias. 

CAA 
CD 

Non se in-
teresa por 
ampliar e 
diversificar 
as preferen-
cias. 

Interésase 
por ampliar 
e diversifi-
car as pre-
ferencias as 
veces 

In-
teré-
sase 
por 
am-
pliar e 
diver-
sificar 
as 
prefe-
ren-
cias.s
em-
pre 

Todo o 
curso 
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 Obradoiro de música. 1º de ESO  Concreción dos estándares       

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

Bloque 4. Música e Tecnoloxías     

e 
n 

B4.1 Utilización 
dos medios de 
comunicación, 
de dispositivos 
electrónicos, re-
cursos da Inter-
net e software 
musical de dis-
tintas caracte-
rísticas para o 
adestramento 
auditivo, a es-
coita, a interpre-
tación e a crea-
ción musical. 
B4.2 Aplicación 
de técnicas de 
gravación ana-
lóxica e dixital, 
para rexistrar as 
creacións pro-
pias, as inter-
pretacións reali-
zadas no con-
texto da aula e 
outras mensa-
xes musicais. 
B4.3 Utilización 
das tecnoloxías 
da información 
nos procesos de 
creación musi-
cal. 
B4.4 Coñece-
mento e em-
prego das tecno-
loxías da infor-
mación na inter-
pretación e gra-
vación de pezas 
musicais. 
B4.5 Emprego e 
coñecemento 
dos recursos ne-
cesarios para a 
conservación e a 
difusión das 
creacións musi-
cais propias e 
alleas. 

B4.1 Utilizar re-
cursos tecnolóxi-
cos dispoñibles, 
amosando un 
coñecemento bá-
sico das técnicas e 
procedementos 
necesarios para 
gravar e reprodu-
cir. 

OMB4.1.1 
Coñece algun-
has das posibili-
dades que ofre-
cen as tecnolo-
xías e utilízaas 
como ferramen-
tas para a activi-
dade musical. 

CD Non coñece 
a posibili-
dad de utili-
zar as tec-
noloxías na 
música 

Coñece al-
gunhas po-
sibilidaesd 
de utilizar 
as tecnolo-
xías na mú-
sica 

Coñe-
ces 
moi-
tas  
posi-
bili-
dades 
de 
utili-
zar as 
tecno-
loxías 
na 
mú-
sica 

Todo o 
curso 
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 Obradoiro de música. 1º de ESO  Concreción dos estándares       

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporal
ización 

e 
n 

B4.6 O son e a 
música nos me-
dios audiovi-
suais e nas tec-
noloxías da in-
formación e da 
comunicación. 
Valoración dos 
recursos tecno-
lóxicos como 
instrumentos 
para o coñece-
mento da mú-
sica e a satisfac-
ción con ela. 

B4.2 Utilizar de 
xeito funcional os 
recursos informá-
ticos dispoñibles 
para a indagación 
do feito musical. 

OMB4.2.1 Uti-
liza fontes e pro-
cedementos 
apropiados para 
a elaboración de 
traballos sobre 
temas relacio-
nados co feito 
musical.. 

CD 
CSIEE 

Non utiliza 
fontes e 
procede-
mentos 
apropiados 
para a ela-
boración de 
traballos 
sobre te-
mas rela-
cionados co 
feito musi-
cal.. 

Utiliza fon-
tes e proce-
dementos 
apropiados 
para a ela-
boración de 
traballos 
sobre te-
mas rela-
cionados co 
feito musi-
cal.., rebi-
bindo 
axuda 

Uti-
liza 
fontes 
e pro-
cede-
men-
tos 
apro-
pia-
dos 
para a 
elabo-
ra-
ción 
de 
traba-
llos 
sobre 
temas 
rela-
ciona-
dos co 
feito 
musi-
cal.. 

Todo o 
curso 

 

2º ESO 

 

 

 Música. 2º de ESO  Concreción dos estándares  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

 Bloque 1. Interpretación 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. 
Habilidades 
técnicas e 

B1.1. 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 a 
interpretación de 
pequenas obras ou 

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 
califica os 
parámetos 
do son, pero 
aplica a 
lInguaxe 
técnica 
básica. 

Coñece a 
linguaxe que 
califica os 
parámetros do 
son, pero 
mostra algunha 
confusión. 

Coñece e 
recoñece  
claramente os 
parámetros  .do  
e sérvese da 
linguaxe técnica 
apropiada. 

Todo o curso 
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 Música. 2º de ESO  Concreción dos estándares  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

interpretativas, 
exploración e 
descuberta das 
posibilidades da 
voz como medio de 
expresión musical. 

B1.3. 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. 

 

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 

MUB1.1.3. Identifica 
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 
propias, 
empregadas como 
expresión musical. 

B1.2. Distinguir e utilizar os 
elementos da 
representación gráfica 
da música (colocación 
das 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.). 

MUB1.2.1. 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 a 
intensidade e 
matices; 
indicacións 
rítmicas e de 
tempo, etc.). 

CCEC Recoñece 
con 
dificultade 
os 
elementos 
da 
representaci
ón 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 
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 Música. 2º de ESO  Concreción dos estándares  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

n 
g 

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

B1.9. 
Experimentación e 
práctica das 
técnicas do 
movemento e da 
danza, expresión 
dos contidos 
musicais a través 
do corpo e do 
movemento, e a 
interpretación dun 
repertorio variado 
de danzas. 

B1.3. Improvisar e 
interpretar estruturas 
musicais elementais 
construídas sobre os 
modos e as escalas 
máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns. 

MUB1.3.1. Improvisa 
e interpreta 
estruturas 
musicais 
elementais 
construídas sobre 
os modos e as 
escalas máis 
sinxelas e os 
ritmos máis 
comúns. 

CAA 
CCEC 

Interpreta a 
primeira voz 
de pezas 
musicais 
sinxelas e 
improvisa de 
manera 
poco 
reflexiva e 
sen 
precisión na 
pulsación. 

Interpreta as 
voces 
medianamente 
complicadas de 
unha peza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con unha 
musicalidade 
poco expresiva. 

Interpreta as 
voces máis 
complicadas 
dunha peza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
cunha 
musicalidade 
expresiva. 

3º trimestre 

MUB1.3.2. Utiliza os 
elementos e os 
recursos 
adquiridos para 
elaborar arranxos 
e crear cancións, 
pezas 
instrumentais e 
coreografías. 

CAA 
CCEC 

Compón e 
confecciona 
arranxos e  
coreografías 
en grupo. 
 

Compón e  
confecciona 
arranxos e  
coreografías en 
grupo. 
Individualmente 
compone  con 
unha 
expresividade 
limitada. 
 

Compón e 
confecciona 
arranxos e  
coreografías 
autónomamente 
e  con 
dedicación. 
Colaborana 
mellora de 
traballos dos 
compañeros 
que eñen máis  
dificultades. 

Mes de maio 

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 
adecuación ao 
conxunto. 

B1.11. Aceptación e 
cumprimento das 
normas que rexen a 
interpretación en 
grupo e a achega 
das ideas musicais 
que contribúan ao 
perfeccionamento 
da tarefa común. 

B1.12. Aceptación e 
predisposición para 
mellorar as 
capacidades 
técnicas e 
interpretativas 
propias, e respecto 
ante outras formas 
de expresión. 

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 perfeccionamento da 
tarefa común. 

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 

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 dificultade 
concreta. 

Integra cada 
pauta de 
técnica vocal e 
a a aplica en 
cada dificultade. 

2º trimestre 

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

CCEC Canta de 
maneira 
poco 
reflexiva. 

Canta 
intentando ser 
reflexivo, pero 
necesita da 
guía do 
profesor ou 
profesora para 
cada un dos 
aspectos.   

Canta de 
maneira 
reflexiva 
aplicando as 
técnicas 
aprendidas nos 
exercicios 
previos. 

3º trimestre 
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Obxec
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
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Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

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 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 longo do 
curso 

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

CAA 
CCEC 

Mostra  
intranquilida
de e  unha 
concentració
n irregular. 

Mostra 
tranquilidade 
pero ten unha 
concentración 
algo irregular. 

Está controlado 
emocionalment
e e concentrado 
para poder 
interpretar con 
corrección e 
musicalidade. 

3º trimestre 

a 
n 

B1.13. Improvisación, 
elaboración de 
arranxos e 
composición como 
recursos para a 
creación musical en 
todas as súas 
vertentes; 
elaboración de 
arranxos de 
cancións e pezas 
instrumentais, con 
acompañamentos 
sinxelos e selección 
de distintos tipos de 
organización 
musical. 

B1.14. Composición 
individual ou en 
grupo de cancións e 
pezas 
instrumentais para 
distintas 
agrupacións, a 
partir da 
combinación de 
elementos e 
recursos 
presentados no 
contexto das 
actividades que se 
realizan na aula. 

B1.5. Amosar interese 
polas actividades de 
composición e 
improvisación, e 
respecto polas 
creacións dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

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

CAA 
CCEC 

Improvisa e 
compó coa 
axuda do 
grupo. 

Improvisa e 
compón en 
grupo e 
individualmente 
aportando ideas 
pouco 
musicales. 

Improvisa e 
compón con 
musicalidade 
seguindo a 
pulsación, a 
coherencia 
melódica e as 
estructuras. 

Mes de maio 

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 
dificultades 
expresivas, 
respecta as dos 
seus 
compañeiros e 
axuda a que os 
seus  
compañeiros se 
superen. 

Todo o curso 
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g 
n 
d 
ñ 

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

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

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, 
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 
dificultade a 
través da 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartitura
s e partituras 
de notación 
sinxela. 
Canta por 
imitación o 
con 
partituras 
moi sinxela. 
Danza por 
imitación  
econ 
dificultades 
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 
dificultades de 
pulsación e 
memorizando 
as coreografías. 

Interpreta con 
corrección e 
musicalidade a 
través da 
lectura. 
Canta con 
partituras 
adaptadas ao 
nivel. 
Danza ein 
dificultades de 
pulsación e 
memorizando 
as coreografías. 

Todo o curso 

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 
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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 
medianamen
te 
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 

 Bloque 2. Escoita      

n 
ñ 

B2.1. Utilización dos 
recursos 
necesarios para a 
comprensión da 
música escoitada. 

B2.2. Identificación 
dos elementos da 
música e das súas 
características na 
audición e na 
análise de obras 
musicais. 

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

B2.1. Identificar 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. 

Identifica 
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 
característicos da 
música popular 
moderna, do 
folclore e doutras 
agrupacións 
musicais. 

CCEC Diferencia 
as 
agrupacions, 
pero ten 
dificultades 
para 
memorizar  
o nome dos 
instrumentos
. 

Diferencia as 
agrupacions 
máis habituais. 
Se confunde 
coas  menos 
habituais. 

Identifica os 
instrumentos e 
as agrupacions 
pola sua 
sonoridade 
individual e 
conxunta. 

Mes de 
marzo 

n B2.4. Elementos que B2.2. Seguir distintos tipos MUB2.2.1. Sigue CCEC Sigue 
partituras de 

Sigue a 
partitura polo 

Lee a partitura 
da audición e é 

Todo o curso 
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interveñen na 
construción dunha 
obra musical: 
melodía, ritmo, 
harmonía, timbre, 
textura, forma, 
tempo, dinámica, 
etc. 

de partituras no contexto 
das actividades 
musicais da aula como 
apoio ás tarefas de 
audición. 

partituras como 
apoio á audición. 

audiciones, 
pero non as 
lee. Se guía 
pola forma 
da notación 
rítmica o da 
líña 
melódica. 

ritmo e pola 
forma da líña 
melódica. A 
pode leer si a 
notación é 
sinxela 

capaz de seguir 
as voces 
internas. 
Sigue partituras 
complexas de 
orquesrta e de 
instrumentos 
armónicos. 

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 
indispensable 
para a 
interpretación e a 
audición. 

CSC Garda 
silencio 
cando é 
avisado 
reiteradame
nte. 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. Audición, 
análise elemental e 
apreciación crítica 
de obras vocais e 
instrumentais de 
distintos estilos, 
xéneros, 
tendencias e 
culturas musicais, 
incluíndo as 
interpretacións e 
composicións 
realizadas na aula. 
Investigación de 
músicas de 
distintas 
características para 
ampliar as propias 
preferencias 
musicais. 

B2.4. Identificar e describir, 
mediante o uso de 
distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou 
verbal), elementos e 
formas de organización 
e estruturación musical 
(ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, variación) 
dunha obra musical 
interpretada en vivo ou 
gravada. 

MUB2.4.1. Describe 
os elementos das 
obras musicais 
propostas. 

CCL 
CCEC 

Necesita 
guía para 
recoñecer os 
elementos 
da música e 
do contexto. 

Recoñece 
autónomamente 
os elementos 
da música que 
están presentes 
nun modelo de 
análise. 

Sabe priorizar 
os elementos 
da música máis 
relevantes para 
sua análise. 

3º trimestre 

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 

MUB2.4.3. Emprega 
conceptos 
musicais para 
comunicar 
coñecementos, 
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 

e 
f 
m 

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

B2.5. Identificar situacións 
do ámbito cotián nas 
que se produce un uso 
indiscriminado do son, 
analizar as súas causas 
e propor solucións. 

MUB2.5.1. Toma 
conciencia da 
contribuciónda 
música á calidade 
da experiencia 
humana, 
amosando unha 
actitude crítica 
ante o consumo 
indiscriminado de 
música. 

CSC E consciente 
da 
importancia 
da música 
para o ser 
humano, 
pero so 
considerand
o sua propia 
experiencia. 
Lle custa ser 
crítico có 
consumo 
abusivo. 

Recoñece a 
importancia da 
música e cómo 
impacta nas 
emocions. 
Mostra unha 
actitude crítica 
có consumo da 
música, pero en 
casos de 
extremo abuso. 

Valora o poder 
de influencia da 
música no   ser 
humano o longo 
da historia e é 
sensible a su 
uso 
indiscriminado 
como 
contraproducent
e para os 
sentidos e para 
a salud mental. 

Xuño 
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MUB2.5.2. Elabora 
traballos de 
indagación sobre 
a contaminación 
acústica. 

CSIEE 
CD 

Elabora 
trabllos 
concretos 
sobre datos 
de 
contaminaci
ón acústica 
 

 

 

 

Recolle datos 
de 
contaminación 
acústica e emite 
xuizos críticos 

Recolle,compar
a 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 
manifestacións da 
danza. 

CCEC Diferencia 
entre música 
clásica e 
moderna 

Compara 
diferentes 
períodos da 
historia da 
danza e os 
relaciona coa 
sociedade da 
época 

Analiza a 
evolución da 
danza 
comparándola 
coa evolución 
da sociedade e 
dos gustos 
musicais e 
artísticos 

3º trimestre 

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 características, 
épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as 
propias preferencias 
musicais, adoptando 
unha actitude aberta e 
respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa 
interese por 
coñecer os 
xéneros musicais 
e as súas funcións 
expresivas, 
gozando deles 
como oínte con 
capacidade 
selectiva. 

CCEC Completa 
cuestionario
s sobre as 
división dos 
xéneros 
musicais, 
básicamente 
os xéneros 
relacionados 
coa imaxe. 
 

Coñece a 
división de 
xéneros  e os 
aplica na 
análise musical 
Disfruta da 
audición e 
diferenciació 
dos xéneros e 
estilos máis 
populares 

Distingue o 
xénero de una 
audición e 
explica a sua 
función. 
Disfruta da 
audición e do 
placer 
intelectual da 
diferenciación 
dos xéneros 

Todo o curso 

l 
n 
ñ 

B3.4. Emprego e 
coñecemento dos 
recursos 
necesarios para a 
conservación e a 
difusión das 
creacións musicais 
propias e alleas. 

B3.5. Utilización de 

B3.3. Apreciar a 
importancia do 
patrimonio cultural 
musical español e 
galego, e comprender o 
valor de conservalo e 
transmitilo. 

MUB3.3.1. Valora e 
respecta a 
importancia do 
patrimonio 
musical español e 
galego 

CCEC Coñece os 
compositore
s 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 
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diversas fontes de 
información para 
indagar sobre 
instrumentos, 
compositores/as, 
concertos e 
producións 
musicais en vivo e 
gravadas, tanto do 
patrimonio galego 
como da música 
occidental en xeral 
e doutras culturas. 

MUB3.3.2. Practica, 
interpreta e 
memoriza pezas 
vocais, 
instrumentais e 
danzas do 
patrimonio 
español e galego. 

CCEC Interpreta 
con 
dificultade a 
través da 
lectua con 
notación 
adaptada: 
semipartitura
s 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 
dificultade d 
pulsación e 
memorizando 
as coreografías 

Todo o curso 

MUB3.3.3. Coñece e 
describe os 
instrumentos 
tradicionais 
españois e 
galegos. 

CCEC Identifica as 
familias 
orquestais 
dos 
insrumentos  
españois e 
galegos 
máis 
utilizados 

Identifica os 
instrumentos 
máis empleados 
no folclore 
español e 
galegos 

Coñece e 
amplía a 
información 
sobre 
instrumentos, 
su construcción 
e o seu uso 
social 

3º trimestre 

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 

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

CCL Elabora 
pequenos 
textos con 
soporte visul 
sobre 
aspectos 
concretos da 
música 
como 
intérpretes 
ou 
productores.
Emite xuizos 
decon 
vocabulario 
básico 

Explica 
oralmente o con 
textos cortos 
coñecementos, 
opinións ou 
críticas cunha 
linguaxe 
suficiente 

Explica e 
redacta textos 
sobre 
coñecementos, 
percepcións e 
xuizos críticos 
cun vocabulario 
musical 
exyenso e 
conciso 

3º trimestre 



RESUMO PROGRAMACIÓN MÚSICA  2019-20 

 Música. 2º de ESO  Concreción dos estándares  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

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, 
representantes, 
grupos de música 
popular, etc., e 
realiza unha 
revisión crítica 
desas producións. 

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 
cirticas musicais 
sobre concertos 
ou novas 
producciións 
dos ámbitos da 
música actual 

Analiza e 
compara 
críticas e 
producción 
musicais 
actuáis e emite 
hipótesis sobre 
o futuro da suas 
traxectoria 
Elabora textos 
reflexivos e ben 
argumentados 

3º trimestre 

MUB3.5.2. 
Interésase por 
ampliar e 
diversificar 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      
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 Música. 2º de ESO  Concreción dos estándares  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

e 
n 

B4.1. Utilización de 
dispositivos 
electrónicos, 
recursos da internet 
e software musical 
de distintas 
características para 
o adestramento 
auditivo, a escoita, 
a interpretación e a 
creación musical. 

B4.2. Aplicación de 
técnicas de 
gravación analóxica 
e dixital, para 
rexistrar as 
creacións propias, 
as interpretacións 
realizadas no 
contexto da aula e 
outras mensaxes 
musicais. 

B4.3. Utilización das 
tecnoloxías da 
información nos 
procesos de 
creación musical. 

B4.4. Coñecemento e 
emprego das 
tecnoloxías da 
información na 
interpretación e 
gravación de pezas 
musicais. 

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

B4.1. Utilizar 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 

MUB4.1.2. Participa 
na produción 
musical 
demostrando o 
uso adecuado dos 
materiais 
relacionados, os 
métodos e as 
tecnoloxías. 

CD 
CSIEE 

Edita música 
por petición 
del profesor 
e profesora. 
E pouco 
distro no uso 
das 
tecnoloxías 
relacionadas 
có son 

Edita eproduce 
música con 
certo 
desenvolvement
o 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 

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 
procedementos 
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 

Todo o curso 
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 Música. 2º de ESO  Concreción dos estándares  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

ela. información con 
disfrute 

 

 

 

 

3º  ESO 

 Música. 3º de ESO Concreción dos estándares   

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

ALTO 

 Bloque 1. Interpretación 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 figuras; 
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 figuras; signos que 
afectan a intensidade e 
matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, 
etc.). 

CCEC Reconoce 
con axuda 
os 
elementos 
de 
representaci
ón musical. 
O fan mellor 
no ritmo que 
nas 
melodías. 
Recoñece 
os signos de 
intensidade  
sabe cales 
son as 
indicacions 
de 
movemiento
. 

Recoñece 
autónomam
ente os 
elementos 
de 
representac
ión musical. 
Recoñece 
os signos 
de 
intensidade 
e sabe 
cales son 
las 
indicacione
s de 
movimiento
. 

Lee 
partituras 
adecuadas 
ao nivel 
integrando 
os  
elementos 
da 
representaci
ón 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 e analiza 
tipos de textura. 

CCEC 

CAA 

Coñece as 
texturas e 
identifica se 
son 
monódicas 
ou 
polifónicas. 

Identifica 
sas 
texturas 
monódicas 
e 
polifónicas 
homofónica
s ou 
contrapuntí
sticas. 

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 
identifica os conceptos e 
os termos básicos 
relacionados cos 
procedementos 
compositivos e os tipos 
formais. 

CCEC Coñece 
teóricament
e as 
estructuras 
musicais eé 
capaz de 
distinguir os 
cambios de 
tema e as 

Coñece os 
principios 
teóricos da 
estructura 
musical e 
diferencia 
con 
bastante 
claridade 

Comprende 
a necesidade 
da 
estructuració
n musical e 
identifica os 
cambios en 
unha 
estructura. 

3º mes  
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 Música. 3º de ESO Concreción dos estándares   

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

ALTO 

repeticions 
cando son 
moi 
contrastado
s. 
Segue os 
musicogram
as con 
axuda. 

os cambios 
de tema. 
Identifica 
claramente 
as 
repeticions. 
Segue os 
musicogra
mas con 
autonomía. 

Pode 
confeccionar 
musicogram
as propios. 

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

▪ B1.8. Sonorización 
de 
representacións 
dramáticas, 
actividades de 
expresión 
corporal, e danza e 
imaxes fixas e en 
movemento na 

▪ 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 perfeccionamento da 
tarefa común. 

▪ 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 
instrumento
s, pero os 
aplica 
solamente 
con guía. 
 
 

Coida a 
voz, o 
corpo e os 
instrumento
s, pero so 
nas 
situacions 
de clase. 

Aplica nas 
diferentes 
instancias da 
vida os 
conocimiento
s 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 
semiautom
ática, pero 
necesita 
pautas para 
cada 
dificultad 
concreta. 

Integra cada 
pauta de 
técnica vocal 
e a aplica en 
cada 
dificultad. 

Todo o 
curso 

 

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

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 
aprendidasnl
os 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 
interpretativ
as, pero o 
resultado é 
pouco 
musical. 

Interpreta 
aplicando 
todas as 
técnicas  as 
habilidades 
desarrollada
s co estudo. 
Busca a 
musicalidad 
na 
interpretació
n. 

Todo o 
curso 
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Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
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clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

ALTO 

realización de 
producións 
audiovisuais. 

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

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

CCEC 

CAA 

Mostra 
intranquilida
de e  una 
concentraci
ón irregular. 

Mostra 
tranquilidad
e pero ten 
unha 
concentraci
ón algo 
irregular. 

Está 
controlado 
emocionalme
nte 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 da 
combinación de 
elementos e 
recursos 
presentados no 
contexto das 
actividades que se 
realizan na aula 

▪ B1.5. Amosar interese 
polas actividades de 
composición, e 
improvisación e amosar 
respecto polas creacións 
dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

▪ 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 
individualm
ente 
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 

 

▪ 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 
compañeiro
s. 

Trata de 
compoñer 
autónomam
ente 
mellorando 
as suas 
posibilidade
s. 
Respeta  e 
valora a 
expresivida
de dos 
seus 
compañeiro
s. 

Recoñece e 
supera as 
suas 
dificultades 
expresivas, 
respeta as 
de os seus 
compañeiros 
e axuda a 
que os seus 
compañeiros 
se superen. 

Todo o 
curso 
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Ob
xec
tivo
s 
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clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

ALTO 

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 
adecuación ao 
conxunto. 

▪ 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 
dificultade a 
través da 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartitur
as e 
partituras de 
notación 
sencilla. 
Canta por 
imitación ou 
con 
partituras 
moi 
sinxelas. 
Danza por 
imitación e 
con 
dificultades 
de pulsación 
e para 
seguir e 
memorizar 
as 
coreografías
. 

Interpreta 
con 
corrección 
a través da 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartitur
as e 
partituras 
de notación 
sinxela. 
Canta por 
imitación o 
con 
partituras 
moi 
sinxelas. 
Danza por 
imitación y 
sen 
dificultades 
de 
pulsación e 
memorizan
do as 
coreografía
s. 

Interpreta 
con 
corrección e 
musicalidade 
a través da 
lectura. 
Canta con 
partituras 
adaptadas 
ao nivel. 
Danza sen 
dificultades 
de pulsación 
e 
memorizand
o as 
coreografías. 

Todo o 
curso 

 

▪ 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 
creativame
nte. 

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 
interpretació
n e presenta 
un bo 
espíritu 
crítico. 

Todo o 
curso 
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▪ 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 
medianame
nte 
respetuosa. 

Participa 
activament
e 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 
posibilidade
s sonoras 
dos 
obxectos. 
Fai algunha 
aportación. 

Mostra moita 
curiosidade 
polas 
posibilidades 
sonoras dos 
obxetos e fai 
aportacions 
creativas que 
axudan ao 
conjunto do 
alumnado. 

  

 Bloque 2. Escoita 
      

m 

n 

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

▪ B2.1. Identificar 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 
instrumento
s que teñen 
unha forma 
e unos 
timbres 
máis 
similares. 
Diferencia 
voces 
masculinas 
e 
femeninas. 

Identifica 
visualmente 
todos os 
instrumento
s, pero 
confunde 
alguns dos 
timbres 
máis 
similares. 
Diferencia 
tesituras 
das voces 
masculinas 
e as 
femininas 
por 
comparació
n. 

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  
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b 

n 

▪ B2.2. Utilización 
dos recursos 
necesarios para a 
comprensión da 
música escoitada. 

▪ B2.3. 
Identificación dos 
elementos da 
música e das súas 
características na 
audición e na 
análise de obras 
musicais. 

▪ B2.2. 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 

 

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 
reiteradame
nte. 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 
concentraci
ón 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 

▪ 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 
identificalos
. 
Se interesa 
pola música 
deoutras 
culturas. 

Amosa moito 
interese por 
coñecer 
músicas dos 
distintos 
períodos 
históricos e 
culturas 
diversas. 
Esto lle 
permite 
relacionar os 
coñecement
os adquiridos 
e abrir as 
suas 
posibilidades 
de placer 
pola música 
en xeral. 

Todo o 
curso 
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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. 

▪ 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 
composicion
s máis 
arquetípicas 
de cada 
época e 
lugar. 

Coñece 
elementos 
que lle 
guían para 
recoñecer 
as 
composicio
ns 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, dinámica, 
etc. 

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

▪ B2.5. Identificar e 
describir, mediante o uso 
de distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou 
verbal), algúns 
elementos e formas de 
organización e 
estruturación musical 
(ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación e variación) 
dunha obra musical 
interpretada en vivo ou 
gravada. 

▪ 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 
autónomam
ente 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 

 

▪ MUB2.5.2. Utiliza 
recursos con autonomía 
como apoio ao análise 
musical. 

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 
extramusicai
s. 

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 
terminoloxí
a musical. 

Comunica 
coñecement
os musicais 
empleando a 
terminoloxía 
adecuada e 
coa reflexión 
que lle 
permite 
emitir 
xuicios. 

2-3º 
trimestres 
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 Bloque 3. Contextos musicais e culturais 
      

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 
producións 
audiovisuais. 

▪ 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 
cuestionario
s sobre 
períodos 
históricos 
relacionand
o música e 
sociedade. 
Coñece qué 
aspectos da 
música 
están 
relacionado
s coas 
outras 
disciplinas 
do saber. 

Explica as 
característi
cas 
musicas 
dos 
diferentes 
períodos 
coa 
linguaxe 
apropiada. 
Relaciona 
os 
coñecemen
tos das 
disciplinas 
cos 
contidos 
musicas. 

Compara as 
característica
s musicais 
dos distintos 
períodos 
relacionándol
os cos feitos 
mais 
significativos. 
Explica os 
aspectos da 
evolución 
das artes, a 
ciencia e a 
tecnoloxía 
relacionadoo
s coa 
música. 

2º 3º 
trimestre 

 

▪ MUB3.1.2. Recoñece e 
interpreta manifestacións 
da danza identificando e 
explicando con linguaxe 
técnica adecuada a 
época histórica á que 
pertencen. 

CCEC Diferencia 
entre danza 
clásica e 
danza 
moderna. 

Compara 
diferentes 
períodos da 
historia da 
danza e os 
relaciona 
coa 
sociedade 
da época. 

Analiza a 
evolución da 
danza 
comparándo
a coa 
evolución da 
sociedade e 
dos gustos 
musicais e 
artísticos. 

3º trimestre  

▪ MUB3.1.3. Distingue e 
explica as diversas 
funcións que cumpre a 
música na sociedade ao 
longo da historia. 

CCEC 

CCL 

Distingue a 
música 
funcional da 
música 
compuesta 
so para o 
placer 
artístico 
sensorial. 

Explica o 
poder da 
música 
para influir 
nas 
emocionss 
eo seu uso 
na 
sociedade. 

Compara 
varios usos 
da música e 
as funcions 
que 
desempeñan
. 
Comprende 
a necesidade 
da música de 
circunstancia 
e a relaciona 
coas 
necesidades 
do poder de 
cada 
momento 
histórico. 

3º trimestre  

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 
patrimonio galego 

▪ B3.2. 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 
respectuosa. 

▪ MUB3.2.1. Amosa 
interese por coñecer 
música de diferentes 
épocas e culturas como 
fonte de enriquecemento 
cultural e satisfacción 
persoal, elaborando 
algún proxecto de 
investigación e 
exposición 

CCEC 

CAA 

A través da 
interpretació
n e da 
audición  
familiarizase 
coa música 
histórica. 
Apreciaa 
sensorialme
nte. 

A través da 
interpretaci
ón e da 
audición  
familiarizas
e coa 
música 
histórica. 
Aprecia 
sensorialm
ente e 
aprecia 

Amosa 
placer 
sensorial ao 
escoitar a 
beleza da 
música 
independient
emente do 
período   que 
foi   compsta 
e valora 
racionalment

2-3º 
trimestre 
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como da música 
occidental en xeral 
e doutras culturas. 

▪ B3.6. O son e a 
música nos 
medios 
audiovisuais e nas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 
Valoración dos 
recursos 
tecnolóxicos como 
instrumentos para 
o coñecemento da 
música e a 
satisfacción con 
ela. 

escuchar 
as 
composicio
ns más 
emblemátic
as como 
enriquecem
iento 
cultural. 

e ol 
enriqueceme
nto cultural 
que supone. 
Relaciona o 
arte da 
música coas 
artes 
plásticas e 
escénicas. 

b 

f 

ñ 

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

▪ B3.3. Relacionar as 
cuestións técnicas 
aprendidas coas 
características das 
épocas da historia 
musical. 

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

CCEC 

CAA 

Relaciona 
os períodos 
da música 
cos seus 
característic
as técnicas 
máis 
definitorias 
e 
determinant
es. 

Coñece as 
característi
cas 
musicais 
das 
diferentes 
épocas  
culturas e 
puede 
explicalas. 

Valora o uso 
dos 
elementos 
da múica en 
cada 
período, os 
compara e 
llega as 
conclusions 
argumentada
s 
ereflexionad
as. 

3º trimestre  

n ▪ B3.8. Épocas da 
historia da música: 
características 
principais, 
autores/as 
significativos/as, 
audicións con 
apoio de partitura 
e interpretación de 
pezas ou 
fragmentos das 

▪ B3.4. Distinguir, situar e 
caracterizar as grandes 
épocas da historia da 
música. 

▪ 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 
característic
as 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 
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distintas épocas. ▪ 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 
característic
as da 
sociedae e 
os avances 
tecnolóxicos 
relacionado
s coa 
música. 
Examina a 
relación 
entre eles 
de maneira 
guiada.   

Coñece os 
feitos clave 
de cada 
período 
histórico e 
os avances 
tecnolóxico
s 
relacionado
os coa 
música. os 
examina 
autónomam
ente e os 
relaciona 
coa 
sociedade 
da época. 

Relaciona 
todos os 
coñecement
os 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 

 

▪ h 

▪ n 

▪ g 

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

▪ B3.5. Valorar a 
asimilación e empregar 
algúns conceptos 
musicais básicos 
necesarios á hora de 
emitir xuízos de valor ou 
falar de música. 

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

CCL Completa 
cuestionario
s cerrados 
cos 
términos 
musicais 
básicos. 

Redacta 
textos 
sobre 
aspectos 
musicais co 
vocabulario 
básico 
necesario. 

Valora a 
importancia 
de ampliar  
vocabulario 
musical 
como 
recurso 
cultural e 
expresivo. 

3º trimestre  

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

CCL Elabora 
pequenos 
textos con 
soporte 
visual sobre 
aspectos 
concretos 
da música 
como 
intérpretes o 
productores. 
Emite 
xuicios coun 
vocabulario 
básico. 

Explica 
oralmente o 
con textos 
curtos 
coñecemen
tos, 
opinions ou 
críticas 
cunha 
linguaxe 
musical 
suficiente. 

Explica o 
redacta 
textos sobre 
coñecement
os, 
percepciones 
ou xuicios 
críticos cun 
vocabulario 
musical 
extenso e 
conciso. 

3º trimestre  
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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 
produccion
es 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 
argumentado
s. 

Todo o 
curso 
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ción 

ALTO 

▪ MUB3.6.2. Interésase por 
ampliar e diversificar 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 
presentació
n en clase 
de música 
actual 
diferente 
dos seus 
gustos e 
preferencia
s. 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 
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xec
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BAIXO MEDIO ALTO Temporaliza
ción 

ALTO 

e 

n 

▪ B4.1. Utilización 
de dispositivos 
electrónicos, 
recursos de 
internet e software 
musical de 
distintas 
características 
para o 
adestramento 
auditivo, a escoita, 
a interpretación e a 
creación musical. 

▪ B4.2. Aplicación 
de diferentes 
técnicas de 
gravación para 
rexistrar as 
creacións propias, 
as interpretacións 
realizadas no 
contexto da aula e 
outras mensaxes 
musicais. 

▪ B4.3. Utilización 
das tecnoloxías da 
información nos 
procesos de 
creación musical. 

▪ B4.4. 
Coñecemento e 
emprego das 
tecnoloxías da 
información na 
interpretación e na 
gravación de 
pezas musicais. 

▪ B4.1. Utilizar con 
autonomía os recursos 
tecnolóxicos dispoñibles, 
demostrando un 
coñecemento básico das 
técnicas e dos 
procedementos 
necesarios para gravar, 
reproducir, crear, 
interpretar música e 
realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

▪ 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 
ferramienta
s máis 
complexas 
para 
escribir e 
compoñer 
música. 
Coñece 
algunha 
aplicación 
para móvil 
relacionada 
coas 
tecnoloxías 
do son. 

Está inmerso 
no  
coñecement
o 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 

 

▪ 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 
relacionada
s col son. 

Edita e 
produce 
música con 
certo 
desenvolvi
miento 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 
necesarios para a 
conservación e a 
difusión das 

▪ B4.2.Utilizar de maneira 
funcional os recursos 
informáticos dispoñibles 
para a aprendizaxe e a 
indagación do feito 
musical. 

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

CD 

CAA 

E pouco 
autónomo 
para o uso 
das fontes 
para 
elaborar 

E 
semiautóno
mo e 
elabora 
traballos 
sinxerlos. 

E moi 
autónomo  
produz 
información 
sobre o feito 
musical. 

2-3- 
trimestre 
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ALTO 

creacións 
musicais propias e 
alleas. 

musical. traballos, 
pero 
acompañad
o traballa 
ben. 

Utiliza 
fontes e ten 
integrados 
os 
procedeme
entos 
básicos. 

Sabe 
discriminar e 
dar 
prioridade as 
fontes de 
información, 
e ten os 
procedement
os 
integrados. 
Produz 
información 
musical con 
disfrute. 

 
 

4º de ESO 

 Música. 4º de ESO Concrección dos estándares  

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Compe
tencias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliz
ación 

 Bloque 1. Interpretación e creación 

a 

b 

c 

m 

n 

B1.1. Práctica e 
aplicación de 
habilidades téc-
nicas en grao 
crecente de 
complexidade e 
concertación 
coas outras par-
tes do conxunto 
na interpretación 
vocal e instru-
mental, e no mo-
vemento e a 
danza. 

B1.2. Interpreta-
ción de pezas 
vocais e instru-
mentais aprendi-
das de oído e/ou 
mediante a lec-
tura de partitu-
ras con diversos 
tipos de nota-
ción. 

B1.1. Ensaiar e interpretar, 
en pequeno grupo, unha 
peza vocal ou instrumen-
tal, ou unha coreografía, 
aprendidas de memoria a 
través da audición ou da 
observación de grava-
cións de audio e vídeo, ou 
mediante a lectura de par-
tituras e outros recursos 
gráficos. 

MUB1.1.1. Aplica as habili-
dades técnicas necesa-
rias nas actividades de 
interpretación, colabora 
co grupo e respecta as 
regras fixadas para lo-
grar un resultado acorde 
coas súas propias posi-
bilidades. 

CAA 

CSC 

Integra 
lenta-
mente 
as habi-
lidades  
técnicas 
necesi-
tando 
guía 

Aplícase 
en me-
llorar as 
súas 
habili-
dades, 
pero 
con difi-
cultades 

Interpreta 
apli-
cando 
todas 
as técni-
cas e 
habilida-
des de-
sarrola-
das 

Todo o 
curso 

MUB1.1.2. Le partituras 
como apoio á interpreta-
ción. 

CCEC Le partitu-
ras con 
dificul-
tade 

Le partitu-
ras con 
axuda 

Le partitu-
ras de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

MUB1.1.3. Coñece e cum-
pre as normas estableci-
das para realizar as ac-
tividades da aula. 

CSC Custalle 
cumprir 
as nor-
mas 

Cumpre as 
normas 
con 
axuda 

Cumpre as 
normas 
de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

a 

b 

c 

g 

l 

B1.3. Planificación, 
ensaio, interpre-
tación, dirección 
e avaliación de 
espectáculos 
musicais na aula 

B1.2. Participar activamente 
nalgunhas das tarefas ne-
cesarias para a celebra-
ción de actividades musi-
cais no centro docente: 

MUB1.2.1. Interpreta e me-
moriza un repertorio va-
riado de cancións, pe-
zas instrumentais e dan-
zas cun nivel de comple-
xidade en aumento. 

CCEC 

CSC 

Interpreta 
reperto-
rio pero 
sin ,oita 
comple-
xidade 

Interpreta 
un re-
pertorio 
cada 
vez 
máis 

Interpreta 
pezas 
de difi-
cultade 
axei-
tada 

Todo o 
curso 
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Ob
xec
tivo
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
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Compe
tencias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliz
ación 

n e noutros espa-
zos e contextos. 

B1.4. Perseve-
ranza na prác-
tica de habilida-
des técnicas que 
permitan mello-
rar a interpreta-
ción individual e 
en grupo, e a 
creación musi-
cal. 

planificación, ensaio, in-
terpretación, difusión, etc. 

com-
plexo 

b 

e 

f 

g 

l 

n 

B1.5. Utilización de 
técnicas, recur-
sos e procede-
mentos compo-
sitivos na impro-
visación, na ela-
boración de 
arranxos e na 
creación de pe-
zas musicais. 

B1.3. Compoñer unha peza 
musical utilizando diferen-
tes técnicas e recursos. 

MUB1.3.1. Coñece e utiliza 
axeitadamente técnicas, 
recursos e procedemen-
tos compositivos para 
elaborar arranxos musi-
cais, improvisar e com-
por música. 

CD 

CMCC
T 

 

Necesita 
axuda 
en todo 
mo-
mento 
para 
eleborar 
arran-
xos 

Realiza 
arran-
xos con 
peque-
nas 
axudas 

Realiza 
arran-
xos de 
forma 
autó-
noma 

3º trimestre 

MUB1.3.2. Utiliza con au-
tonomía recursos infor-
máticos ao servizo da 
creación musical. 

CD Non ten 
autono-
mía 
para uti-
lizar re-
cursos 
informá-
ticos 

Ten certa 
autono-
mía na 
utiliza-
ción de 
recur-
sos in-
formáti-
cos 

Ten plena 
autono-
mía na 
utiliza-
ción de 
recur-
sos in-
formáti-
cos 

2º -3º tri-
mestre 

a 

c 

e 

g 

l 

n 

 

B1.6. Ámbitos pro-
fesionais da mú-
sica. Identifica-
ción e descrición 
das facetas e as 
especialidades 
no traballo 
dos/das músi-
cos/as. 

B1.7. Interese por 
coñecer as posi-
bilidades que 
ofrece a música 
nos ámbitos per-
soal e profesio-
nal. 

B1.4. Analizar os procesos 
básicos de creación, edi-
ción e difusión musical, 
considerando a interven-
ción de distintos/as profe-
sionais. 

MUB1.4.1. Coñece e ana-
liza o proceso seguido 
en diversas producións 
musicais (discos, pro-
gramas de radio e televi-
sión, cine, etc.) e o papel 
xogado en cada fase do 
proceso polos/as profe-
sionais que interveñen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CSIEE 

Descubre 
a pro-
ducción 
musical 
e as 
súas fa-
ses de 
forma 
dirixida 

Descubre 
a pro-
ducción 
musical 
e as 
súas fa-
ses con 
certa 
autono-
mía 

Descubre 
a pro-
ducción 
musical 
e as 
súas fa-
ses de 
forma 
total-
mente 
autó-
noma 

1º trimestre 
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ación 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 2. Escoita    

b 

e 

f 

h 

I 

n 

B2.1. Audición, re-
coñecemento, 
análise e com-
paración de mú-
sicas de diferen-
tes xéneros, es-
tilos e culturas. 

B2.1. Analizar e describir as 
principais características 
de pezas musicais apo-
iándose na audición e no 
uso de documentos como 
partituras, textos ou musi-
cogramas. 

 

MUB2.1.1. Analiza e co-
menta as obras musi-
cais propostas, axudán-
dose de diversas fontes 
documentais. 

 

CMCC
T 

CCL 

CSC 

Analiza e 
comenta 
as obras 
musicais 
con 
moita 
axuda 

Analiza e 
comenta 
as obras 
musicais 
con un 
pouco 
de 
axuda 

Analiza e 
co-
menta 
as 
obras 
musi-
casi de 
forma 
total-
mente 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

MUB2.1.2. Le e analiza 
partituras como apoio á 
audición. 

 

CCEC Sigue parti-
turas de 
audi-
cións 
pero non 
as le. 

Segue a 
aprtitura 
polo 
ritmo e 
pola 
forma da 
línea 
meló-
dica. 
Pode se-
guila se 
a nota-
ción é 
sinxela 

Le a par-
titura 
da au-
dición 
e é ca-
paz de 
seguir 
a das 
voces 
inter-
nas 

Todo o 
curso 

a 

c 

e 

h 

i 

l 

n 

B2.2. A crítica 
como medio de 
información e 
valoración do 
feito musical. 
Análise de críti-
cas musicais e 
uso dun vocabu-
lario apropiado 
para a elabora-
ción 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, argu-
mentándoa en relación 
coa información obtida en 
diversas fontes: libros, pu-
blicidade, programas de 
concertos, críticas, etc. 

MUB2.2.1. Analiza críticas 
musicais e utiliza un vo-
cabulario axeitado para 
a elaboración de críticas 
orais e escritas sobre a 
música escoitada. 

CCL 

CCEC 

Analiza  crí-
ticas e 
utiliza un 
voca-
buario 
non 
axeitado 

Analiza  crí-
ticas e 
utiliza un 
voca-
buario  
axeitado 
pero con 
axuda 

Analiza  
críticas 
e uti-
liza un 
voca-
buario 
total-
mente 
axei-
tado 

Todo o 
curso 

h 

i 

l 

n 

o 

B2.3. Rigor na utili-
zación dun vo-
cabulario ade-
cuado para des-
cribir a música. 

B2.3. Utilizar a terminoloxía 
axeitada na análise de 
obras e situacións musi-
cais. 

 

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

CCL 

CCEC 

Non utiliza 
rigurosa-
mente 
un voca-
bulario 
axeitado 
para 
describir 

Utiliza rigu-
rosa-
mente 
un voca-
bulario 
axeitado 
para 
describir 

Utiliza ri-
gurosa-
mente un 
vocabu-
lario axei-
tado para 
describir 
a música 

Todo o 
curso 
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a música a música 
con 
unha 
certa 
axuda 

a 

h 

i 

I 

l 

B2.4. Utilización de 
diversas fontes 
de información 
para obter refe-
rencias sobre 
músicas de dife-
rentes épocas e 
culturas, incluí-
das as actuais, e 
sobre a oferta de 
concertos e ou-
tras manifesta-
cións musicais, 
tanto en vivo 
como divulga-
das a través dos 
medios de co-
municación. 

B2.4. Recoñecer auditiva-
mente, clasificar, situar no 
tempo e no espazo, e de-
terminar a época ou a cul-
tura e o estilo das obras 
musicais escoitadas pre-
viamente na aula, amo-
sando apertura e respecto 
polas novas propostas 
musicais e interesándose 
por ampliar as súas prefe-
rencias. 

 

MUB2.4.1. Recoñece e 
compara os trazos dis-
tintivos de obras musi-
cais, e descríbeo utili-
zando unha terminolo-
xía axeitada. 

CCL 

CCEC 

Non reco-
ñece nin 
compara 
os trazos 
das 
obras 
musi-
cais, 
tampoco 
describe 
con vo-
cabula-
rio axei-
tado 

Recoñece 
e com-
para os 
trazos 
das 
obras 
musi-
cais, 
describe 
con vo-
cabula-
rio axei-
tado 
ainda 
que soe 
necesi-
tar 
axuda 

Reco-
ñece  e 
compara 
os trazos 
das obras 
musicais,  
describe 
con voca-
bulario  
total-
mente 
axeitado 

3º trimestre 

MUB2.4.2. Sitúa a obra 
musical nas coordena-
das de espazo e tempo. 

CCEC 

CSC 

Recoñece 
e sitúa 
as obras 
más ar-
quetípi-
cas de 
cada 
época e 
lugar 

 Coñece 
elemen-
tos que o 
guían 
para re-
coñecer 
as com-
posi-
cións 
dun perí-
odo e lu-
gar 

Ten claro-
sos 
eleme-
tos de 
análi-
sis e 
de 
con-
texto 
histó-
rico 
que lle 
permi-
ten si-
tuar 
cada 
obra 

2º trimestre 

MUB2.4.3. Amosa inte-
rese, respecto e curiosi-
dade pola diversidade 
de propostas musicais, 
así como polos gustos 
musicais doutras per-
soas. 

CSC 

CCEC 

Amosa 
baixo in-
terese 
polas 
propos-
tas dos 
compa-
ñeiros 

Amosa un 
interese 
polas 
propos-
tas dos 
compa-
ñeiros 
axeitada 

Amosa 
un in-
terese 
polas 
pro-
postas 
dos 
com-
pañei-
ros 
moi 
boa 

Todo o 
curso 

a 

e 

f 

g 

l 

B2.5. Edición, co-
mercialización e 
difusión da mú-
sica. Novas mo-
dalidades de 
distribución da 

B2.5. Distinguir as funcións 
que cumpre a música na 
nosa sociedade, aten-
dendo a diversas varia-
bles: intención de uso, es-
trutura formal e medio de 

MUB2.5.1. Amosa unha 
actitude crítica ante o 
papel dos medios de co-
municación na difusión 
e na promoción da mú-
sica. 

CD 

CSC 

Non ex-
presa 
espíritu  
crítico de 
forma 

Con guía é 
capaz de 
expre-
sarse 
crítica-
mente 

Amosa 
unha 
acti-
tude 
crítica 

Todo o 
curso 
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Compe
tencias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliz
ación 

n música e as 
súas conse-
cuencias para 
os/as profesio-
nais da música e 
a industria musi-
cal. 

difusión utilizado. autó-
noma 

autó-
noma 

a 

h 

l 

n 

 

B2.6. A música nos 
medios de co-
municación. 
Factores que in-
flúen nas prefe-
rencias e nas 
modas musicais. 

B2.7. Interese, res-
pecto e curiosi-
dade pola diver-
sidade de pro-
postas musicais, 
así como polos 
gustos musicais 
doutras persoas. 

B2.6. Explicar algunhas das 
funcións que cumpre a 
música na vida das per-
soas e na sociedade. 

MUB2.6.1. Coñece e ex-
plica o papel da música 
en situacións e contex-
tos diversos: actos da 
vida cotiá, espectáculos, 
medios de comunica-
ción, etc. 

CCL 

CCEC 

CSC 

Non co-
ñece nin 
explica o 
papel da 
música 
no seu 
contexto 

Coñece e 
explica o 
papel da 
música 
no seu 
con-
texto, 
aínda 
que ne-
cesita 
apoio 

Coñece e 
explica 
o pa-
pel da 
música 
no seu 
con-
texto 
con to-
tal au-
tono-
mía 

3º trimestre 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

a 

b 

c 

e 

f 

h 

l 
n 
ñ 

B3.1. Recoñece-
mento e locali-
zación nas coor-
denadas es-
pazo-temporais 
das manifesta-
cións musicais 
máis significati-
vas do patrimo-
nio musical es-
pañol e galego. 

B3.1. Apreciar a importancia 
patrimonial da música es-
pañola e galega, e com-
prender o valor de conser-
vala e transmitila colabo-
rando na recollida, na gra-
vación e na transcrición 
de pezas. 

 

MUB3.1.1. Amosa interese 
por coñecer o patrimo-
nio musical español e 
galego. 

 

CSC 

CCEC 

 

Non amosa 
interese 
por co-
ñecer o 
patrimo-
nio musi-
cal espa-
ñol e ga-
lego. 

Amosa 
certo in-
terese 
por co-
ñecer o 
patrimo-
nio musi-
cal espa-
ñol e ga-
lego. 

Amosa 
inte-
rese 
por co-
ñecer 
o patri-
monio 
musi-
cal es-
pañol 
e ga-
lego. 

Todo o 
curso 

MUB3.1.2. Coñece as tes-
temuñas máis importan-
tes do patrimonio musi-
cal español e galego, e 
sitúaos no seu contexto 
histórico e social. 

 

CSC 

CCEC 

 

Non co-
ñece as 
testemu-
ñas máis 
impor-
tantes 
do patri-
monio 
musical 
español 
e ga-
lego, e 
sitúaos 
no seu 
contexto 
histórico 
e social 

Coñece bá-
sica-
mente as 
testemu-
ñas máis 
impor-
tantes 
do patri-
monio 
musical 
español 
e ga-
lego, e 
sitúaos 
no seu 
contexto 
histórico 
e social 

Coñece 
as tes-
temu-
ñas 
máis 
impor-
tantes 
do pa-
trimo-
nio 
musi-
cal es-
pañol 
e ga-
lego, e 
sitúaos 
no seu 
con-
texto 
histó-
rico e 
social 

1º trimestre 
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 Música. 4º de ESO Concrección dos estándares  

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Compe
tencias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliz
ación 

a 

b 

e 

l 

n 

B3.2. Pluralidade 
de estilos na 
música actual: 
características 
culturais, artísti-
cas e formais. 

B3.3. Manifesta-
cións musicais 
doutras culturas. 

B3.2. Coñecer a existencia 
doutras manifestacións 
musicais e consideralas 
como fonte de enriquece-
mento cultural. 

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

CSC 

CCEC 

 

Non é ca-
paz de 
analizar 
a través 
da audi-
ción mú-
sicas de 
diferen-
tes luga-
res e 
identifica 
as súas 
caracte-
rísticas 

É capaz de 
analizar 
a través 
da audi-
ción mú-
sicas de 
diferen-
tes luga-
res e 
identifica 
as súas 
caracte-
rísticas 
con 
axuda 

Ë  capaz 
de 
anali-
zar a 
través 
da au-
dición 
músi-
cas de 
dife-
rentes 
luga-
res e 
identi-
fica as 
súas 
carac-
terísti-
cas de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

MUB3.2.2. Recoñece e ex-
plica as características 
básicas da música es-
pañola e da música po-
pular urbana. 

CSC 

CCEC 

 

Non reco-
ñece nin  
explica 
as ca-
racterís-
ticas bá-
sicas da 
música 
espa-
ñola e da 
música 
popular 
urbana. 

Recoñece 
e explica 
con difi-
cultade 
as carac-
terísticas 
básicas 
da mú-
sica es-
pañola e 
da mú-
sica po-
pular ur-
bana. 

Reco-
ñece e 
explica 
as ca-
racte-
rísticas 
bási-
cas da 
música 
espa-
ñola e 
da mú-
sica 
popu-
lar ur-
bana. 

1º trimesre 

a 

b 

e 

h 

g 

i 

l 

n 

B3.4. A música ao 
servizo doutras 
linguaxes: cor-
poral, teatral, ci-
nematográfica, 
radiofónica ou 
publicitaria. 

B3.5. Análise da 
música empre-
gada en diferen-
tes tipos de es-
pectáculos e 
producións au-
diovisuais. 

B3.3. Realizar exercicios que 
reflictan a relación da mú-
sica con outras manifesta-
cións artísticas. 

 

MUB3.3.1. Elabora traba-
llos de investigación nos 
que establece sinerxías 
entre a música e outras 
manifestacións artísti-
cas. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Elabora tra-
ballos 
con 
axuda 

Elabora tra-
ballos de 
forma 
autó-
noma, 
aínda 
que con 
certas 
axudas 

Elabora 
traba-
llos de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

a 

b 

c 

e 

h 

i 

B3.6. Utilización de 
diversas fontes 
de información 
para indagar so-
bre música po-
pular urbana. 

B3.7. O son e a 

B3.4. Coñecer e analizar as 
características dos princi-
pais grupos e tendencias 
da música popular urbana 
actual. 

MUB4.4.1. Realiza traba-
llos e exposicións ao 
resto do grupo sobre a 
evolución da música po-
pular. 

CAA 

CSC 

CCL 

Non con-
trola a 
música 
popular 

Controla 
con difi-
cultade a 
música 
popular 

Controla 
plena-
mente 
a mú-
sica 
popu-
lar 

2º trimestre 
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 Música. 4º de ESO Concrección dos estándares  

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Compe
tencias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliz
ación 

l 

n 

música nos me-
dios audiovi-
suais e nas tec-
noloxías da in-
formación e da 
comunicación. 
Valoración dos 
recursos tecno-
lóxicos como 
instrumentos 
para o coñece-
mento da mú-
sica e a satisfac-
ción con ela. 

B3.8. Sensibiliza-
ción e actitude 
crítica ante o 
consumo indis-
criminado de 
música e a con-
taminación so-
nora. 

MUB4.4.2. Utiliza os recur-
sos das novas tecnolo-
xías para expor os con-
tidos de maneira clara. 

CD Non con-
trola as 
novas 
tecnolo-
xías 

Coñece 
con 
axuda as 
novas 
tecnolo-
xía 

Coñece 
autó-
noma-
mente 
as no-
vas 
tecno-
loxías 

Todo o 
curso 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías 

e 

f 

g 

l 

n 

B4.1. Papel das 
tecnoloxías na 
música. Refle-
xión sobre a re-
percusión que 
na música tivo a 
posibilidade de 
gravar o son e a 
aparición dos 
computadores. 

B4.2. Transforma-
ción de valores, 
hábitos, con-
sumo e gusto 
musical como 
consecuencia 
dos avances 
tecnolóxicos das 
últimas déca-
das. 

B4.1. Valorar o papel das 
tecnoloxías na formación 
musical. 

 

MUB4.1.1. Selecciona e 
utiliza recursos tecnoló-
xicos para diferentes 
aplicacións musicais. 

 

CAA 

CD 

CMCC
T 

Non co-
ñece as 
aplica-
cións 
musicais 

Coñece mí-
nima-
mente as 
aplica-
cións 
musicais 

Domina 
as apli-
ca-
cións 
musi-
cais 

Todo o 
curso 

MUB4.1.2. Comprende a 
transformación de valo-
res, hábitos, consumo e 
gusto musical como 
consecuencia dos avan-
ces tecnolóxicos. 

 

CSC 

CSIEE 

Non valora 
a in-
fluencia 
dos 
avances 
tecnoló-
xicos 

Vlora con 
axuda a 
influen-
cia dos 
avances 
tecnoló-
xicoa 

Valora 
toda a 
in-
fluen-
cia dos 
avan-
ces 
tecno-
lóxicos 

Todo o 
curso 

e 

f 

g 

l 

n 

B4.3. Utilización de 
dispositivos 
electrónicos, re-
cursos de inter-
net e software 
musical de dis-
tintas caracterís-
ticas para o 
adestramento 
auditivo e a es-
coita, a interpre-
tación e a crea-
ción musical. 

 

B4.2. Aplicar as técnicas de 
gravación analóxica e dixi-
tal para rexistrar as crea-
cións propias, as interpre-
tacións realizadas no con-
texto da aula e outras 
mensaxes musicais. 

MUB4.2.1. Manexa as téc-
nicas básicas necesa-
rias para a elaboración 
dun produto audiovisual. 

CSC 

CD 

Non é ca-
paz de 
crear au-
diovi-
suais 

Realiza sin-
xelos tra-
ballos de 
audiovi-
suais 

Domina o 
pro-
ducto 
audio-
visuai 

3º trimestre 

e B4.4. Aplicación de MUB4.3.1. Sabe procurar CAA Non pode Sonoriza Sonoriza 1º trimestre 
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 Música. 4º de ESO Concrección dos estándares  

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Compe
tencias 
clave 

BAIXO MEDIO ALTO Temporaliz
ación 

f 

g 

l 

n 

técnicas de gra-
vación analóxica 
e dixital para re-
xistrar as crea-
cións propias, as 
interpretacións 
realizadas no 
contexto da aula 
e outras mensa-
xes musicais. 

 

B4.3. Sonorizar unha se-
cuencia de imaxes fixas 
ou en movemento utili-
zando diferentes recursos 
informáticos. 

e seleccionar fragmen-
tos musicais axeitados 
para sonorizar secuen-
cias de imaxes. 

CD sonori-
zar ima-
xes 

imaxes 
con 
axuda 

imaxes 
autó-
noma-
mente 

MUB4.3.2. Sonoriza ima-
xes fixas e en move-
mento mediante a selec-
ción de músicas pree-
xistentes ou a creación 
de bandas sonoras orixi-
nais. 

CD 

CCEC 

CMCC
T 

Non pode 
sonori-
zar ima-
xes 

Sonoriza 
imaxes 
con 
axuda 

Sonoriza 
imaxes 
autó-
noma-
mente 

1º trimestre 

 

e 

f 

g 

h 

l 

n 

B4.5. Análise das 
funcións da mú-
sica en produ-
cións audiovi-
suais: publici-
dade, televisión, 
cine, videoxo-
gos, etc. 

B4.4. Caracterizar a función 
da música nos medios de 
comunicación (radio, tele-
visión, cine, etc.) e as 
súas aplicacións na publi-
cidade, nos videoxogos e 
noutras aplicacións tecno-
lóxicas. 

MUB4.4.1. Utiliza con au-
tonomía as fontes de in-
formación e os procede-
mentos apropiados para 
indagar e elaborar tra-
ballos relacionados coa 
función da música nos 
medios de comunica-
ción. 

CAA 

CD 

Non pode 
elaborar 
traballos 

Pode ela-
borar tra-
ballos 
con 
axuda 

Elabora 
traba-
llos de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

a 

e 

f 

g 

l 

n 

B4.6. Sonorización 
de imaxes fixas 
e en movemento 
mediante a se-
lección de músi-
cas preexisten-
tes ou a crea-
ción de bandas 
sonoras orixi-
nais. 

B4.7. Valoración 
crítica da utiliza-
ción dos medios 
audiovisuais e 
as tecnoloxías 
da información e 
da comunica-
ción como recur-
sos para a crea-
ción, a interpre-
tación, o rexistro 
e a difusión de 
producións so-
noras e audiovi-
suais. 

B4.5. Coñecer as posibilida-
des das tecnoloxías apli-
cadas á música e utiliza-
las con autonomía. 

MUB4.5.1. Amosa interese 
por coñecer as posibili-
dades que ofrecen as 
novas tecnoloxías como 
ferramentas para a acti-
vidade musical. 

CD 

CCEC 

Non se 
sente 
atraido 
polas 
novas 
tecnolo-
xías 

Sente in-
terés po-
las no-
vas tec-
noloxías 

Utiliza as 
npvas 
tecno-
loxías 
de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

MUB4.5.2. Coñece e con-
sulta fontes de informa-
ción impresa ou dixital 
para resolver dúbidas e 
para avanzar na apren-
dizaxe autónoma. 

CD 

CCL 

CAA 

Non busca 
fontes 
para 
aprender 

Recolle as 
fontes 
para 
aprender 

Utiliza to-
das as 
fontes 
ó seu 
al-
cance 
para 
apren-
der 

Todo o 
curso 

MUB4.5.3. Utiliza a infor-
mación de xeito crítico, 
obtena de distintos me-
dios e pode utilizala e 
transmitila utilizando 
distintos soportes. 

CAA 

CL 

CD 

Non pode 
fecer crí-
tica 

Fai unha 
crítica 
con 
axuda 

Fai crítica 
de 
forma 
autó-
noma 

Todo o 
curso 

 

 

5) PROCEDEMENTOS ,INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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A avaliación será continua, valorándose o traballo ao longo de todo o curso: 

-  A observación directa en clase permítenos coñecer diariamente e de forma continua 

as capacidades que vai interiorizando o alumno; permitindo, ao mesmo tempo, corrixir 

as desviacións observadas. Para iso o profesor disporá dunha ficha axeitada para 

anotacións individualizadas. 

- O caderno de actividades permítenos observar o seguimento que fai o alumno da uni-

dade, a organización do seu traballo, a expresión escrita, a capacidade de elaboración 

de documentos, o uso das fontes de información, etc. Neste caderno o profesor po-

derá anotar as deficiencias observadas. 

- Avaliación do proxecto : O produto final, coa súa correspondente memoria, dános 

unha idea do grao de desenvolvemento das aprendizaxes, destrezas, seguimento da 

unidade, coñecementos aplicados. 

- Probas orais e/ou escritas e traballos prácticos (exposicións multimedia, traballos 

escritos, actividades con ordenador, etc.): Que nos permitan observar se o alumno é 

capaz de aplicar o aprendido a distintas situacións. 

- Autoavaliación: É importante que o alumno reflexione sobre o traballo por el desen-

volvido 

-  

1- Os instrumetos de avaliación para cada avaliación son os seguintes 

• Probas escritas ( con preguntas e exercicios relacionados con tema) por cada un dos 

temas do libro 

Se puntuará de 0 a 10 

Será necesario obter un mínimo de 3.5 en cada unha das probas. Cando isto non se 

cumpra, a nota máxima da avaliación non poderá ser superior a un 4 

• Un dos temas de cada avaliación proxecto de aula 

Puntuarase de 0 a 10 

Será necesario obter un mínimo de 3.5 en cada unha dos proxectos. Cando isto non 

se cumpra, a nota máxima da avaliación non poderá ser superior a un 4 

Penalización por retraso na entrega das actividades prácticas: 

 -3 días fóra de prazo: Descóntase o 10% da nota da actividade. 

                   - 1 semana fóra de prazo: Descóntase o 25% da nota da actividade. 

                   -Máis de 1 semana fóra de prazo: Non se recolle a actividade práctica e puntuarase 

                   cun cero. 

 

• Presentación do caderno de traballo do alumno/a cos exercicios feitos na clase e na 

casa 
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Puntuarase de 0 a 10 

Será necesario obter un mínimo de 3.5 en cada unha dos proxectos. Cando isto non 

se cumpra, a nota máxima da avaliación non poderá ser superior a un 4 

Penalización por retraso na entrega das actividades prácticas: 

 -3 días fóra de prazo: Descóntase o 10% da nota da actividade. 

                - 1 semana fóra de prazo: Descóntase o 25% da nota da actividade. 

-Máis de 1 semana fóra de prazo: Non se recolle a actividade práctica e puntuarase 

cun cero. 

• Interpretación das pezas instrumentais, vocais e coreográficas practicadas na clase 

Puntuaranse de 0 a 10 

A nota será reflexo do traballo na aula, a participación activa e respetuosa, o segui-

mento da disciplina das prácticas, a interese nas prácticas e o respeto ao traballo 

dos demais 

Será necesario obter un mínimo de 3.5 . Cando isto non se cumpra, a nota máxima da 

avaliación non poderá ser superior a un 4 

 

• Actitude ante a materia e traballo na aula: 

 Puntuarase de 0 a 10. 

Esta nota recolle o traballo na aula, a actitude ante a materia . 

Con unha nota en neste apartado inferior a un 3’5, a nota máxima obtida na avaliación 

non poderá ser maior dun 4. 

 

2- Proporción da nota 

• 60% nota do exame ou proxecto correspondente 

• 10% caderno 

• 20% práctica instrumental, vocal ou coreográfica 

• 10% actitude na clase 

 

3- Nota avaliación ordinaria: 

Media aritmética entre as das tres avaliacións . Para facer esta media as tres cualifica-

cións teñen que ter una nota mínima dun 5 de non ser así, o alumno/a terá que facer o 

exame ordinario de xuño no que recuperará as avaliacións suspensas. Para superar a ma-

teria na convocatoria ordinaria de xuño a nota mínima da proba deberá ser dun 5. 
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4- A recuperación dunha avaliación  suspensa. 

Para superar una avaliación suspensa realizarse unha proba escrita tras cada una das 

entregas de boletíns de cualificación. Para facer a nota final de xuño terase en conta a 

nota  conseguida polos alumnos para cada avaliación. 

No suposto de suspender o 3º trimestre, non haberá proba escrita específica para re-

cuperalo, e o alumno/a deberá presentarse ao exame ordinario de xuño con este trimes-

tre e os que estivesen suspensos, se fose o caso. 

Para recuperar avaliación, a nota da proba escrita terá que ser como mínimo dun 5. 

No caso de que o alumno teña que facer o exame ordinario de xuño cunha, dúas ou tres 

avaliacións suspensas, e non superase esta proba; a nota final de xuño virá dada por a maior das 

notas entre: 

- a media aritmética das cualificacións mais altas obtidas nas avaliacións ou a nota da proba 

ordinaria de xuño. 

 

 

 

 

5- Criterio de redondeo:   

Para o cálculo da nota de cada unha das avaliación utilizaranse dous decimais nas notas 

de cada proba.  A nota así obtida, con dous decimais, redondearase á unidade seguindo o 

seguinte criterio: 

- Se o díxito que se suprime é igual ou menor que 5, suprímese este e todos os demais 

díxitos que lle seguen.   

- Se o díxito que se suprime é maior que 5, o seguinte díxito increméntase en unha uni-

dade. 

Ex: 4’58, redondearíase a 5 Ex: 8’53, redondearíase a 8 

  

6- Exame fraudulento: 

No caso de que sexa probado a realización dun exame fraudulento por parte dun 

alumno/a  (copiar, coñecer previamente o exame…) a avaliación estará suspensa é a nota 

será dun 1. 

 

7- Avaliación extraordinaria de setembro 

 Levarase a cabo cunha única proba escrita realizada nos prazos que marca a Consellería e a 

nota da avaliación virá dada polo resultado exclusivo de dita proba. A proba puntuarase de 0 a 

10 e é necesario ter unha nota mínima dun 5 para superar a materia. Os contidos obxecto de 

avaliación serán todos os impartidos nos tres trimestres. 
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8) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES. 

 
 

I-ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDENTES 

 

 

 Os contidos de cada curso (2º , 3º  ESO) versarán sobre os mínimos esixibles indicados 

na programación e tratando de seguir os libros de texto recomendados para cada nivel. 

 

 

 As actividades de avaliación consistirán dous exámes parciais (Enero e Abril) para todos 

os cursos.  Ademáis ( para aqueles alumnos que no se presentaran ós parciais) dun exame final 

como marca a lei no mes de Maio.  A non presentación dos alumnos a ditas convocatorias suporá 

o paso directo á proba extraordinaria de Setembro. 

 
A avaliación de pendentes realizarase mediante primeiro, o seguimento da realización de 
actividades preparadas polo departamento para tal fin (fichas). Acordase fixar unha sesión 
semanal de atención a pendentes a cargo do xefe de departamento co fin de resolver dúbidas 
e facer un seguimento das fichas propostas. 

Previamente deberán traballar e entregar o día da proba, as fichas de recuperación sobre a 
materia propostas polo departamento, que supoñen un 40% da nota final. Se algún alumno/a non 
se presenta ás probas parciais ou as suspende, terá a opción de concorrer á proba final do mes 
de maio. 

 

 

 En todo momento os alumnos poderán pedir orientación ao profesor encargado das 

probas. 

 

 

 

 

II-ALUMNOS CON PÉRDIDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN  CONTINUA 

 

 Para aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua realizarase un exame 

final en Xuño sobre os contidos especificados para cada curso, ademais dun traballo proposto 

polo profesor que lle imparta clase. No caso de non presentarse pasaría directamente ó exame 

de setembro. 


