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1. INTRODUCIÓN 

A música é unha das principais manifestacións culturais presente en todas os opcións de lecer da mocidade.
A música na educación secundaria  obrigatoria pretende guiar  e afianzar  os coñecementos musicais  e a
actitude que o alumnado alcanzou na educación primaria, situándoos nun marco de competencias que lle
posibilite gozar da creación e da escoita musical; así mesmo, ten o obxecto de establecer puntos de contacto
entre a música de carácter masivo e a gran tradición musical.
A  educación  neste  ámbito  na  etapa  secundaria  obrigatoria  quere  ser  unha  canle  que  permita  por  en
funcionamento  a  iniciativa,  a  sensibilidade  e  a  creatividade  do  alumnado,  estimular  a  creación  dunha
conciencia artística propia, e desenvolver actitudes de valoración da liberdade de expresión.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

O IES do Castro atópase no centro da cidade de Vigo, polo que o seu alumnado é de procedencia urbana,
cun nivel medio no que se refire aos aspectos social, económico e educativo.
Os grupos son bastante heteroxéneos, con estudantes de tódolos niveis. Resulta destacable que na maioría
dos grupos hai alumnos/as que están realizando estudos musicais nos conservatorios ou escolas de música
da cidade.
En xeral o alumnado ten acceso a un ordenador e a internet. En todo caso no centro hai ordenadores a
disposición na biblioteca que poden ser utilizados fora do horario lectivo (recreos e dúas tardes á semana). 
Os grupos nos que a materia de Música será impartida son 2º, e 3º de ESO con carácter obrigatorio, e en 4º
de ESO e 1º Bacharelato con carácter optativo.
Por séptimo curso consecutivo en segundo e terceiro de ESO haberá unha sección bilingüe de inglés, para as
que contamos coa axuda dunha lectora.
O alumnado das seccións bilingües está repartido en dous grupos, mesturado con alumnado que vai á clase
de música non bilingüe. Por este motivo faise un desdobre nas horas de música destes grupos mixtos.
Debido a que o desdobre faise con outras materias, este curso podemos dar todas as clases de música na
aula de música. Os desdobres que se producen como consecuencia da sección bilingüe dan como resultado
grupos  reducidos,  polo  que  se  favorece  a  atención  á  diversidade,  aínda  que  se  perde  a  riqueza  da
homoxeneidade dos grupos.
Este curso o departamento impartirá unha nova materia: Artes Escénicas e Danza
Contamos cunha aula de música ben dotada de instrumentos e equipo de son pero pequena para albergar ós
grupos grandes, o cal dificultará o desenvolvemento das actividades que esixan movemento corporal.

O alumnado de música do curso 2019 – 20 está repartido nos seguintes grupos:

 

MATERIA GRUPO PROFESOR

MÚSICA 2º ESO AB (Non Bilingüe)
2º ESO C (Non Bilingüe)

Raquel Monterde

MÚSICA 2º ESO D (Non Bilingüe) Jorge Domonte

MÚSICA 2º ESO (Bilingüe/Inglés) Miguel Cameselle

MÚSICA 3º ESO (Non Bilingüe)
Jorge Domonte

MÚSICA 3º ESO (Bilingüe/Inglés) Miguel Cameselle

MÚSICA 4º ESO Jorge Domonte

ARTES ESCÉNICAS
E DANZA

4º ESO Miguel Cameselle

LINGUAXE E PRÁCTICA
MUSICAL

1º BAC Miguel Cameselle

 

Para o alumnado do presente curso se proxectarán medidas de atención a diversidade, por unha parte se
oferta  unha Sección Bilingüe en lingua estranxeira  inglés (2º  e 3º  ESO) para aqueles discentes que
prefiran usar esta materia como un apoio ao desenvolvemento da súa competencia na lingua estranxeira.
Ademais hai alumnado con TDAH diagnosticado ao que se fará un seguimento individualizado co fin de
que acaden os obxectivos da materia. Ao inicio de curso se fará unha avaliación inicial no que se tratará
de atopar todas aquelas particularidades que supoñan a realización dun plan individualizado.
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3.  CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  DE  MÚSICA  Á
ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.

A materia de música contribúe de forma directa á adquisición da conciencia e expresión cultural en todos os
aspectos que a configuran. Fomenta a capacidade de apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes
manifestacións culturais e musicais, a través de experiencias perceptivas, expresivas e do coñecemento de
músicas de diferentes culturas, épocas e estilos.  Pode potenciar así,  actitudes abertas e respectuosas e
ofrecer  elementos  para  a  elaboración  de  xuízos  fundamentados  respecto  das  distintas  manifestacións
musicais, establecendo conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico os que se
circunscribe cada obra. 

Colabora  ao  desenvolvemento  do  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor,  mediante  o  traballo
colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a composición son dous
claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa e de toma de decisións para obter os
resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades relacionadas especialmente coa interpretación
musical,  desenvólvense  capacidades  e  habilidades  tales  como  a  perseveranza,  a  responsabilidade,  a
autocrítica e a auto-estima, sendo estes factores clave para a adquisición desta competencia.  Non pode
esquecerse tampouco que a organización e realización de actividades musicais no centro escolar require a
utilización de habilidades sociais para traballar en equipo co fin de levar a cabo un proxecto común: poñerse
no lugar doutro, valorar as ideas dos demais, dialogar, negociar e traballar de forma cooperativa e flexible
para un ben común.

A música contribúe tamén ás competencias sociais e cívicas. A participación en actividades musicais e de
movemento de distinta índole,  especialmente as relacionadas coa interpretación e creación colectiva que
requiren dun traballo cooperativo colabora na adquisición de habilidades para relacionarse cos demais. A
participación en experiencias colectivas,  musicais e de movemento dá a oportunidade de expresar ideas
propias,  valorar  as  dos  demais  e  coordinar  as  súas  propias  accións  coas  doutros  integrantes  do  grupo
responsabilizándose na consecución dun resultado.
A toma de contacto cunha ampla variedade de músicas,  tanto do pasado como do presente,  favorece a
comprensión  de  diferentes  culturas  e  da  súa  contribución  á  sociedade  en  que  vivimos,  fomentando  a
valoración das distintas achegas e a percepción da progresiva fusión de estilos e culturas que se está a
realizar nesta arte. A reflexión sobre a presenza incesante da música nas nosas vidas, sobre o uso que dela
se fai na publicidade e noutros medios como elemento de manipulación emotiva, e sobre o seu papel na
economía e na creación de novas profesións, desenvolve a valoración crítica e a comprensión da realidade.

A música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento da competencia dixital. O uso dos recursos
tecnolóxicos no campo da música posibilita  o coñecemento e dominio básico do hardware e o software
musical, os distintos formatos de son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son
relacionados, entre outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Favorece, así
mesmo,  o  seu aproveitamento  como ferramenta para os  procesos de auto-aprendizaxe e a  súa  posible
integración  nas  actividades de  lecer.  Ademais  a  obtención  de  información  musical  require  de destrezas
relacionadas co tratamento da información aínda que desde esta materia, merece especial consideración o
uso de produtos musicais e a súa relación coa distribución e os dereitos de autor. 

A  música  tamén  contribúe  ao  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender,   potenciando
capacidades  e  destrezas  fundamentais  para  a  aprendizaxe  guiada  e  autónoma  como  a  atención,  a
concentración e a memoria, á vez que desenvolve o sentido da orde e da análise. 

Respecto á competencia en comunicación lingüística, a música contribúe, do mesmo xeito que outras áreas,
a enriquecer os intercambios comunicativos, e á adquisición e uso dun vocabulario musical básico. Tamén
colabora coa integración da linguaxe musical e da linguaxe verbal e coa valoración do enriquecemento que a
dita interacción xera. 

Desde o punto de vista da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico a música realiza a
súa achega á mellora da calidade do ambiente identificando e reflexionando sobre o exceso de ruído, a
contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar hábitos saudables. Ao mesmo tempo
os contidos relacionados co uso terapéutico da música ou co uso correcto da voz e do aparello respiratorio,
non só para conseguir resultados musicais óptimos, senón tamén para previr problemas de saúde, inciden no
desenvolvemento desta competencia.
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A música contribúe á competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, poñendo en
evidencia a necesidade do manexo de principios matemáticos, físicos e tecnolóxicos para a comprensión dos
elementos  básicos  da linguaxe  musical:  a  relación entre  as distintas figuras,  o  compás,  o  timbre  ou as
agrupacións dos sons en distintos tipos de escalas. Por outra parte non podemos esquecer a relación que
teñen coas matemáticas e a física correntes musicais como a música aleatoria, algorítmica, a estocástica e a
fractal.
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4. OBXECTIVOS

4.1 ESO

A área de música contribúe á consecución dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e bacharelato
e, ademais, ten obxectivos propios. A continuación exponse ambos tipos de obxectivos.

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a coperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igual- dade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como medio  de  desenvolvemento
persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social.  Rexeitar  os estereotipos que supoñan discriminación entre  homes e mulleres,  así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e
resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos
con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da
información e a comunicación.

f)  Concibir  o  coñecemento  científico  como un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en  materias,  así como
coñecer  e  aplicar  os  métodos para  identificar  os  problemas en  diversos  campos do  coñecemento  e  da
experiencia.

g)  Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza en si  mesmo,  a  participación,  o  sentido crítico,  a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio  artístico  e cultural.  Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para
favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en
toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado
dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE MÚSICA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Dotar os alumnos e as alumnas:
● dun vocabulario que permita a descrición de fenómenos musicais
● dunha comprensión da linguaxe musical como medio de expresión artística
● dunha sensibilidade  cara  á  expresión  musical  e  o  entendemento  da  música  como un fenómeno

imbricado na historia e na sociedade.
● da capacidade de analizar obras musicais, entendendo que se pode levar a cabo en distintos niveis

de profundidade.

4.2 BACHARELATO

OBXECTIVOS DO BACHARELATO

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsa- bilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular,  a violencia contra a muller,  e
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal
ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e
os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu
contorno social.

i)  Acceder aos coñecementos científicos e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as habilidades básicas
propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
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vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

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

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

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social,  e impulsar
condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e
mellora no contexto dun mundo globalizado. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL

● espertar  o  interese  do  alumnado por  participar  de  forma  activa,  informada e lúdica  como oínte,
intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida educativa como na súa vida privada.

● desenvolver as capacidades perceptivas e expresivas e á comprensión do feito musical
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5.CONTIDOS

5.1 ESO

5.1.1 2º ESO

Bloque 1 Interpretación e creación

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
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.

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

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.

B1.10. 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.

B1.13. 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.

B1.15. 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.

Bloque 2 Escoita

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.

B2.4.  Elementos  que  interveñen  na  construción  dunha obra  musical:  melodía,  ritmo,  harmonía,  timbre,
textura, forma, tempo, dinámica, etc.
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B2.5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a escoita.

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.

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

Bloque 3 Contextos musicais e culturais

B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.

B3.2. Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais.

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

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

B3.5.  Utilización  de  diversas  fontes  de  información  para  indagar  sobre  instrumentos,  compositores/as,
concertos e producións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como da música occidental
en xeral e doutras culturas.

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

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

Bloque 4 Música e tecnoloxías

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.

B4.6. 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.

5.1.2 3º ESO

Bloque 1. Interpretación e creación

B1.1 Repaso dos elementos da representación gráfica da música.
B1.2 Textura.
B1.3 Procedementos compositivos e formas de organización musical
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 realización de producións audiovisuais.
B1.9 Fomento da sensibilidade estética desenvolvida a través da comprensión e interiorización da música.
B1.10 Composición individual ou en grupo de 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.
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B1.11 Práctica, creación, memorización e interpretación de pezas musicais en grupo, aprendidas a través da
lectura de partituras con diversas formas de notación.
B1.12  Práctica  das  pautas  básicas  da  interpretación:  silencio,  atención  ao/á  director/a  e  a  outros/as
intérpretes,
audición interior, memoria e adecuación ao conxunto.
B1.13 Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades técnicas para a
interpretación.

Bloque 2. Escoita

B2.1 Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de voces e instrumentos e das agrupacións vocais e
instrumentais.
B2.2 Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada.
B2.3 Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na análise de obras
musicais
B2.4 Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e anticipación durante a
interpretación e a creación musical.
B2.5 Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de distintos estilos,
xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e as composicións realizadas na aula.
Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as propias preferencias musicais.
B2.6 Música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura musical e de outras.
Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto ás demais persoas durante a escoita.
B2.7 Elementos que interveñen na construción 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.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

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
B3.5  Utilización  de  diversas  fontes  de  información  para  indagar  sobre  instrumentos,  compositores  e
compositoras, concertos e produccións musicais en vivo e gravadas, tanto do patrimonio galego como da
música occidental en xeral e doutras culturas.
B3.6 O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da comunicación.
B3.6  Valoración  dos  recursos  tecnolóxicos  como  instrumentos  para  o  coñecemento  da  música  e  a
satisfacción con ela.
B3.7 Recoñecemento e localización nas coordenadas espazotemporais das manifestacións musicais máis
significativas do patrimonio musical galego, occidental e doutras culturas.
B3.8 Épocas da historia  da música:  características principais,  autores/  as significativos/as,  audicións con
apoio de partitura e interpretación de pezas ou fragmentos das distintas épocas.
B3.9 Recollida de información, valoración e exposición do feito musical e as súas opinións.
B3.10 Recollida de información, valoración e exposición do feito musical ao longo da historia.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

B4.1  Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  internet  e  software  musical  de  distintas
características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a creación musical.
B4.2 Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as interpretacións
realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.
B4.3 Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.
B4.4 Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na gravación de pezas
musicais.
B4.5  Emprego  e  coñecemento  dos  recursos  necesarios  para  a  conservación  e  a  difusión  das  creación
musicais propias e alleas.

5.1.3 4º ESO.

Bloque 1. Interpretación e creación

B1.1. Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e concertación coas
outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental, e no movemento e a danza.
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B1.2.  Interpretación  de  pezas  vocais  e  instrumentais  aprendidas  de  oído  e/ou  mediante  a  lectura  de
partituras con diversos tipos de notación.

B1.3. Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais na aula e noutros
espazos e contextos.

B1.4. Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a interpretación individual e
en grupo, e a creación musical.

B1.5. Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na improvisación, na elaboración de
arranxos e na creación de pezas musicais.

B1.6. Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as especialidades no traballo
dos/das músicos/as.

B1.7. Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e profesional.

Bloque 2. Escoita

B2.1. Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, estilos e culturas.

B2.2. A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas musicais e uso
dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas sobre a música escoitada.

B2.3. Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música.

B2.4.  Utilización  de diversas  fontes de  información  para  obter  referencias  sobre músicas de  diferentes
épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e outras manifestacións musicais,
tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de comunicación.

B2.5. Edición, comercialización e difusión da música. Novas modalidades de distribución da música e as
súas consecuencias para os/as profesionais da música e a industria musical.

B2.6. A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e nas modas musicais.

B2.7.  Interese,  respecto  e  curiosidade  pola  diversidade  de  propostas  musicais,  así  como polos  gustos
musicais doutras persoas.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

B3.1. Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das manifestacións musicais máis
significativas do patrimonio musical español e galego.

B3.2. Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais.

B3.3. Manifestacións musicais doutras culturas. 

B3.4. A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.

B3.5. Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións audiovisuais.

B3.6. Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular urbana.

B3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da comunicación.
Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento da música e a satisfacción
con ela.

B3.8. Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación sonora.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

B4.1. Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo a posibilidade de
gravar o son e a aparición dos computadores.

B4.2.  Transformación  de  valores,  hábitos,  consumo e  gusto  musical  como  consecuencia  dos  avances
tecnolóxicos das últimas décadas.

B4.3.  Utilización  de  dispositivos  electrónicos,  recursos  de  internet  e  software  musical  de  distintas
características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación e a creación musical.

B4.4.  Aplicación  de  técnicas  de  gravación  analóxica  e  dixital  para  rexistrar  as  creacións  propias,  as
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.

B4.5. Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, televisión, cine, videoxogos,
etc.
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B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas preexistentes ou a
creación de bandas sonoras orixinais.

B4.7.  Valoración  crítica  da  utilización  dos  medios  audiovisuais  e  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o rexistro e a difusión de producións sonoras
e audiovisuais

5.2 BACHARELATO 

1º BACHARELATO - LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL

BLOQUE 1. DESTREZAS MUSICAIS

B1.1. Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do coñecemento do aparello fonador, o seu
funcionamento, a respiración, a emisión, a articulación, a relaxación e a afinación.

B1.2.  Interpretación  vocal  atendendo  ás  indicacións  relativas  á  expresión,  á  dinámica,  á  agóxica,  á
articulación dos sons e os seus ataques, e á ornamentación musical. 

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

B1.4. Interiorización do pulso.

B1.5. Interpretación instrumental atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á
ornamentación musical, e á articulación dos sons e dos seus ataques.

B1.6. Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica como harmónica nas claves de sol e fa en
cuarta, e da escritura tanto melódica como harmónica.

B1.7. Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo interválico.

B1.8. Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras.

BLOQUE 2 AUDICIÓN COMPRENSIVA

B2.1. Percepción e identificación do pulso, dos acentos e dos compases binarios, ternarios e cuaternarios.

B2.2. Percepción, identificación e transcrición de fórmulas rítmicas básicas orixinadas polo pulso binario ou
ternario.

B2.3.  Percepción,  identificación e transcrición de signos que modifican a  duración,  síncopes,  anacruses,
notas  a  contratempo,  cambios  de  compás,  grupos  de  valoración  especial,  equivalencias  pulso-pulso  e
fracción-fracción, etc. 

B2.4. Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras musicais, tanto as que teñen
como fundamento a linguaxe da música culta como as que teñen como fundamento as linguaxes musicais
contemporáneas, o jazz, a música tradicional, o rock, o flamenco e as músicas do mundo.

B2.5.  Percepción,  identificación  auditiva  e  transcrición  das  escalas,  funcións  tonais-acordes  maiores  e
menores, acordes de sétima dominante e de sétima diminuída, cadencias e os modos e intervalos fóra do
concepto tonal.

B2.6. Recoñecemento comprensivo das texturas musicais e dos timbres instrumentais nas obras escoitadas
ou interpretadas.

B2.7.  Recoñecemento auditivo e transcrición dos esquemas rítmicos,  das melodías, dos intervalos e dos
fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos elementos.

B2.8. Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos fragmentos
melódicos resultantes da combinación dos devanditos elementos.

B2.9. Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento escrito e un fragmento escoitado.

B2.10. Transcrición de esquemas harmónicos das obras escoitadas.

BLOQUE 3 A TEORÍA MUSICAL
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B3.1.  Coñecemento das grafías das fórmulas rítmicas,  simultaneidade de ritmos,  signos que modifican a
duración, síncope, anacruse, notas a contratempo, os grupos de valoración especial contidos en un e varios
pulsos, etc.

B3.2. Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión musical, á dinámica, ao tempo, á agóxica,
á articulación musical e ao ataque dos sons.

B3.3. Aproximación ás grafías contemporáneas.

B3.4. Coñecemento das normas de escritura melódica.

B3.5. Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das danzas e das obras musicais.

B3.6.  Coñecemento e comprensión de escalas,  funcións tonais,  intervalos,  cadencias,  acordes básicos e
complementarios, tonalidade, modalidade e modulación.

B3.7. Coñecemento dos principais sistemas de cifraxe harmónica.

B3.8. Coñecemento da ornamentación musical.

B3.9. Comprensión do efecto que producen na música os sons da ornamentación e intensificación expresiva.

B3.10. Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. 

BLOQUE 4 A CREACIÓN E A INTERPRETACIÓN

B4.1. Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas orixinadas polo pulso binario ou ternario e as
súas variantes.
B4.2. Improvisación, tanto individual como colectiva, de breves melodías.

B4.3. Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema modal e tonal. 

B4.4. Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais vocais adecuados ao nivel, con ou sen
acompañamento.

B4.5. Achegamento aos procesos compositivos máis habituais.

B4.6. Utilización da expresión corporal e o movemento corporal como complemento ao feito musical.

B4.7. Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultánea de diferentes ritmos básicos

B4.8.  Participación  activa  na  organización  e  na  realización  de  actividades  musicais  desenvolvidas  en
diferentes contextos. 

B4.9. Participación na organización e na realización de actividades con respecto e disposición para superar
estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como parte dun grupo, do enriquecemento que se produce
coas achegas das demais persoas.

BLOQUE 5 AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON

B5.1. Fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de Fourier.

B5.2. Características acústicas dos instrumentos: instrumentos transpositores e electrónicos; manipulación
artificial do son.

B5.3.  Fundamentos  dos  sistemas  de  afinación.  Proporcións  asociadas  aos  intervalos:  consonancia  e
disonancia. Serie harmónica. Índices acústicos. Diapasón.

B5.4. Transmisión e amortecemento do son.

B5.5. Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do son analóxico.

B5.6. Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de frecuencias e multipistas.

B5.7. Hardware musical: computadores, tarxetas de son e conexións.

B5.8.  Tipos  de  software  musical:  editores  de  partituras,  secuenciadores,  programas  xeradores  de
acompañamentos e mesas de mesturas.

B5.9. Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou dixital, de procesamento de sons de comunicación
MIDI en interpretacións ou creacións propias.

B5.10. Uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou audiovisuais.
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B5.11. Realización de sonorizacións a través da improvisación, a composición ou a selección musical de
textos ou de imaxes. 

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

6.1 2º DA ESO

Bloque 1. Interpretación e creación

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 fragmentos musicais.

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.).

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

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.

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

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  e
contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común.

Bloque 2. Escoita

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións. 

B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio ás tarefas
de audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións.

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.

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

Bloque 3. Contextos culturais e musicais

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 

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. 

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

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de emitir
xuízos de valor ou "falar de música".

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.

Bloque 4 Música e tecnoloxías

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.
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B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do
feito musical.

6.2 3º DA ESO.

Bloque 1. Interpretación e creación

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.).

B1.2.  Analizar  e  comprender  o  concepto  de  textura  e  recoñecer,  a  través  da  audición  e  a  lectura  de
partituras, os tipos de textura.

B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización musical.

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.

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

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  e
contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común.

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros.

Bloque 2. Escoita

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións.

B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio ás
tarefas de audición.

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións.

B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras musicais,
interesándose por ampliar as súas preferencias.

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.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.

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. 

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

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

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

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.

Bloque 4. Música e tecnoloxías

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. 

B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación
do feito musical.
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6.3  4º DA ESO

Bloque 1. Interpretacóin e creación

B1.1.  Ensaiar  e  interpretar,  en pequeno grupo,  unha peza vocal  ou instrumental,  ou unha coreografía,
aprendidas  de  memoria  a  través  da  audición  ou  da  observación  de  gravacións  de  audio  e  vídeo,  ou
mediante a lectura de partituras e outros recursos gráficos.

B1.2. Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de actividades musicais
no centro docente: planificación, ensaio, interpretación, difusión, etc.

B1.3. Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos.

B1.4. Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, considerando a intervención de
distintos/as profesionais.

Bloque 2. Escoita

B2.1. Analizar e describir as principais características de pezas musicais apoiándose na audición e no uso
de documentos como partituras, textos ou musicogramas.

B2.2.  Expor  de  xeito  crítico  a  opinión  persoal  respecto  de  distintas  músicas  e  eventos  musicais,
argumentándoa en relación coa información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, programas de
concertos, críticas, etc.

B2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais.

B2.4. Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo, e determinar a época ou a cultura e
o estilo das obras musicais escoitadas previamente na aula, amosando apertura e respecto polas novas
propostas musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias.

B2.5.  Distinguir  as funcións que cumpre a música na nosa sociedade,  atendendo a diversas variables:
intención de uso, estrutura formal e medio de difusión utilizado.

B2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na sociedade.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

B3.1. Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega, e comprender o valor de conservala
e transmitila colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

B3.2. Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas como fonte de enriquecemento
cultural.

B3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións artísticas. 

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

Bloque 4. Música e tecnoloxías

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

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

B4.3.  Sonorizar  unha  secuencia  de  imaxes  fixas  ou  en  movemento  utilizando  diferentes  recursos
informáticos.

6.4 1º DE BACHARELATO

Bloque 1 Destrezas musicais
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B1.1. Entoar cunha correcta emisión da voz, individual ou conxuntamente, unha melodía ou unha canción con
acompañamento.
B1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos sinxelos, escalas ou acordes arpexiados a partir
de diferentes alturas. 
B1.3.  Identificar  e executar  instrumentalmente ou vocalmente estruturas e patróns rítmicos ou melódicos
simultáneos dunha obra breve ou dun fragmento, con ou sen cambio de compás, nun tempo establecido.

Bloque 2 Audición comprensiva

B2.1.  Recoñecer  autidivamente  o  pulso  dunha obra  ou  dun  fragmento,  así  como o  acento  periódico,  e
interiorizalo para manter durante breves períodos de silencio. 
B2.2.  Recoñecer auditivamente e describir  con posterioridade as característicos das obras escoitadas ou
interpretadas

Bloque 3 A teoría musical

 B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e os signos relacionados co
ritmo e coa expresión musical. 
B3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical.

Bloque 4 A creación e a interpretación

B4.1.  Realizar  exercicios psicomotores e improvisar  estruturas rítmicas sobre un fragmento escoitado de
maneira tanto individual como conxunta.
B4.2. Improvisar, individualmente ou colectivamente, breves melodías tonais ou modais, pequenas formas
musicais partindo de premisas relativas a diferentes aspectos da linguaxe musical.
B4.3.  Interpretar  de  memoria,  individualmente  ou  conxuntamente,  fragmentos  de  obras  do  repertorio
seleccionados entre os propostos polo alumnado, valorando as achegas do grupo e desenvolvendo o espírito
crítico.
B4.4. Improvisar ou compor e interpretar unha breve obra musical para unha melodía dada, que necesite a
participación  de  varios  executantes  e  incorporar  movemento  coreográfico,  utilizando  os  coñecementos
musicais adquiridos.
 B4.5. Saber comportarse como espectador/a e intérprete, e controlar o medo escénico nas actuacións.

Bloque 5 As tecnoloxías aplicadas ao son

B5.1. Realizar traballos e exercicios aplicando as ferramentas que ofrecen as novas tecnoloxías. 
B5.2. Crear pezas sonoras ou audiovisuais utilizando distintos sistemas de reprodución e gravación de son.
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7. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES,

8. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN (MÍNIMOS) PARA 
SUPERAR A MATERIA,

9. ACTIVIDADES,

10. TEMPORALIZACIÓN,

11. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

Os apartados  do  7  ao  11  están  reflexados  nas  seguintes  táboas,  que  se
presentan para cada curso
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2º ESO

Estándar de Aprendizaxe Temp Grao mínimo 
de 
consecución

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

Actividades

MUB1.1.1. Recoñece os 
parámetros do son e os 
elementos básicos da 
linguaxe musical, 
utilizando unha linguaxe 
técnica apropiada.

1º , 
2º,3ºT
rim.

Recoñecemento
en sons illados.

Recoñecemento en
audicións sinxelas. 
Expresión en proba
escrita.

Audicións e 
explicacións.

Exercicios en 
parellas.

MUB1.1.2. Recoñece e 
aplica os ritmos e os 
compases a través da 
lectura ou a audición de 
pequenas obras ou 
fragmentos musicais. 

1º 
Trim

2º 
Trim

Ritmos en 
compases 
binarios, 
ternarios e 
cuaternarios 
simples e 
compostos con 
negras, 
corcheas, 
semicorcheas, 
puntillo.

Probas de lectura e
interpretacións en 
pequenos grupos.

Exercicios de 
lectura rítmica 
utilizando distintos 
instrumentos. 
Práctica en 
pequenos grupos.

MUB1.1.3. Identifica e 
transcribe ditados de 
patróns rítmicos e 
melódicos con 
formulacións sinxelas en 
estruturas binarias, 
ternarias e cuaternarias.

1º 
Trim

Uso de brancas,
negras e 
corcheas, dentro
do ámbito dunha
oitava.,

Realización de 
ditados.

Realización de 
ditados.

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.).

1º 2º 
3º 
Trim

Clave de sol; 
lectura no 
pentagrama con 
redondas, 
brancas, negras 
corcheas e 
puntillo.

Coñecer os 
matices.

Probas de lectura e
interpretación, así 
como observación 
durante os ensaios 
na clase.

Exercicios de 
lectura e 
preparación de 
obras do nivel 
axeitado.
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MUB1.3.1. Improvisa e 
interpreta estruturas 
musicais elementais 
construídas sobre os 
modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis 
comúns.

3º 
Trim

Non incluído nos
contidos 
mínimos.

Observación 
durante a 
realización de 
exercicios de 
improvisación na 
clase.

Explicacións e 
propostas de 
improvisación de 
complexidade 
crecente, partindo 
dun nivel moi 
básico.

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

3º 
Trim

Creación 
usando os 
elementos máis 
básicos e 
fundamentais.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Valoración das 
pezas creadas.

Exercicios na clase
utilizando os 
principios máis 
básicos da 
creación: 
repetición, 
variación e 
contraste.

MUB1.4.1. Amosa interese
polo coñecemento e a 
aplicación de técnicas e as
normas do coidado da voz,
o corpo e os instrumentos.

1º 
Trim

Aplicacións de 
ditas técnicas e 
normas durante 
o transcurso das
interpretacións, 
valoracións 
sobre as 
mesmas en 
intepretacións 
alleas.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Realización de 
probas e exercicios

Exercicios 
prácticos vocais e 
instrumentais, e 
exercicios escritos 
sobre o coidado da
voz, o corpo e os 
instrumentos.

Exercicios de 
comprensión 
escrita.

MUB1.4.2. Canta pezas 
vocais propostas aplicando
técnicas que permitan 
unha correcta emisión da 
voz.

1º 
Trim

Pezas vocais 
axeitadas para 
as 
interpretacións. 
Respiración, 
rexistros, 
interpretacións.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Realización de 
probas e exercicios

Exercicios 
prácticos vocais e, 
e exercicios 
escritos sobre a  
voz.

Exercicios de 
comprensión 
escrita.

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

1º 2º 
Trim

Atención a estes
aspectos e 
intención de 
mellorar.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Realización de 
probas e 
exercicios.

Exercicios de 
relaxación, 
resonancia, 
entoación previos á
interpretación de 
obras de 
complexidade 
axeitada ao nivel 
do grupo.

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

1º 
Trim

Atención a estes
aspectos e 
intención de 
mellorar.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Realización de 
probas e 
exercicios.

Explicacións, 
exercicios e 
actividades  de 
interpretación 
dentro da aula, en 
grupo ou de xeito 
individual.
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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. 

3º 
Trim

Atención a estes
aspectos e 
intención de 
mellorar.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións e na 
realización de 
probas.

Explicacións, 
exercicios e posta 
en práctica en 
actividades de 
interpretación 
musical, individuais
ou en grupo.

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

3ºTri
m

Improvisacións 
rítmicas de 
breve duración, 
intercaladas en 
pezas mais 
longas. 

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Realización de 
probas e exercicios
prácticos.

Actividades de 
interpretación 
musical na que se 
deixan espazos 
para a 
improvisación. 
Actividades de 
creación en grupo 
e individual. 

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. 

1º, 2º,
3º 
Trim

Participar en 
todas as tarefas 
intentando 
aplicar as 
indicacións do 
profesor/a.

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións.

Nas actividades  de
interpretación 
vocal, e 
instrumental, 
individuais ou en 
grupo destinarase 
un espazo a falar 
da importancia da 
actitude e o 
respecto.

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. 

1º, 2º,
3º 
Trim

Pezas con 
pouca 
complexidade 
rítmica: brancas,
negras, 
corcheas, 
puntillo.

Pouca 
complexidade 
instrumental. 

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións. Probas 
específicas.

Actividades  de 
interpretación 
vocal, e 
instrumental, 
individuais ou en 
grupo.

MUB1.6.2. Practica, 
interpreta e memoriza 
pezas vocais, 
instrumentais e danzas do 
patrimonio español e 
galego.

1º, 2º,
3º 
Trim

Pezas con 
pouca 
complexidade 
rítmica: brancas,
negras, 
corcheas, 
puntillo.

Pouca 
complexidade 
instrumental. 

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións. Probas 
específicas.

Actividades  de 
interpretación 
vocal, e 
instrumental, 
individuais ou en 
grupo.

MUB1.6.3. Amosa apertura
e respecto cara ás 
propostas do profesorado 
e dos compañeiros e as 

1º,2, 
3º 
Trim

Acepta e 
respecta as 
propostas de 
profesor/a e 

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
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compañeiras. compañeiros/as profesor/a exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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.

1º, 
2º,3º 
Trim

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

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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

1º, 2º,
3º 
Trim

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

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

MUB2.1.1. Diferencia as 
sonoridades dos 
instrumentos da orquestra,
así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces.

3º 
Trim

Ser capaz de 
diferenciar as 
familias auditiva 
e visualmente.

Proba de audición. Actividades  de 
investigación sobre
os instrumentos. 
Audicións guiadas.

MUB2.1.2. Diferencia as 
sonoridades dos 
instrumentos máis 
característicos da música 
popular moderna, do 
folclore e doutras 
agrupacións musicais.

3º 
Trim

Ser capaz de 
diferenciar as 
familias auditiva 
e visualmente.

Proba de audición. Actividades  de 
investigación sobre
os instrumentos. 
Audicións guiadas.

MUB2.2.1. Segue 
partituras como apoio á 
audición.

2º 3º 
Trim

Segue as 
partituras que 
interpretamos na

Proba de audición. Actividades de 
audición.
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clase e outra de 
nivel moi básico.

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

1º, 2º,
3º 
Trim

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

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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

2º, 3º 
Trim

Melodía, ritmo, 
harmonía, 
textura, agóxica,
dinámica, forma.

Realización de 
probas escritas de 
análise de audición
e observación dos 
comentarios feitos 
na clase.

Actividades orais e 
escritas de 
comentario de 
audicións..

MUB2.4.2. Utiliza de xeito 
guiado recursos como 
apoio á análise musical. 

3º 
Trim

Uso de 
partituras de 
nivel sinxelo.

Proba de análise 
de partitura e 
audición.

Audicións para 
recoñecer e 
comentar os 
distintos elementos
da obra, con e sen 
apoio de partituras.

MUB2.4.3. Emprega 
conceptos musicais para 
comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais
de forma oral e escrita, con
rigor e claridade.

1º, 2º,
3º 
Trim

Terminoloxía 
básica referente 
ás propiedades 
do son e dos 
elementos da 
música.

Proba escrita e 
observación do 
vocabulario 
empregado na 
clase.

Comentario de 
todas as obras 
preparadas. 
Audicións e 
comentarios de 
audición.

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

2º, 3º 
Trim

Mostrar unha 
actitude crítica 
con respecto ao 
consumo de 
música.

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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

3º 
Trim

Mostrar 
coñecemento do
impacto que a 
contaminación 
acústica ten 
sobre a saúde e 
o benestar.

Valoración do 
traballo.

Busca de 
información e 
realización de 
exposicións orais 
individuais e 
grupais dos 
traballos.

MUB3.1.1. Recoñece, crea
e interpreta distintas 
manifestacións da danza.

3º 
Trim

Saber que hai 
distintos tipos de
danza.

Valoroación dos 
traballos 
presentados en 
clase.

Visionado de 
vídeos. Pequenas 
exposicións de 
traballos individuais
ou en grupo sobre 
distintos tipos de 
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danzas.

Pa	xina 27 de 83



Dept. Mú	 sica – IES do Castro

MUB3.1.2. Distingue as 
diversas funcións que 
cumpre a música na nosa 
sociedade.

2º 
Trim

Coñecer as 
distintas 
funcións que a 
música 
desempeña na 
propia vida.

Valoración dos 
traballos individuais
sobre a función da 
música no propia 
vida. Observación 
da participación 
nos debates 
propostos na clase.

Traballo de 
investigación 
persoal sobre a 
función da música 
na propia vida. 
Realización de 
debates.

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

1º, 2º,
3º 
Trim

Amosar interese
e curiosidade.

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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

3º 
Trim

Amosar interese
e curiosidade.

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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

3º 
Trim

Pezas con 
pouca 
complexidade 
rítmica: brancas,
negras, 
corcheas, 
puntillo.

Pouca 
complexidade 
instrumental. 

Observación 
durante o 
transcurso das 
sesións. Probas 
específicas.

Actividades  de 
interpretación 
vocal, e 
instrumental, 
individuais ou en 
grupo.

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

3º 
Trim

Ser capaz de 
diferenciar as 
familias auditiva 
e visualmente.

Proba de audición. Actividades  de 
investigación sobre
os instrumentos. 
Audicións guiadas.

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. 

3º 
Trim

Coñecer a 
riqueza do 
patrimonio 
musical galego.

Valoración do 
traballo de 
recolección de 
cantigas.

Traballo de 
recollida e 
aprendizaxe 
dalgunha cantiga 
do patrimonio 
musical galego.

MUB3.4.1. Emprega un 
vocabulario adecuado para
describir percepcións e 

2º, 3º 
Trim

Terminoloxía 
básica referente 
ás propiedades 

Proba escrita e 
observación do 
vocabulario 

Comentario de 
todas as obras 
preparadas. 
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coñecementos musicais do son e dos 
elementos da 
música.

empregado na 
clase.

Audicións e 
comentarios de 
audición.

MUB3.4.2. Comunica 
coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito 
oral e escrito, con rigor e 
claridade.

2º, 3º 
Trim

Terminoloxía 
básica referente 
ás propiedades 
do son e dos 
elementos da 
música.

Proba escrita e 
observación do 
vocabulario 
empregado na 
clase.

Comentario de 
todas as obras 
preparadas. 
Audicións e 
comentarios de 
audición.

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. 

3º 
Trim

Utilizar 
buscadores de 
información en 
Internet, 
escollendo de 
xeito crítico.

Realización de 
traballos.

Busca de 
información sobre 
estilos musicais 
descoñecidos.

Exposicións orais e
exercicios escritos 
sobre dita 
información.

MUB3.5.2. Interésase por 
ampliar e diversificar as 
preferencias musicais 
propias.

2º, 3º

Trim

Amosar interese
e curiosidade.

Observación na 
clase. Rúbrica para
autovaloración e 
valoración polo 
profesor/a

Explicacións da 
importancia desta 
actitude no mundo 
da música e 
exercitación en 
cada clase e 
actividade.

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

3º 
Trim

Coñecer 
buscadores e 
algún editor de 
partituras.

Realización de 
traballos.

Busca de 
información sobre 
estilos musicais 
descoñecidos.

Exposicións orais e
exercicios escritos 
sobre dita 
información.

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

3º 
Trim

Uso dalgún 
secuenciador.

Realización de 
traballos.

Busca de 
información sobre 
estilos musicais 
descoñecidos.

Exposicións orais e
exercicios escritos 
sobre dita 
información.

MUB4.2.1. Utiliza de xeito 
guiado as fontes e os 
procedementos apropiados
para elaborar traballos 
sobre temas relacionados 
co feito musical.

3º 
Trim

Uso das 
ferramentas 
básicas para 
búsca de 
información e 
realización de 
presentacións.

Realización de 
traballos.

Busca de 
información sobre 
estilos musicais 
descoñecidos.

Exposicións orais e
exercicios escritos 
sobre dita 
información.
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3º ESO

Estándar de Aprendizaxe Temp Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Actividades

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.). 

1º
Trim.

Le e escribe
axeitadamente
partituras en

clave de sol de
do grave a mi

agudo, con
redondas,

brancas,negras,
corcheas,

puntillo e os
seus

correspondente
s silencios.

Observación e
escoita directa na

interpretación.
Realización de

probas específicas.

Escritura e lectura
musical, ou ben de
recoñecemento das

notas e símbolos
escritos, ou ben de
escritura das notas
e símbolos que se

indiquen.
Exercicios de
comprensión

escrita.

Recoñece, comprende e
analiza tipos de textura. 

1º, 2º
Trim

Recoñece
auditivamente e
mediante lectura

musical a
monodia,

contrapunto,
homofonía e

melodía
acompañada.

Probas de análise
de obras musicais
mediante audición

e partitura.

Escritura, lectura e
interpretación

musical de
partituras con

diferentes texturas. 

Recoñecemento
auditivo de

diferentes texturas
en obras de

diferentes períodos
da historia da

musica e doutras
culturas.

Comprende e identifica os
conceptos e os termos

básicos relacionados cos
procedementos

compositivos e os tipos
formais. 

2º
Trim

Comprensión
dos conceptos
de variación,

imitación
desenvolvement

o, contraste,
motivo, frase,

formas binarias
e ternarias.

Recoñecemento
en partituras

sinxelas.

Proba de análise
de partituras e

audicións.

Lectura e audición
musical, para o

recoñecemento dos
principais

procedementos
compositivos en

obras de distintos
períodos da historia

da música..
Exercicios sinxelos

de creación
musical.
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Amosa interese polo
coñecemento e a

aplicación de técnicas e
normas do coidado da voz,
o corpo e os instrumentos. 

1º, 2º,
3º

Trim

Aplicacións de
ditas técnicas e
normas durante
o transcurso das
interpretacións,

valoracións
sobre as

mesmas en
intepretacións

alleas.

Observación
durante o

transcurso das
sesións.

Realización de
probas e exercicios

Exercicios
prácticos vocais e
instrumentais, e

exercicios escritos
sobre o coidado da
voz, o corpo e os

instrumentos.

Exercicios de
comprensión

escrita.

Canta pezas vocais,
propostas aplicando

técnicas que permitan una
correcta emisión da voz.

1º, 2º,
3º

Trim

Pezas vocais
sinxelas, con

pouca
complexidade

rítmica.

Observación
durante o

transcurso das
sesións.

Realización de
probas e exercicios

Exercicios
prácticos vocais de

quecemento da
voz. Interpretación
de partituras vocais

con e sen
acompañamento

instrumental.

Practica a relaxación, a
respiración, a articulación,

a resonancia e a
entoación. 

1º ,
2º, 3º
Trim

Atención a estes
aspectos e
intención de

mellorar.

Observación
durante o

transcurso das
sesións.

Realización de
probas e

exercicios.

Explicacións,
exercicios e

actividades  de
interpretación

dentro da aula, en
grupo ou de xeito

individual.

Adquire e aplica as
habilidades técnicas e

interpretativas necesarias
nas actividades de

interpretación adecuadas
ao nivel. 

1º
Trim

Atención a estes
aspectos e
intención de

mellorar.

Observación
durante o

transcurso das
sesións.

Realización de
probas e

exercicios.

Explicacións,
exercicios e

actividades  de
interpretación

dentro da aula, en
grupo ou de xeito

individual.

Coñece e pon en práctica
as técnicas de control de

emocións á hora de
mellorar os seus

resultados na exposición
ante un público.

1º, 2º,
3º

Trim

Atención a estes
aspectos e
intención de

mellorar.

Observación
durante o

transcurso das
sesións e na
realización de

probas.

Explicacións,
exercicios e posta

en práctica en
actividades de
interpretación

musical, individuais
ou en grupo.

Realiza improvisacións e
composicións partindo de

pautas previamente
establecidas. 

3º
Trim

Improvisacións
rítmicas de

breve duración,
intercaladas en

pezas mais
longas. 

Observación
durante o

transcurso das
sesións.

Realización de
probas e exercicios

prácticos.

Actividades de
interpretación

musical na que se
deixan espazos

para a
improvisación.
Actividades de

creación en grupo
e individual. 

Amosa una actitude de 1º, 2º, Participar en Observación Nas actividades  de
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superación e mellora das
súas posibilidades e

respecta as capacidades e
as formas de expresión
dos seus compañeiros e
das súas compañeiras.

3º
Trim

todas as tarefas
intentando
aplicar as

indicacións do
profesor/a.

durante o
transcurso das

sesións.

interpretación
vocal, e

instrumental,
individuais ou en

grupo destinarase
un espazo a falar
da importancia da

actitude e o
respecto.

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. 

1º, 2º,
3º

Trim

Pezas con
pouca

complexidade
rítmica: brancas,

negras,
corcheas,
puntillo.

Pouca
complexidade
instrumental. 

Observación
durante o

transcurso das
sesións. Probas

específicas.

Actividades  de
interpretación

vocal, e
instrumental,

individuais ou en
grupo.

Practica, interpreta e
memoriza pezas vocais,

instrumentais e danzas do
patrimonio español e

galego.

3ºTri
m

Pezas con
pouca

complexidade
rítmica: brancas,

negras,
corcheas,
puntillo.

Pouca
complexidade
instrumental. 

Observación
durante o

transcurso das
sesións. Probas

específicas.

Actividades  de
interpretación

vocal, e
instrumental,

individuais ou en
grupo.

Amosa apertura e respecto
cara ás propostas do

profesor/a dos
compañeiros. 

1º, 2º,
3º

Trim

Acepta e
respecta as

propostas de
profesor/a e

compañeiros/as

Observación na
clase. Rúbrica para

autovaloración e
valoración polo

profesor/a

Explicacións da
importancia desta
actitude no mundo

da música e
exercitación en

cada clase e
actividade.

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. 

1º, 2º,
3º

Trim

Practica as
pautas básicas

da
interpretación:

silencio,
atención ao/á
director/a e a

outros/as
intérpretes,

adecuación ao
conxunto,
amosando

espírito crítico
ante a súa

propia
interpretación e

Observación na
clase. Rúbrica para

autovaloración e
valoración polo

profesor/a

Explicacións da
importancia desta
actitude no mundo

da música e
exercitación en

cada clase e
actividade.
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a do seu grupo.

Pa	xina 34 de 83



Dept. Mú	 sica – IES do Castro

Participa activamente en
agrupacións vocais e

instrumentais, colaborando
con actitudes de mellora e
compromiso e amosando

una actitude aberta e
respectuosa. 

1º, 2º,
3º

Trim

 Participa
activamente en

agrupacións
vocais e

instrumentais,
colaborando con

actitudes de
mellora e

compromiso e
amosando unha
actitude aberta
e respectuosa.

Observación na
clase. Rúbrica para

autovaloración e
valoración polo

profesor/a

Explicacións da
importancia desta
actitude no mundo

da música e
exercitación en

cada clase e
actividade.

Amosa interese polas
paisaxes sonoras que nos
rodean e reflexiona sobre

elas. 

3º
Trim

Amosa interese
polas paisaxes

sonoras que nos
rodean

Observación
durante o

transcurso das
sesións.

Actividades de
observación dos
entornos sonoros
máis próximos ao
instituto. Realizar
algunha gravación

en entornos
habituais na vida

do alumno/a.

Investiga de forma creativa
acerca das posibilidades
sonoras e musicais dos

obxectos sonoros.

2º
Trim

Amosa interese
por coñecer as
posibilidades

sonoras e
musicais dos

obxectos
sonoros.

Realización de
probas e exercicios

prácticos.

Actividades de
experimentación

sonora.

Explora e descobre as
posiblidades da voz e os

instrumentos, e a súa
evolución ao longo da

historia da música. 

3º
Trim

Traballos
básicos,

prácticos e
teóricos sobre a

voz e os
instrumentos

Realización de
probas e exercicios
prácticos e teóricos

Actividades
escritas, orais e de

búsqueda de
información sobre a

voz e os
instrumentos ao
longo da historia.

Le e analiza partituras
como apoio á audición.

1º, 2º,
3º

Trim

Segue partituras
de diferentes

épocas da
historia da

música.

Proba de análise
de obras musicais
mediante partitura

e audición.

Explicacións de
profesor/a

axudándose de
exemplos.

Actividades de
análise individuais
e en grupo, orais e

escritas.

Valora e aplica o silencio
como elemento

indispensable para a
interpretación e a audición. 

1º, 2º,
3º

Trim

Valora e aplica
o silencio como

elemento
indispensable

para a
interpretación e

a audición.

Observación na
clase. Rúbrica para

autovaloración e
valoración polo

profesor/a

Explicacións da
importancia desta
actitude no mundo

da música e
exercitación en

cada clase e
actividade.

Amosa interese por
coñecer música doutras

1º, 2º,
3º

Amosar
respecto e o

Observación
durante o

Explicacións da
importancia desta
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épocas e culturas,
comparando e

contrastando as novas
músicas coñecidas.

Trim interese mínimo
que leve ao
alumno/a a
participar

activamente e
colaborar coa

marcha da
clase.

transcurso das
sesións. Uso de

rúbrica para
autovaloración e
valoración polo

profesor/a

actitude no mundo
da música e

exercitación en
cada clase e
actividade.

Recoñece e sabe situar no
espazo e no tempo

músicas de diferentes
culturas e épocas

históricas.

1º, 2º,
3º

Trim

Recoñecer tres
tipos de obra

características
de cada época a

través de
audición e
partitura.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras.
Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

Describe de xeito
pormenorizado os

diferentes elementos das
obras musicais propostas

usando distintas linguaxes.

1º, 2º,
3º

Trim

Describe os
seguintes

elementos:
melodía, ritmo,

harmonía e
organización

sonora, textura,
timbre, agóxica,

dinámica e
forma.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras.
Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

Emprega conceptos
musicais para comunicar
coñecementos, xuizos e
opinión musicais de xeito
oral e escrito, con rigor e

claridade.

1º, 2º,
3º

Trim

Describe con
terminoloxía

técnica axeitada
os seguintes
elementos:

melodía, ritmo,
harmonía e

organización
sonora, textura,
timbre, agóxica,

dinámica e
forma.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras.
Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

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

1º, 2º,
3º

Trim

Establecer
conexións

básicas entre a
música de

distintas épocas
e a súa función
social e cultural.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
reflexión sobre as
características da

sociedade en
distintas

coordenadas
espaciotemporais e

relación coa súa
música.

Recoñece e interpreta
manifestacións da danza
identificando e explicando

con linguaxe técnica
adecuada a época

histórica á que pertencen.

3º
Trim

Non entra en
contidos
mínimos.

Realización de
traballos,

exercicios e probas
prácticas e
teóricas.

Interpretación e
visionado de

danzas, e lectura e
estudo sobre a

historia da mesma.
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Distingue e explica as
diversas funcións que
cumpre a música na

sociedade ao longo da
historia. 

1º,
2º,3º
Trim

Establecer
conexións

básicas entre a
música de

distintas épocas
e a súa función
social e cultural.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
reflexión sobre as
características da

sociedade en
distintas

coordenadas
espaciotemporais e

relación coa súa
música.

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 

1º, 2º,
3º

Trim

Amosar interese
e curiosidade.

Observación na
clase. Rúbrica para

autovaloración e
valoración polo

profesor/a

Explicacións da
importancia desta
actitude no mundo

da música e
exercitación en

cada clase e
actividade.

Relaciona as cuestións
técnicas aprendidas

vinculándoas ás épocas da
historia da música
correspondentes. 

3º
Trim

Relaciona as
cuestións
técnicas

referidas aos
seguintes

elementos:
melodía, ritmo,

harmonía e
organización

sonora, textura,
timbre, agóxica,

dinámica e
forma.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras.
Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

Distingue e sitúa
temporalmente as épocas
da historia da música e as

tendencias musicais. 

2º
Trim

Distinción dos
xéneros

principais de
cada época.

Exame de
comentario

comparado de
audicións con

apoio de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras
relacionados con

distintas épocas da
historia da música.

Análise
comparada..

Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

Examina e explica con
criterio musical a relación
entre os acontecementos

históricos, o
desenvolvemento

tecnolóxico e a música na
sociedade. 

3º
Trim

Nivel básico. Proba escrita. Comentarios e
discusión na clase

de exemplos de
obras concretas
contextualizadas

nas súas
coordenadas

espazo-temporais.
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Emprega un vocabulario
adecuado para describir

percepcións e
coñecementos musicais.

1º, 2º,
3º

Trim

Describe con
terminoloxía

técnica axeitada
os seguintes
elementos:

melodía, ritmo,
harmonía e

organización
sonora, textura,
timbre, agóxica,

dinámica e
forma.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras.
Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

Comunica coñecementos,
xuízos e opinións musicais
de xeito oral e escrito, con

rigor e claridade. 

2º
Trim

Describe con
terminoloxía

técnica axeitada
os seguintes
elementos:

melodía, ritmo,
harmonía e

organización
sonora, textura,
timbre, agóxica,

dinámica e
forma.

Exame de
comentario de

audición con apoio
de partitura.

Actividades de
audición e análise

de partituras.
Interpretacións
instrumentais e

vocais que axuden
a comprender

algúns conceptos. 

Utiliza diversas fontes de
información para indagar

sobre as novas
tendencias,

representantes, grupos de
música popular, etc., e

realiza unha revisión crítica
desas producións. 

3º
Trim

Realizar
búsquedas en

blogs e páxinas
especializadas.

Realización de
traballos

Busca de
información e

análise da mesma
sobre as

tendencias
musicais.

Exposicións orais e
exercicios escritos

sobre dita
información.

 Interésase por ampliar e
diversificar as preferencias

musicais propias.

1º, 2º,
3º

Trim

Amosar interese
e curiosidade.

Observación na
clase. Rúbrica para

autovaloración e
valoración polo

profesor/a

Explicacións da
importancia desta
actitude no mundo

da música e
exercitación en

cada clase e
actividade.

Coñece algunhas das
posibilidades que ofrecen
as tecnoloxías e utilízaas
como ferramentas para a

actividade musical.

3º
Trim

Coñecementos
básicos.

Realización de
traballos, de

carácter obrigatorio
e valoración de

traballos realizados
con carácter

voluntario

Utilización de
programas

informáticos de
gravación,

manipulación e
xestión do son, e

utilización de
programas

especificamente
musicais.

Participa en todos os
aspectos da produción
musical demostrando o

3º
Trim

Seguir
procedementos

básicos de

Observación
durante o

transcurso das

Utilización de
programas

informáticos de
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uso adecuado dos
materiais relacionados, os
métodos e as tecnoloxías 

produción. sesións. gravación,
manipulación e

xestión do son, e
utilización de
programas

especificamente
musicais.

Utiliza con autonomía as
fontes e os procedementos
apropiados para elaborar

traballos sobre temas
relacionados co feito

musical. 

3º
Trim

Realización de
exercicios e

traballos

Realización de
traballos,

exercicios e probas

Busca de
información sobre
estilos musicais
descoñecidos.

Exposicións orais e
exercicios escritos

sobre dita
información.

Utilización de
programas

informáticos de
gravación,

manipulación e
xestión do son, e

utilización de
programas

especificamente
musicais.
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4º ESO

Estándar de 
Aprendizaxe

Temp Grao mínimo de 
consecución

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación

Actividades

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

3º trim Interpretación e 
creación de 
melodías sinxelas, 
axeitadas ao nivel

Observación e 
escoita directa na 
interpretación.

Práctica 
instrumental na 
aula en grupo e 
individual

MUB1.1.2. Le 
partituras como apoio 
á interpretación.

2º e 3º
trim

Lectura e 
interpretación de 
partituras axeitadas 
ao seu nivel

Observación directa 
na aula.

Práctica na aula 
de lectura rítmica, 
melódica e 
instrumental de 
partituras

MUB1.1.3. Coñece e 
cumpre as normas 
establecidas para 
realizar as actividades
da aula.

1º,2º e
3º trim

Cumpre as normas 
básicas de 
convivencia na aula.

Observación  directa 
na aula

Exposicións orais 
na aula sobre 
temas 
relacionados cos 
contidos teóricos

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

2º e 3º
trim

Memorizar unha 
partitura sinxela

Realización de 
probas de 
interpretación na 
aula

Actividades de 
interpretación 
vogal e 
instrumental, 
individual e en 
grupo.

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

3º trim Realización dun 
traballo sinxelo na 
aula.

Observación durante
o transcurso das 
sesións

Utilización de 
programas 
informáticos de 
gravación, 
manipulación e 
xestión do son, e 
utilización de 
programas 
específicos de 
música.

MUB1.3.2. Utiliza con 
autonomía recursos 
informáticos ao 
servizo da creación 
musical.

3º trim Realización de 
traballos sinxelos na 
aula

Observación durante
o transcurso das 
sesións

Utilización de 
programas 
informáticos de 
gravación, 
manipulación e 
xestión do son, e 
utilización de 
programas 
específicos de 
música.

MUB1.4.1. Coñece e 
analiza o proceso 
seguido en diversas 
producións musicais 
(discos, programas de
radio e televisión, 
cine, etc.) e o papel 
xogado en cada fase 

2º trim Realización de 
traballos prácticos e 
probas de tipo 
teórico, axeitadas ao
nivel do alumnado

Exposicións orais e 
exames teóricos

Busca de 
informacións sobre
a música no cine, 
radio e televisión. 
Utilización de 
programas 
informáticos de 
gravación, 
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do proceso polos/as 
profesionais que 
interveñen.

manipulación e 
xestión do 
son.Probas 
escritas sobre os 
contidos 
estudados na 
clase

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

1º e 2º
trim

Exercicios prácticos 
básicos axeitados ao
nivel

Observación do 
traballo realizado nas
clases e probas 
teóricas escritas

Análise musical de
varias partituras, a
través da audición.
Exposicións orais 
de comentarios de
partituras

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

2º trim Exercicios de análise
na aula adaptados 
ao seu nivel

Observación do 
traballo realizado na 
aula. 

Análise de 
partituras e 
exposición oral 
dos traballos 
realizados

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

3º trim Reflexións orais ou 
escritas.

Realización de 
traballos, exercicios 
e probas prácticas e 
teóricas.

Actividades orais e
escritas de crítica 
dos diferentes 
estilos e formas 
musicais 
estudados.

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

2º e 3º
trim

Exercicios, 
comentarios, 
traballos, reflexións 
orais ou escritos

Realización de 
traballos, exercicios 
e probas prácticas e 
teóricas

Actividades orais e
escritas de crítica 
dos diferentes 
estilos e formas 
musicais 
relacionados cos 
estilos musicais 
estudados

MUB2.4.1. Recoñece 
e compara os trazos 
distintivos de obras 
musicais, e descríbeo 
utilizando unha 
terminoloxía axeitada.

1º trim Exercicios de 
audicións realizados 
na aula

Realización de 
traballos escritos e 
probas prácticas

Actividades 
escritas sobre 
recoñecemento 
dos distintos 
estilos musicais 
estudados.

MUB2.4.2. Sitúa a 
obra musical nas 
coordenadas de 
espazo e tempo.

1º trim Exercicios de 
audicións na aula y 
probas escritas 
adaptadas ao nivel

Realización de 
traballos escritos e 
probas prácticas

Actividades 
escritas sobre o 
recoñecemento de
distintos estilos 
musicais ao longo 
da historia

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

1º trim Traballo de aula. 
Observación

Realización de 
traballos, de carácter
obrigatorio e 
valoración de 
traballos realizados 
con carácter 
voluntario

Busca de 
información sobre 
estilos musicais 
descoñecidos.
Exposicións orais 
e exercicios 
escritos sobre dita 
información.

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

1º, 2º 
e 3º 
trim

Exercicios, 
comentarios, 
traballos, reflexións 
orais ou escritos

Realización de 
traballos, exercicios 
e probas prácticas e 
teóricas

Exposicións orais 
e realización de 
exercicios sobre 
os distintos estilos 
musicais 
estudados na aula

MUB2.6.1. Coñece e 
explica o papel da 

2º e 3º
trim

Traballo de aula Observación durante
o transcurso das 

Busca de 
información e 
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música en situacións e
contextos diversos: 
actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios 
de comunicación, etc.

sesións. realización de 
exposicións orais 
individuais e en 
grupo de traballos 
sobre música de 
diferentes estilos 
musicais. 
Realización de 
probas escritas 
sobre os contidos 
traballados na aula

 MUB3.1.1. Amosa 
interese por coñecer o
patrimonio musical 
español e galego.

3º trim Traballo de aula. 
Observación

Realización de 
traballos, de carácter
obrigatorio e 
valoración de 
traballos realizados 
con carácter 
voluntario

Busca de 
información sobre 
estilos musicais 
doutras culturas e 
épocas
Exposicións orais 
e exercicios 
escritos sobre dita 
información.

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

2º trim Traballo na aula Realización de 
traballos de carácter 
obrigatorio e 
valoración dos 
traballos realizados 
de carácter 
voluntario

Busca de 
información sobre 
a música 
tradicional. Probas
escritas sobre os 
contidos 
traballados na aula

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

1º, 2º 
e 3º 
trim

Exercicios de 
audición realizados 
na aula

Realización de 
traballos de análise 
de audición, 
recoñecendo os 
elementos musicais 
máis significativos 
das mesmas

Exames sobre as 
audicións 
traballadas na aula
sobre as músicas 
do mundo. 
Exposicións orais 
dos traballos de 
investigación 
realizados

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

1º trim Recoñecer as 
audicións traballadas
na aula

Realización de 
traballos de 
recoñecemento de 
audicións da música 
popular española. 

Proba de análise 
de audición. E 
probas escritas 
dos conceptos 
teóricos

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

2º trim Traballos básicos 
sobre distintas 
manifestacións 
artísticas

Realización de 
traballos de 
investigación sobre 
distintas 
manifestacións 
artísticas

Traballo de 
investigación e 
exposición oral 
dos traballos 
realizados

MUB4.4.1. Realiza 
traballos e exposicións
ao resto do grupo 
sobre a evolución da 
música popular.

1º, 2º 
e 3º 
trim

Traballos e 
exposicións orais

Traballos de 
investigación, 
empregando as 
novas tecnoloxías, 
sobre a música 
popular

Traballo de 
investigación 
sobre un aspecto 
da música popular.
Exposicións orais 
dos traballos 
realizados

MUB4.4.2. Utiliza os 
recursos das novas 
tecnoloxías para expor
os contidos de 
maneira clara.

1º, 2º 
e 3º 
trim

Nivel medio Presentación oral 
utilizando medios 
TIC.

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
determinado.
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 MUB4.1.1. 
Selecciona e utiliza 
recursos tecnolóxicos 
para diferentes 
aplicacións musicais. 

3º trim Nivel básico Presentación oral 
utilizando medios 
TIC.

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
determinado.

 MUB4.1.2. 
Comprende a 
transformación de 
valores, hábitos, 
consumo e gusto 
musical como 
consecuencia dos 
avances tecnolóxicos.

3º trim Observación na aula
e nas exposicións 
orais

Observación na 
clase durante o 
transcurso das 
sesións

Exposicións orais

MUB4.2.1. Manexa as
técnicas básicas 
necesarias para a 
elaboración dun 
produto audiovisual.

2º e 3º
trim

Nivel básico Presentación oral 
utilizando medios 
TIC.

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
determinado.

MUB4.3.1. Sabe 
procurar e seleccionar
fragmentos musicais 
axeitados para 
sonorizar secuencias 
de imaxes.

2º e 3º
trim

Nivel básico Presentación oral 
utilizando medios 
TIC

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
determinado

MUB4.3.2. Sonoriza 
imaxes fixas e en 
movemento mediante 
a selección de 
músicas preexistentes
ou a creación de 
bandas sonoras 
orixinais.

3º trim Nivel básico Presentación oral 
utilizando medios 
TIC

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
estudado na aula

MUB4.4.1. Utiliza con 
autonomía as fontes 
de información e os 
procedementos 
apropiados para 
indagar e elaborar 
traballos relacionados 
coa función da música
nos medios de 
comunicación.

3º trim Nivel básico de 
análise dos 
elementos musicais 
nos distintos medios 
de comunicación.

Pequeno traballo de 
investigación e 
análise sobre a 
música nos distintos 
medios de 
comunicación

Preparación e 
exposición de 
audicións e vídeos
realizando un 
comentario

MUB4.5.1. Amosa 
interese por coñecer 
as posibilidades que 
ofrecen as novas 
tecnoloxías como 
ferramentas para a 
actividade musical.

1º trim Traballo de aula Observación durante
o transcurso das 
sesións.

Busca de 
información e 
realización de 
exposicións orais 
individuais e en 
grupo de traballos 
sobre música de 
diferentes épocas 
e culturas.

MUB4.5.2. Coñece e 
consulta fontes de 
información impresa 
ou dixital para resolver
dúbidas e para 
avanzar na 
aprendizaxe 
autónoma.

1º, 2º 
e 3º 
trim

Realización de 
exercicios e traballos

Realización de 
traballos, de carácter
obrigatorio e 
valoración de 
traballos realizados 
con carácter 
voluntario

Utilización de 
programas 
informáticos de 
gravación, 
manipulación e 
xestión do son, e 
utilización de 
programas 
especificamente 
musicais.

MUB4.5.3. Utiliza a 1º, 2º Exposicións orais Realización de Utilización de 
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información de xeito 
crítico, obtena de 
distintos medios e 
pode utilizala e 
transmitila utilizando 
distintos soportes.

e 3º 
trim

traballos, carácter 
obrigatorio. 
Observación na 
clase

programas 
informáticos de 
gravación e 
manipulación do 
son.
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1º BACHARELATO - LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL

Estándar  de
aprendizaxe

Temp Grao  mínimo  de
consecución

Procedementos  e
instrumentos  de
avaliación

Actividades

BLOQUE 1
DESTREZAS MUSICALES

⁃ LPMB1.1. 1. 
Coñece os órganos 
e as funcións do 
aparello fonador. 

3º trim Coñecemento dos 
nomes e a función.

Proba escrita. Explicación e 
exercicios de 
preparación da 
voz.

⁃ LPMB1.1.2. Realiza
exercicios de 
respiración, 
relaxación, 
articulación, fraseo, 
etc., e valóraos 
como elementos 
imprescindibles 
para a adquisición 
da técnica vocal. 

2º trim Nivel básico. Observación na 
clase.

Exercicio de 
respiración, 
relaxación, 
resonancia, 
articulación, 
fraseo, etc.

Preparación en 
grupo de pezas 
vocais.

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

3º trim Nivel básico. Proba práctica. Preparación e 
interpretación de 
pezas  vocais 
seguindo as 
indicacións dun 
director.

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

3º trim Intervalos básicos.
Escalas maiores, 
menores e 
pentatónicas.

Proba práctica. Exercicios 
individuais e en 
grupo de 
identificación e 
reprodución de 
intervalos e 
escalas.

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

2º trim Fragmentos 
compostos por 
brancas, negras, 
corcheas e punto en 
compases binarios e 
ternarios.

Proba práctica. Estudo e 
Interpretación de 
pezas vogais e 
instrumentais.

⁃ LPMB1.3.2. 2º trim Fragmentos 
compostos por 

Proba práctica. Preparación e 
interpretación de 
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Executa con 
independencia 
estructuras rítmicas 
simultáneas, 
utilizando e 
desenvolvendo a 
disociación auditiva 
e motriz.

negras e corcheas 
en compases 
binarios e ternarios.

partituras rítmicas
a dúas mans.

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

1º trim Fragmentos 
compostos por 
brancas, negras, 
corcheas e punto en 
compases binarios e 
ternarios.

Lectura de 
partituras.

BLOQUE 2
AUDICIÓN COMPRENSIVA

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

1º trim Fragmentos 
compostos por 
brancas, negras, 
corcheas e punto en 
compases binarios e 
ternarios.

Proba práctica. Preparación e 
interpretación de 
partituras vocais 
e instrumentais.

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

3º trim Percibir os 
elementos básicos.

Proba escrita de 
comentario de 
audición.

Análise e 
comentario de 
pezas musicais.

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

1º trim Percibir os 
elementos básicos.

Pequeno traballo de
investigación e 
análise sobre unha 
obra musical.

Preparación e 
exposición de 
audicións 
comentadas.

⁃ LPMB2.2.3. Escoita
obras musicais 
seguindo a 
partitura. 

1º trim Partitura simplificada. Proba práctica. Seguimento de 
partituras 
correspondentes 
a unha 
determinada 
peza.

⁃ LPMB2.2.4. Escoita
e recoñece os 
elementos básicos 
das linguaxes 
propias da música 
culta, jazz, rock e 

3º trim Elementos básicos 
en obras xa 
estudadas na clase.

Proba escrita de 
comentario de 
audición.

Análise de 
audicións de 
distintos estilos.
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flamenco, así como 
os máis importantes
da linguaxe musical
contemporánea. 

⁃ LPMB2.2.5. 
Describe as 
característicos das 
obras escoitadas, 
utilizando a 
terminoloxía 
axeitada.

1º trim Elementos básicos 
en obras xa 
estudadas na clase.

Proba escrita de 
comentario de 
audición.

Comentario de 
audicións. 
Traballo 
específico e 
gradual sobre 
terminoloxía.

BLOQUE 3
TEORÍA MUSICAL

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

1º trim Fragmentos 
compostos por 
brancas, negras, 
corcheas e puntillo 
en compases 
binarios e ternarios.

Proba práctica. Lectura e 
interpretación de 
partituras.

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

2º trim Exemplos sinxelos. Proba práctica. Lectura e 
interpretación de 
partituras.

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

2º trim Soportes: audicións 
e partituras 
simplificadas.

Proba escrita con 
comentario de 
audición e análise 
de partituras.

Comentario de 
audición e de 
partituras.

⁃ LPM3.2.2. 
Recoñece 
elementos básicos 
harmónicos e 
formais.

3º trim Harmonía: acordes 
de tónica e 
dominante. 
Cadencias.
Forma: formas 
binarias e ternarias.

Proba de análise de
audición.

Audición e 
interpretación de 
melodías con 
acompañamento 
atendendo á 
forma e ás 
funcións tonais.

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

1º trim Terminoloxía básica. Proba escrita. Comentario de 
audición.

BLOQUE 4 CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

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

2º trim Improvisación con 
negras e corcheas 
en compases 
binarios e ternarios.

Proba práctica. Improvisación 
con dificultade 
crecente de 
patróns rítmicos.

⁃ LPMB.4.2.1. Asimila
os conceptos tonais
e modais básicos, 
desenvolvendo a 
creatividade e a 

3º trim Elementos básicos. Proba de 
comentario de 
audición.

Composición de 
breves 
fragmentos 
musicais. 
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capacidade de 
seleccionar e usar 
libremente os 
elementos da 
linguaxe musical de
acordo cunha idea 
e estruturados 
nunha forma 
musical. 

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

3º trim Nivel básico. Observación na 
clase.

Interpretación de 
memoria do 
repertorio 
estudado na 
clase.

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

1º trim Nivel alto. Observación na 
clase.

Traballo de 
preparación e 
interpretación en 
grupo.

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

1º trim Nivel medio. Observación na 
clase.

Interpretación 
instrumental.

⁃ LPMB.4.3.4. Aplica 
a técnica vocal para
cantar 
entoadamente e 
afinadamente nas 
actividades de 
interpretación.

3º trim Nivel básico. Observación na 
clase. Proba 
práctica en grupo.

Interpretación 
vocal.

⁃ LPMB.4.3.5. 
Mantén unha 
actitude positiva 
para integrarse 
como un membro 
máis no grupo.

1º trim Nivel alto. Observación na 
clase.

Traballo en 
grupo.

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

3º trim Nivel básico. Pequena 
presentación.

Composición de 
pezas musicais 
de complexidade 
crecente ao longo
do curso.

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

3º trim Optativo. Pequena 
presentación.

Realización de 
danzas do mundo
e creación de 
pasos de danza 
acomodándose a 
unha peza 
concreta.

⁃ LPMB.4.5.1. 
Compórtase de 
maneira correcta 
como espectador/a 
e como intérprete 
na realización de 

1º trim Nivel alto. Observación na 
clase.

Traballo de grupo
(preparación e 
interpretación de 
pezas musicais).
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actividades 
musicais 
desenvolvidas en 
diferentes 
contextos.

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

1º trim Nivel básico. Observación na 
clase.

Interpretación 
musical.

BLOQUE 5 AS TECNOLOXÍAS APLICADAS AO SON

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

2º trim Nivel básico. Presentación oral 
utilizando medios 
TIC.

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
determinado.

⁃ LPMB.5.2.2. Utiliza 
de forma autónoma 
os recursos 
tecnolóxicos como 
ferramentas para a 
audición, a 
interpretación, a 
creación, a edición, 
a gravación, a 
investigación e a 
aprendizaxe do feito
musical.

2º trim Nivel medio. Presentación oral 
utilizando medios 
TIC.

Realización dun 
traballo sobre un 
estilo musical 
determinado.
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12. METODOLOXÍA 

Dado que a Música é unha linguaxe especial,  a ensinanza de dita  materia  precisa manter  este  mesmo
carácter co obxectivo de que non perda a súa esencia. É por este mesmo motivo que a metodoloxía que
require  a  ensinanza da Música  incluirá  un compoñente teórico,  para  a  adquisición  dos  coñecementos  e
contidos que sexan precisos para poder dar lugar ó feito artístico musical na práctica.

Polo tanto, atoparemos una metodoloxía teórica de transmisión e asimilación de contidos teóricos que serán a
base dunha aplicación práctica (a través da interpretación, escoita o análise de partituras) da música en cada
un dos contidos traballados para cada un dos cursos.

12.1 ESO

A metodoloxía que utilizaremos na materia de Música nos distintos niveis será fundamentalmente práctica.
Non queremos perder de vista que a Música é ante todo un arte e consideramos que a nosa materia ten que
estar ó servizo do desfrute e enriquecemento persoal, por iso os contidos teóricos tenderán sempre a apoiar
isto. Con este fin os contidos teóricos serán na medida do posible complementados cunha actividade práctica
(tanto na audición como na interpretación). Combinaremos o traballo individual co traballo de grupo tanto nos
aspectos de interpretación musical como na realización de traballos teóricos. Usaremos unha metodoloxía
activa dando o maior protagonismo posible ó propio alumnado nos seus procesos de aprendizaxe, abrindo
espazos para a busca de información, a reflexión e o compartir entre compañeiras e compañeiros. Ademais
será  activa  na  busca  de  información,  na  reflexión,  elaboración  e  exposición  de ideas,  dando espacio  o
alumnado para desenvolver a propia autonomía no proceso de aprendizaxe.

12.2 BACHARELATO

A metodoloxía que utilizaremos na materia de LPM será fundamentalmente práctica. Non queremos perder
de vista que a Música é ante todo un arte e consideramos que a nosa materia ten que estar ó servizo do
desfrute e enriquecemento persoal, por iso os contidos teóricos tenderán sempre a apoiar isto. Con este fin
os  contidos  teóricos  serán  na  medida  do  posible  complementados  cunha  actividade  práctica  (tanto  na
audición como na interpretación).

O traballo cooperativo en grupo vai ter un peso especialmente alto nesta materia. Cando se realiza música en
grupo os logros individuais so teñen sentido se o resto dos membros do grupo acadan un nivel  similar.
Ademais é un xeito de que alumnos e alumnas de distinto nivel musical podan traballar xuntos.

Co fin de potenciar a autonomía do alumnado e de favorecer unha aprendizaxe significativa, ó longo do curso
o alumnado terá que plantexar e realizar proxectos individuais e en grupo que inclúan aspectos teóricos e
aspectos artísticos. Os temas dos mesmos serán escollidos a partir dos contidos da materia e das áreas de
interese  do alumnado.  Deste xeito  dámoslle  o  maior  protagonismo posible  ó  propio  alumnado nos seus
procesos de aprendizaxe,  abrindo espazos para a busca de información,  a reflexión e o compartir  entre
compañeiras e compañeiros. Combinaremos o traballo individual co traballo de grupo tanto nos aspectos de
interpretación musical como na realización de proxectos. Dado que o aspecto fundamental desta materia é a
voz,  terán unha presencia fundamental as dinámicas de consciencia corporal  e e actividades físicas que
axuden ó alumnado a conectar co propio potencial vocal.
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13. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN
UTILIZAR

Utilizaremos os instrumentos cos que está dotada a aula (instrumentos de placas; frautas contralto, tenor e
baixo; instrumentos de percusión), o equipo de son, libros e CDs dispoñibles na aula e no departamento así
como todo o material de acceso gratuíto na internet.
Nas sesións nas que se requiran equipos informáticos recorreremos á aula de informática do centro.
Neste  curso  non  usaremos  libros  de  texto.  No  seu  lugar  usaremos  apuntes  creados  a  partir  da  nosa
programación. 
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14. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO

14.1 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN 2º ESO

A cualificación vaise facer a partir de distintos tipos de probas, actividades ou observacións que avalían os
estándares de aprendizaxe dos distintos bloques. Cada un destes apartados da unha porcentaxe distinta da
cualificación. Para cada un damos un máximo e un mínimo dependendo da carga horaria que teña en cada
avaliación.

1º Probas escritas ou orais: mínimo 20% máximo 40%

Nestas probas valorarase en parte a escoita e a música e contextos culturais, mediante a análise de obras
musicais (con audicións e partituras); contidos teóricos (tanto de linguaxe musical como de estilos musicais
de distintas épocas da historia da música occidental ou de músicas doutras culturas).
Neste  apartado  inclúense  as  valoracións  de  expresión  oral  e  a  utilización  dunha  terminoloxía  musical
axeitada.

2º Proxectos: mínimo 50% máximo 60%

Estes proxectos poden ser de distintos tipos:

Interpretacións musicais individuais ou en grupo nas que se valorará o avance nas  destrezas musicais
(tanto  de  lectura  como  de  interpretación  vocal  e  instrumental).  Mediante  estes  proxectos  valoraremos
fundamentalmente a interpretación e creación.

Traballos  e  exposicións  orais relacionadas  cos  contidos  da  materia  nos  que  se  empregarán  diversas
tecnoloxías  da  información.  Mediante  estes  proxectos  valoraremos  o  uso das  tecnoloxías e  parte  dos
contidos música e os contextos culturais.

3º Contidos actitudinais: 20%

Este apartado inclúe a valoración dos estándares de aprendizaxe máis relacionados coa actitude, que son
valorados mediante unha rúbrica:

1.4.1 Ten interese polo desenvolvemento de capacidades técnicas instrumentais.

1.5.2 Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades.

1.6.3 Amosa respecto cara ás propostas do profesor e os compañeiros/as.

1.6.4 Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director e aos outros intérpretes,
espírito crítico.

1.6.5 Participa activamente nas interpretacións na clase. Colabora con actitude de mellora, compromiso e
respecto

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

3.2.1 Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas

14.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN 3º ESO

A cualificación vaise facer a partir de distintos tipos de probas, actividades ou observacións que avalían os
estándares de aprendizaxe dos distintos bloques. Cada un destes apartados da unha porcentaxe distinta da
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cualificación. Para cada un damos un máximo e un mínimo dependendo da carga horaria que teña en cada
avaliación.

1º Probas escritas ou orais: mínimo 20% máximo 40%

Nestas probas valorarase en parte a escoita e a música e contextos culturais, mediante a análise de obras
musicais (con audicións e partituras); contidos teóricos (tanto de linguaxe musical como de estilos musicais
de distintas épocas da historia da música occidental ou de músicas doutras culturas).
Neste  apartado  inclúense  as  valoracións  de  expresión  oral  e  a  utilización  dunha  terminoloxía  musical
axeitada.

2º Proxectos: mínimo 50% máximo 60%

Estes proxectos poden ser de distintos tipos:

Interpretacións musicais individuais ou en grupo nas que se valorará o avance nas  destrezas musicais
(tanto  de  lectura  como  de  interpretación  vocal  e  instrumental).  Mediante  estes  proxectos  valoraremos
fundamentalmente a interpretación e creación.

Traballos  e  exposicións  orais relacionadas  cos  contidos  da  materia  nos  que  se  empregarán  diversas
tecnoloxías  da  información.  Mediante  estes  proxectos  valoraremos  o  uso das  tecnoloxías e  parte  dos
contidos música e os contextos culturais.

3º Contidos actitudinais: 20%

Este apartado inclúe a valoración dos estándares de aprendizaxe máis relacionados coa actitude, que son
valorados mediante unha rúbrica:

1.4.1 Ten interese polo desenvolvemento de capacidades técnicas instrumentais.

1.5.2 Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades.

1.6.3 Amosa respecto cara ás propostas do profesor e os compañeiros/as.

1.6.4 Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director e aos outros intérpretes,
espírito crítico.

1.6.5 Participa activamente nas interpretacións na clase. Colabora con actitude de mellora, compromiso e
respecto

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

2.4.1 / 3.2.1 Amosa interese por coñecer música doutras épocas e culturas.

14.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN 4º ESO

A cualificación vaise facer a partir de distintos tipos de probas, actividades ou observacións que avalían os
estándares de aprendizaxe dos distintos bloques. Cada un destes apartados da unha porcentaxe distinta da
cualificación. Para cada un damos un máximo e un mínimo dependendo da carga horaria que teña en cada
avaliación.

1º Probas escritas ou orais: mínimo 20% máximo 40%

Nestas probas valorarase en parte a escoita e a música e contextos culturais, mediante a análise de obras
musicais (con audicións e partituras); contidos teóricos (tanto de linguaxe musical como de estilos musicais
de distintas épocas da historia da música occidental ou de músicas doutras culturas).
Neste  apartado  inclúense  as  valoracións  de  expresión  oral  e  a  utilización  dunha  terminoloxía  musical
axeitada.

2º Proxectos: mínimo 50% máximo 60%

Estes proxectos poden ser de distintos tipos:
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Interpretacións musicais individuais ou en grupo nas que se valorará o avance nas  destrezas musicais
(tanto  de  lectura  como  de  interpretación  vocal  e  instrumental).  Mediante  estes  proxectos  valoraremos
fundamentalmente a interpretación e creación.

Traballos  e  exposicións  orais relacionadas  cos  contidos  da  materia  nos  que  se  empregarán  diversas
tecnoloxías  da  información.  Mediante  estes  proxectos  valoraremos  o  uso das  tecnoloxías e  parte  dos
contidos música e os contextos culturais.

3º Contidos actitudinais: 20%

Este apartado inclúe a valoración dos estándares de aprendizaxe máis relacionados coa actitude, que son
valorados mediante unha rúbrica:

1.1.1  Colabora  co  grupo  e  respecta  as  regras  fixadas  para  lograr  un  resultado  acorde  coas  súas
posibilidades.

1.1.3 Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. (Practica as pautas
básicas da interpretación: silencio, atención ao director e aos outros intérpretes, espírito crítico / Participa
activamente na clase. Colabora con actitude de mellora, compromiso e respecto / Valora e aplica o silencio
como elemento indispensable para a interpretación e a audición).

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

3.1.1 Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego.

4.5.1 Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como ferramentas para
a actividade musical.

14.4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN BACHARELATO

A cualificación vaise facer a partir de distintos tipos de probas, actividades ou observacións que avalían os
estándares de aprendizaxe dos distintos bloques. Cada un destes apartados da unha porcentaxe distinta da
cualificación. Para cada un damos un máximo e un mínimo dependendo da carga horaria que teña en cada
avaliación.

1º Probas escritas ou orais: mínimo 20% máximo 40%

Nestas probas valorarase en parte a audición comprensiva e a teoría musical, mediante a análise de obras
musicais (con audicións e partituras); contidos teóricos (tanto de linguaxe musical como de estilos musicais
de distintas épocas da historia da música occidental ou de músicas doutras culturas).
Neste  apartado  inclúense  as  valoracións  de  expresión  oral  e  a  utilización  dunha  terminoloxía  musical
axeitada.

2º Proxectos: mínimo 50% máximo 60%

Estes proxectos poden ser de distintos tipos:

Interpretacións musicais individuais ou en grupo nas que se valorará o avance nas destrezas musicais e a
creación e a interpretación (tanto de lectura como de interpretación vocal e instrumental). Mediante estes
proxectos valoraremos fundamentalmente a interpretación e creación.

Traballos  e  exposicións  orais relacionadas  cos  contidos  da  materia  nos  que  se  empregarán  diversas
tecnoloxías da información. Mediante estes proxectos valoraremos as tecnoloxías aplicadas ao son e parte
dos contidos de audición comprensiva e teoría musical.

3º Contidos actitudinais: 20%

Este apartado inclúe a valoración dos estándares de aprendizaxe máis relacionados coa actitude, que son
valorados mediante unha rúbrica:
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4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo. (Colabora co grupo e
respecta  as  regras  fixadas  para  lograr  un  resultado  acorde  coas  súas  posibilidades  /  Amosa  interese,
respecto e curiosidade pola  diversidade de propostas musicais,  así  como polos gustos musicais  doutras
persoas. ).

4.5.1. Compórtase de maneira correcta como espectador/a e como intérprete na realización de actividades
musicais  desenvolvidas  en  diferentes  contextos.  (Practica  as  pautas  básicas  da  interpretación:  silencio,
atención ao director e aos outros intérpretes, espírito crítico / Participa activamente nas actividades da clase.
Colabora  con  actitude  de  mellora,  compromiso  e  respecto  /  Valora  e  aplica  o  silencio  como  elemento
indispensable para a interpretación e a audición).
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15. ARTES ESCÉNICAS E DANZA - 4º ESO

15. INTRODUCIÓN

A materia de Artes Escénicas e Danza debe dotar o alumnado de coñecementos, técnicas e procedementos
que lle permitan expresarse e crear artisticamente a través das linguaxes do teatro e a danza. Para tal fin, os
alumnos e as alumnas deben comprender e interpretar diferentes linguaxes escénicas, así como o devir da
historia do teatro e da danza ao longo dos séculos; saber mirar as artes escénicas e a danza, comprender a
súa importancia e verificar os cambios xurdidos no seu desenvolvemento; constatar e valorar a creación
artística cando se pon ao servizo dunha arte específica, como a danza e o teatro; e xerar argumentos nos que
se fundamente tanto o camiño percorrido polas artes escénicas e a danza como o seu espazo de apoio para
unha formación integral: física, estética e cultural. 
Doutra  banda,  é  indispensable  que  o  alumnado  tome  conciencia  dos  seus  recursos  expresivos  e  os
desenvolva na práctica, mediante a exploración dos compoñentes do movemento (corpo, espazo, tempo,
enerxía  e  interrelación);  o  desenvolvemento  da  súa  capacidade  de  concentración,  relaxación  e
autoconciencia corporal; a procura de niveis óptimos de equilibrio psicofísico; a aplicación do imaxinario na
modelaxe da súa conduta; a estimulación das súas habilidades comunicativas; a vivencia e a recreación de
situacións dramáticas diversas; a exploración dos seus recursos no terreo da oralidade; e o desenvolvemento
da sensibilidade rítmica e melódica a nivel corporal e vocal.
É de importancia para a formación do alumnado o coñecemento dos grandes cambios xurdidos nas artes
escénicas e na danza. Os alumnos e as alumnas deberán ser conscientes de como as ideas subxacentes
baixo  as  formas  visibles  (coreografías;  danzas  populares,  preclásicas,  clásicas  e  contemporáneas;
decorados; bosquexos; figurinos; edificios teatrais e espazos para a representación; textos dramáticos; postas
en escena, etc.) configuraron múltiples xeitos de construír e realizar as artes escénicas e a danza. Tamén
deberán entender, xa que logo, cada sociedade e cada época; comprender e saber que o interese da materia
reside tanto en experimentar o potencial  expresivo e creativo persoal como en entender o modo en que
diferentes aspectos da creación foron modificados por circunstancias históricas, culturais, rituais, ambientais,
técnicas, estilísticas ou simbólicas que cada pobo vai incorporando como expresión da súa forma de sentir e
de pensar.
A  materia  permite  ir  descubrindo  cos  alumnos  e  coas  alumnas,  a  través  da  súa  propia  experiencia,  o
desenvolvemento das súas capacidades artísticas creativas e interpretativas, estudando, así,  os aspectos
teóricos e prácticos da materia. O cúmulo de referentes e a bagaxe formativa deben, finalmente, capacitar o
alumnado para poder afrontar o seu traballo con maior resolución, podendo facer propostas máis brillantes e
admitir diferentes interpretacións, ao mellorar as súas potencialidades e ao incrementar a súa percepción,
observación, memorización e concentración, fomentando, así, a mellora da propia imaxe e a configuración da
súa personalidade. 
Trátase, en esencia, de contribuír á formación integral do alumnado e ao enriquecemento do seu acervo
cultural, ensinándolle a apreciar tanto a beleza das obras, dos espectáculos e das montaxes que ilustraron
culturas pasadas como as que sustentan o noso século: o conxunto dun legado que, á súa vez, deberán
transmitir.
Estrutúrase esta materia en catro bloques: "Común", "Teatro", "Danza" e "Outras artes escénicas.

15.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

O currículo para de 4ºESO da materia de Artes escénicas e danza estruturase en 4 bloques de contidos:

Bloque 1: Común
Bloque 2: Teatro
Bloque 3: Danza
Bloque 4: Outras artes escénicas

Os contidos da materia  se desenvolverán nas seguintes que xiran en torno aos catro bloques,  de xeito
combinado e progresivo. As tarefas desenvolvidas encamiñaranse de cara a ser integradas no proxecto final
da materia que consiste na realización e presentación en público dunha película musical que se estreará no
Auditorio Municipal do noso concello.
Estableceranse Rúbricas para avaliación das Audicións/Visionado/Asistencia a Espectáculos, Interpretacións
(Vocais e instrumentais) e para os bailes.
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UNIDADE 1: “AS ARTES ESCÉNICAS” (Setembro / Outubro)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto introducir ao alumnado nas “Artes escénicas”.
Os contidos específicos de esta unidade son:

 B1.1. Concepto e tipoloxía das artes escénicas: ópera, teatro e danza.
 B1.4. Historia do teatro e da danza.
 B1.5. Teatro e danza en Europa, España e Galicia.

UNIDADE 2: “TEATRO” (Outubro - Novembro)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto introducir ao alumnado do teatro, logo de ler individualmente
unha obra teatral proposta a principio de curso (Don Álvaro e a forza do sino).Os contidos específicos de esta
unidade son:

 B1.6. Elementos básicos da ficción escénica.
 B2.1. Paradigmas e escolas de interpretación.
 B2.2. Estrutura dramática: situación, personaxe, obxectivo, conflito e acción.
 B2.4. Oficios da práctica escénica: dirección escénica, dramaturxia, escenografía, interpretación,

iluminación, indumentaria, caracterización, espazo sonoro e atrezzo.

UNIDADE 3: “CREANDO – 1ª parte” (Novembro - Decembro)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto sentar as bases para que o alumnado produza unha obra
teatral/musical que logo gravará co gallo de presentar en formato película ao final de curso (PROXECTO:
Realización dunha película musical).
Os contidos específicos de esta unidade son:

 B2.3. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo.
 B1.9. Beneficios da práctica da danza e o teatro para o desenvolvemento integral das persoas e

para a mellora da saúde.
 B1.10. A exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos.

UNIDADE 4: “A ÓPERA” (Xaneiro)
Descrición:
Os contidos desta  unidade teñen por  obxecto  introducir  ao alumnado na ópera e  no teatro  musical.  Os
contidos específicos de esta unidade son:

 B1.2. Historia da ópera.
 B1.3. Teatro musical. 
 B1.7. Tradicións escénicas: oriente e occidente.
 B1.8. A ópera en Europa, España e Galicia.

UNIDADE 5: “DANZA” (Febreiro)
Descrición:
Esta unidade ten por obxecto introducir ao alumnado no mundo e historia da danza:

 B1.11. Ferramentas de expresión corporal, xestual oral e rítmico-musical.
 B1.10. Exploración do corpo e do movemento como instrumentos expresivos.
 B3.1. Descrición e análise das formas e os estilos de danza.
 B3.2. Paradigmas e escolas de danza.
 B3.3.Técnicas de danza

UNIDADE 6: “CREANDO – 2ª parte” (Febreiro - Marzo)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto proseguir no desenvolvemento do (PROXECTO: Realización
dunha película musical).
Os contidos específicos de esta unidade son:

 B2.5. Técnicas de interpretación e improvisación.
 B2.6. Técnica vocal: respiración, colocación, apoio e articulación.
 B2.7. Expresión oral: expresión e ritmo en prosa e en verso.
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UNIDADE 7: “CREANDO – 3ª parte – Danzas” (Marzo – Abril)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto axudar na elaboración de coreografías para o PROXECTO).
Os contidos específicos de esta unidade son:

 B3.4. Aliñamento e coordinación corporal. 
 B3.5. Relación coa gravidade e enerxía do movemento. 
 B3.6. O corpo no espazo: traxectoria, desprazamento e foco.
 B3.7. Musicalidade e precisión rítmica. 
 B3.8. Calidades e dinámicas do movemento.
 B3.9. Estruturas coreográficas

UNIDADE 8: “Outras artes escénicas” (Abril)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto introducir ao alumnado noutras artes escénicas. Os contidos
específicos de esta unidade son:

 B4.1. Espectáculos escénicos: circo, espectáculos musicais e performance.
 B4.2. Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia.
 B4.3. Importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cine.

UNIDADE 9: “CREANDO – 4ª parte – Producimos” (Maio)
Descrición:
Os contidos desta unidade teñen por obxecto poñer en práctica o proxecto audiovisual desenvolvido ao longo
do curso para ser estreado o final de curso a toda a comunidade educativa.

 B3.10. Exploración de formas de movemento propias a través da improvisación libre.
 B3.11. Técnicas de improvisación. Improvisación pautada.
 B3.12. Composición coreográfica.
 Repaso  de  contidos  traballados  en  unidades  anteriores,  necesarios  para  a  elaboración  do

proxecto.

UNIDADE 10: “A GRAN NOITE DE ESTREA” (Xuño)
Os contidos desta unidade teñen por obxecto recapitular o aprendido durante o curso, ase como preparar o
acto de presentación da película como se dunha produción teatral se tratase, analizando tódolos recursos da
posta en escena. Facer tamén unha avaliación do curso, co gallo de mellorar o desenvolvemento da materia
en vindeiros cursos académicos.

RÚBRICAS
O resto  dos contidos,  que se desenvolven de xeito  progresivo ao longo das 9 unidades,  tal  e  como se
especifican no seguinte apartado, e que para súa avaliación utilizaranse as Rúbricas:

TI Traballo Individual (sobre autores, artistas, obras, etc), con Rúbrica
R1 Rúbrica para exposición oral
R2 Rúbrica para audición / visionado ou asistencia a espectáculos
R3 Rúbrica para interpretación
R4 Rúbrica para danzas e bailes

PROXECTO
TG1 Proxecto en grupo “Produción dunha película musical”
Os contidos deste curso se poñerán en relación ao obxectivo principal da elaboración dun proxecto colectivo. 
Dito proxecto (chamado TG1) consistirá na preparación, realización e presentación ao final de curso dunha 
película musical no auditorio municipal do concello o día 17 de xuño de 2017.
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15.3  RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES NA SECUENCIACIÓN E AVALIACIÓN
LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS LENDA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN *
CCL Comunicación lingüística.                                                                                            CL Comprensión lectora. TI Traballo Individual con Rúbrica
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. EOE Expresión oral e escrita. R1 Rúbrica para exposición oral
CD Competencia dixital. CA Comunicación audiovisual. R2 Rúbrica para audición / visionado / asistencia a 
espectáculos
CAA Competencia aprender a aprender. TIC Tecnoloxías da información e da comunicación. R3 Rúbrica para interpretación
CSC Competencias sociais e cívicas. EMP Emprendemento. R4 Rúbrica para danzas e bailes
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. EC Educación cívica. TG1 Proxecto  en grupo “Produción dun musical”
CCEC Conciencia e expresións culturais. PV Prevención da violencia.

EV Educación e seguridade viaria.
 

 * As rúbricas utilízanse para avaliar as producións do alumnado

INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

 Bloque 1. Común                                                                                                                                                                                                                                                                      30%

 b
 l
 e
 n
 ñ

 B1.1.
Concepto  e
tipoloxía das
artes
escénicas:
ópera, teatro
e danza.

 B1.2.
Historia  da
ópera.

 B1.3.  Teatro
musical. 

 B1.4.
Historia  do
teatro  e  da
danza.

 B1.5.  Teatro
e  danza  en
Europa,
España  e
Galicia.

 B1.6.
Elementos
básicos  da
ficción
escénica.

 B1.1.
Expor  de
forma
crítica  a
opinión
persoal
respecto
da  función
das  artes
escénicas
(danza,
teatro,
circo,
ópera,
etc.)  e  a
súa
importanci
a  como
medio  de
expresión
de
sentimento
s,
emocións,
ideas  e
sensación
s.

 AEDB1.1.1.
Coñece  e
explica  a
función  da
danza,  o
teatro  e
outras artes
escénicas
en
situacións e
contextos
diversos
(actos  da
vida  cotiá,
espectácul
os,  medios
de
comunicaci
ón, etc.).

 CCE
C

 CSC

Coñece a función 25% X  CL

 EOE

 EC

X  

   AEDB1.1.2.
Reflexiona

 CCE  100% 5% X PV X  
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

sobre  as
artes
escénicas e
a  danza
como  un
medio  de
intervenció
n  e
transformac
ión  da
realidade  e
da
conciencia
social.

C

 CAA

EC

EOE

 n
 l
 g
 e

 B1.7.
Tradicións
escénicas:
oriente  e
occidente.

 B1.4.
Historia  do
teatro  e  da
danza.

 B1.5.  Teatro
e  danza  en
Europa,
España  e
Galicia.

 B1.8.  A
ópera  en
Europa,
España  e
Galicia.

 B1.2.
Apreciar  a
importanci
a  do
patrimonio
español  e
galego en
artes
escénicas,
e
comprend
er  o  valor
de
conservar
e
transmitir
o  seu
legado.

 AEDB1.2.1.
Valora  o
legado  do
patrimonio
artístico
español,
comprende
ndo  a
importancia
da  súa
preservació
n  e
transmisión
.

 CAA

 CCE
C

 50% 10% X  CL

 EOE

X X 

 m
 b
 d

 B1.9.
Beneficios
da  práctica
da danza e o
teatro para o
desenvolve
mento
integral  das
persoas  e
para  a
mellora  da
saúde.

 B1.10.  A
exploración
do  corpo  e
do
movemento
como
instrumentos
expresivos.

 B1.3.
Explicar  o
papel  da
danza  e
do  teatro
para  a
mellora  da
saúde
física  e
psíquica  a
través  da
súa propia
experienci
a.

 AEDB1.3.1.
Recoñece
e  aplica  os
beneficios
experiment
ados  que
achegan  a
danza  e  o
teatro  á
saúde
física  e
psíquica.

 CMC
CT

 CD

Recoñece 10% X R4  CA

 TIC

 EC

X  
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

 l
 g

 B1.1.
Concepto  e
tipoloxía das
artes
escénicas:
ópera, teatro
e danza.

 B1.4.
Realizar
unha
reflexión
sobre  os
espectácul
os  de
danza,
teatro  e
outras
artes
escénicas.

 AEDB1.4.1.
Analiza  e
comenta os
espectácul
os  de
danza,
teatro  e
outras artes
escénicas
aos que se
asistiu,  en
relación
cos
contidos
estudados.

 CCE
C

 CSIE
E

 50% 20% X R1  EOE

 TIC

X  

 h
 i
 b

 B1.11.
Ferramentas
de expresión
corporal,
xestual oral e
rítmico-
musical.

 B1.10.
Exploración
do  corpo  e
do
movemento
como
instrumentos
expresivos.

 B1.6.
Elementos
básicos  da
ficción
escénica.

 B1.5.
Desenvolv
er
capacidad
es  e
destrezas
lingüística
s  orais  e
escritas,
non
verbais,
xestuais  e
mímicas
que
aumenten
o  acervo
expresivo
e  o
repertorio
comunicati
vo.

 AEDB1.5.1.
Demostra
riqueza
comunicativ
a  verbal  e
non verbal.

 CCL  50% 10% X R3  CL

 EOE

 EMP

 X 

   AEDB1.5.2.
Entende  as
artes
escénicas e
a  danza
como  un
espazo
activo  de
escoita  e
de  diálogo,
procurando
modos  de
expresión
máis aló da
palabra. 

 CSC

 CCE
C

 50% 10% X R4  CL

 EOE

 EC

 X 

 d
 m

 B1.10.
Exploración

 B1.6.
Xerar

 AEDB1.6.1.
Amosa

 CAA  100% 10% X EOE

EC

 X 
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

do  corpo  e
do
movemento
como
instrumentos
expresivos.

recursos
para
desenvolv
er  un
maior
coñeceme
nto  de  si
mesmo/a
e  unha
personalid
ade
autónoma
e
independe
nte.

interese por
construír
unha
personalida
de
autónoma e
independen
te. 

 Bloque 2. Teatro                                                                                                                                                                                                                                   30%

 e
 b
 f
 h
 i
 ñ
 o

 B2.1.
Paradigmas
e escolas de
interpretació
n.

 B2.2.
Estrutura
dramática:
situación,
personaxe,
obxectivo,
conflito  e
acción.

 B2.3.
Deseño  dun
espectáculo:
equipos,
fases  e
áreas  de
traballo.

 B2.4. Oficios
da  práctica
escénica:
dirección
escénica,
dramaturxia,
escenografía
,
interpretació
n,
iluminación,
indumentaria
,
caracterizaci
ón,  espazo
sonoro  e
atrezzo.

 B2.1.
Explicar os
estilos  e
as  formas
de  teatro:
textual,
xestual,  de
obxectos,
musical  e
lírico.

 AEDB2.1.1.
Recoñece
e  describe
as
característi
cas  dos
estilos  e
das  formas
de danza e
de teatro.

CCEC

CD

 Recoñece 20% X       CL

 EOE

 CA

X  
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

 e
 l
 n

 B2.5.
Técnicas  de
interpretació
n  e
improvisació
n.

 B2.6.
Técnica
vocal:
respiración,
colocación,
apoio  e
articulación.

 B2.7.
Expresión
oral:
expresión  e
ritmo  en
prosa  e  en
verso.

 B2.3.
Deseño  dun
espectáculo:
equipos,
fases  e
áreas  de
traballo.

 B2.2.
Interpretar
nun
espazo
escénico
unha  peza
teatral
onde  se
valoren  as
destrezas
e  as
habilidade
s
adquiridas.

 AEDB2.2.1.
Aplica  as
habilidades
técnicas
necesarias
nas
actividades
de
interpretaci
ón  dun
repertorio
variado  de
teatro  en
grupo,
incorporand
o  a
expresión
xestual,  oral
e  cinética,
e
desenvolven
do  unha
partitura
escénica.

CSC

CSIEE

 50% 2
20%

    X    CL

 EOE

 EMP

 TIC

 X 

   AEDB2.2.2.
Coñece  e
escenifica
os estilos e
as  técnicas
escénicas
que
fomentan  o
autocoñece
mento,  a
creatividad
e,  a
emoción  e
a
conciencia
corporal.

CCEC

CAA

 Coñece  10%  X      R3  EOE

 EC

 PV

 X 

   AEDB2.2.3.
Colabora
co  grupo  e
respecta as
regras
fixadas
para  lograr
un
resultado
acorde
coas  súas

 CSC

 CSIEE

 100%  10%    X  TG  EC

 PV

 X 
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

propias
posibilidade
s.

 n
 b
 f

 B2.5.
Técnicas  de
interpretació
n  e
improvisació
n.

 B2.2.
Estrutura
dramática:
situación,
personaxe,
obxectivo,
conflito  e
acción.

 B2.6.
Técnica
vocal:
respiración,
colocación,
apoio  e
articulación.

 B2.7.
Expresión
oral:
expresión  e
ritmo  en
prosa  e  en
verso.

 B2.4.  Os
oficios  da
práctica
escénica:
dirección
escénica,
dramaturxia,
escenografía
,
interpretació
n,
iluminación,
indumentaria
,
caracterizaci
ón,  espazo
sonoro  e
atrezzo.

 B2.3.
Demostrar
a
capacidad
e  para
improvisar
unha
secuencia
de
movement
os,  libres
ou  cun  fin
determina
do  e
valorar  a
importanci
a  da
improvisac
ión teatral.

 AEDB2.3.1.
Utiliza  con
rigor  os
elementos
e  as
calidades
do
movemento
na
improvisaci
ón teatral.

 CCEC

 CAA

 50%  10%  X      R3  EOE

 EMP

 EC

 X 

  AEDB2.3.2.
Utiliza  a
improvisaci
ón  como

 CCL

 CAA

 50%  5%     X  TG EOE

PV

EMP

 X 
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

medio  para
explorar  a
situación,  o
conflito,  o
personaxe
e a acción.

  AEDB2.3.3.
Utiliza  a
improvisaci
ón  como
técnica  de
creación
dramática e
teatral

 CAA

 CCEC

 50%  5%     X  TG EOE

PV

EMP

 X 

 a
 b
 d
 e

 B2.7.
Expresión
oral:
expresión  e
ritmo  en
prosa  e  en
verso.

 B2.3.
Deseño  dun
espectáculo:
equipos,
fases  e
áreas  de
traballo.

 B2.4.  Oficios
da práctica
escénica:
dirección
escénica,
dramaturxia,
escenografía
,
interpretació
n,
iluminación,
indumentaria
,
caracterizaci
ón,  espazo
sonoro  e
atrezzo.

 B2.4.
Integrarse
en
dinámicas
de  grupo
creativas
que
fomenten
un
comporta
mento
social,
solidario,
tolerante,
responsabl
e  e
asertivo
que  lle
axude  a
superar
inhibicións,
medos  e
obstáculos
comunicati
vos.

 AEDB2.4.1.
Participa en
las
actividades
de grupo.

 CSC

 CSIEE

 100%  10%     X  TG EOE

PV

EMP

 X X

   AEDB2.4.2.
Interpreta  e
memoriza
un
repertorio
variado  de
teatro  en
grupo.

 CAA

 CMC
CT

 Interpreta  e
Memoriza  un
repertorio
básico

 10%     X  TG  CL

 EOE

 EC

 PV

 X
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

 Bloque 3. Danza                                                                                                                                                                                                                                                                  30%

 b
 d
 e
 n

 B3.1.
Descrición  e
análise  das
formas  e  os
estilos  de
danza.

 B3.2.
Paradigmas
e escolas de
danza.

 B3.3.Técnic
as de danza

 B3.1.
Explicar os
estilos
(clásica,
moderna,
española e
baile
flamenco)
e  as
formas  de
danza
(étnicas  e
populares)
,  en
función  da
historia  e
das
especialid
ades
educativas
.

 AEDB3.1.1.
Recoñece,
clasifica  e
sitúa  no
tempo,  na
cultura e no
estilo  as
danzas  e
os
espectácul
os  vistos
previament
e na aula.

 CCE
C

 CCL

 CD

  Recoñece  20%    X   R1  CL

 CA

 TIC

 X

 a
 b
 m

 B3.4.
Aliñamento e
coordinación
corporal. 

 B3.5.
Relación coa
gravidade  e
enerxía  do
movemento. 

 B3.6.  O
corpo  no
espazo:
traxectoria,
desprazame
nto e foco.

 B3.7.
Musicalidade
e  precisión
rítmica. 

 B3.8.
Calidades e
dinámicas
do
movemento.

 B3.9.
Estruturas
coreográfica
s

 B3.2.
Interpretar
en  grupo
danzas  a
través  da
aprendizax
e  de
coreografí
as,
memoriza
das  e
ensaiadas
ao  longo
do curso.

 AEDB3.2.1.
Interpreta e
memoriza
un
repertorio
variado  de
danzas  en
grupo.

 CAA

 CMC
CT

 Interpreta  e
memoriza
un repertorio
básico  de
danzas  en
grupo.

 20%    X  TG  CA

 EMP

 X X

   AEDB3.2.2.
Integra

 CAA

 CCE

 50%  20% X    X  TG  EOE

 EC

 X 
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

pautas  de
conciencia
corporal  e
de  control
de
movemento
traballadas
na aula.

C

 f
 m
 n
 d

 B3.4.
Aliñamento e
coordinación
corporal. 

 B3.5.
Relación coa
gravidade e
enerxía  do
movemento.

 B3.6.  O
corpo  no
espazo:
traxectoria,
desprazame
nto e foco.

 B3.7.
Musicalidade
e  precisión
rítmica. 

 B3.8.
Calidades  e
dinámicas
do
movemento.

 B3.10.
Exploración
de  formas
de
movemento
propias  a
través  da
improvisació
n libre.

 B3.11.
Técnicas  de
improvisació
n.
Improvisació
n pautada.

 B3.12.
Composición
coreográfica.

 B3.3.
Demostrar
a
capacidad
e  para
improvisar
unha
secuencia
de
movement
os,  libres
ou  cun  fin
determina
do,  e
valorar  a
importanci
a  da
improvisac
ión  en
danza.

 AEDB3.3.1.
Utiliza  con
rigor  os
elementos
e  as
calidades
do
movemento
na
improvisaci
ón  da  súa
danza.

 CCE
C

 CAA

Utiliza
elementos

 20%    X  TG  EMP

 CA

 TIC

 X X

   AEDB3.3.2.
Elabora  e
presenta

 CAA

 CCL

 50% 20%  X    X TG  EMP

 CA

 X X
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INSTRUMENTOS de AVALIACIÓN TEMPORIZACIÓN

POR AVALIACIÓN

Obxectivos IDENTIFICADOR DE
CONTIDOS

IDENTIFICADOR DE
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAXE

Competencias
clave

Grao mínimo de
consecución

% da
cualificación

Proba

Escrita

Interpre

tración

Audición

Visionad
o

Proba

Oral

Traballo

individua
l

Traballo

En
Grupo

Observació
n en Aula

Rúbrica ELEMENTOS

TRANSVERSAI
S

1ª AV 2ª AV 3ª
AV

con  rigor  e
precisión
pequenas
estruturas
coreográfic
as,  en
grupos
pequenos,
medianos e
grandes.

 CSIE
E

 TIC

 Bloque 4. Outras artes escénicas                                                                                                                                                                                                            10%

 b
 l
 n
 ñ

 B4.1.
Espectáculo
s  escénicos:
circo,
espectáculo
s musicais e
performance
.

 B4.2.
Creación  e
difusión  de
produtos
escénicos
en Galicia.

 B4.3.
Importancia
da  música
cinematográf
ica,
publicitaria  e
de
ambientació
n.  A  danza
no cine.

 B4.1.
Explicar as
característi
cas
doutras
artes
escénicas,
a  súa
evolución
ao  longo
da  historia
e  o  seu
papel  na
sociedade.

 AEDB4.1.1.
Recoñece
e  describe
as  artes
escénicas e
as  súas
manifestaci
óns. 

 CCL

 CAA

 CSIE
E

 Recoñece 60% X    CL

EOE

  X

   AEDB4.1.2.
Recoñece  e
diferencia as  artes
escénicas  no  seu
conxunto,  en
función  das  súas
características
específicas  e
singulares.

 CCE
C

 CAA

 Recoñece 40%  X   CA

TIC

  X
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15.4 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE

C
C

L

 AEDB1.5.1. Demostra riqueza comunicativa verbal e non verbal.

 AEDB2.3.2. Utiliza a improvisación como medio para explorar a situación, o conflito, o personaxe e a acción.

 AEDB3.1.1.  Recoñece,  clasifica  e  sitúa  no  tempo,  na  cultura  e  no  estilo  as  danzas  e  os  espectáculos  vistos
previamente na aula.

 AEDB3.3.2.  Elabora  e  presenta  con  rigor  e  precisión  pequenas  estruturas  coreográficas,  en  grupos  pequenos,

C
M

C
C

T  AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios experimentados que achegan a danza e o teatro á saúde física e
psíquica.

 AEDB2.4.2. Interpreta e memoriza un repertorio variado de teatro en grupo.

- EDB3.2.1. Interpreta e memoriza un repertorio variado de danzas en grupo.

C
D

 AEDB1.3.1. Recoñece e aplica os beneficios experimentados que achegan a danza e o teatro á saúde física e
psíquica.

 AEDB2.1.1. Recoñece e describe as características dos estilos e das formas de danza e de teatro.

- AEDB3.1.1. Recoñece, clasifica e sitúa no tempo, na cultura e no estilo as danzas e os
espectáculos vistos previamente na aula.

C
A

A

 AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes escénicas e a danza como un medio de intervención e transformación da
realidade e da conciencia social.

 AEDB1.2.1. Valora o legado do patrimonio artístico español, comprendendo a importancia da súa preservación e
transmisión.

 AEDB1.6.1. Amosa interese por construír unha personalidade autónoma e independente.

C
S

C

 AEDB1.1.1.  Coñece e explica a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos
diversos (actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.).

 AEDB1.5.2. Entende as artes escénicas e a danza como un espazo activo de escoita e de diálogo, procurando
modos de expresión máis aló da palabra.

 AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio variado de

C
C

E
C

 AEDB1.1.1.  Coñece e explica a función da danza, o teatro e outras artes escénicas en situacións e contextos
diversos (actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.).

 AEDB1.1.2. Reflexiona sobre as artes escénicas e a danza como un medio de intervención e transformación da
realidade e da conciencia social.

 AEDB1.2.1. Valora o legado do patrimonio artístico español, comprendendo a importancia da súa preservación e

C
S

IE
E

 AEDB1.4.1. Analiza e comenta os espectáculos de danza, teatro e outras artes escénicas aos que se asistiu, en
relación cos contidos estudados.

 AEDB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio variado de
teatro en grupo, incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e desenvolvendo unha partitura escénica.

 AEDB2.2.3. Colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias
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15.5 METODOLOXÍA

Aspectos xerais
- En todo momento se tratará de partir do nivel competencial do alumnado.
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe.
- Potenciar as metodoloxías activas e participativas:

o Combinar traballo individual e cooperativo.

o Aprendizaxe por proxectos.

- Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas.
- Uso habitual das TIC.
- Papel facilitador do profesor/a.

Estratexias metodolóxicas
- Memorización comprensiva.
- Indagación e investigación sobre obras, autores e compositores, crítica teatral, prensa, etc.
- Elaboración de sínteses para exposición oral.
- Análise de obras teatrais, vídeos de danzas, ballets e óperas.
- Interpretación individual e en grupo, 
- Coreografía individual, por parellas e en grupo, 
- Utilización do aprendido para a realización dun proxecto “Presentar un musical orixinal ao final de curso”.

Exemplo de secuenciación de traballo na aula

Motivación:

- Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos.
- Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo.
- Presentación da actividade con audicións, vídeos, partituras, textos, fotos, etc.

Información do profesor/a:

- Información básica para todo o alumnado.
- Información complementaria para reforzo e apoio.
- Información complementaria para afondamento e ampliación.

Traballo persoal:

- Lectura e comprensión de texto.
- Análise de obras teatrais leídas, pequenas investigacións sobre autores, etc.
- Resposta a preguntas.
- Interpretación de coreografías aprendidas por imitación ou por elaboración propia.
- Comentario de obras teatrales, óperas, ballets, actuacións, etc.
- Elaboración de bailes, vídeos, dramatizacións.
- Memorización comprensiva.

Avaliación:

- Rúbricas para avaliar Audicións, Interpretacións e Movemento, Exposicións orais.
- Probas escritas.
- Traballos individuais e en grupo.
- Observación do traballo na aula.
- Participación e desenvolvemento dentro dun proxecto
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 Outras decisións metodolóxicas

-  Agrupamentos: O alumnado da materia de Artes Escénicas e Danza de 4º ESO está formado por 
alumnado de 4ºA e 4ºB que elixiu cursar esta materia optativa.

-  Tempos: Tal e como establece a lei, o alumnado terá tres sesións semanais de 50 minutos.
-  Espazos: O desenvolvemento habitual das sesións de Artes Escénicas e Danza serán no aula de 

música do instituto, agás que por necesidades específicas para o desenvolvemento dalgunha tarefa se precise 
facer uso doutro espazo, coma por exemplo o Ximnasio.

- Materiais: O aula de música ten o problema de ser un espazo pequeno para ao alumnado e as 
necesidades da materia. Aínda así, o aula conta co seguinte equipo.

- Un piano eléctrico de tecla contrapesada (Clavinova)
- Un canón proxector conectado a un ordenador
- Ordenador equipado con programas de secuenciación musical e edición de vídeo e acceso a internet.
- Tarxeta de son externa para a gravación de audio e MIDI con calidade.
- Diversos micrófonos e pies para gravacións e actuacións
- Mesa de son de 12 canais.
- 1 guitarra eléctrica fender e amplificador
- 1 guitarra acústica fender
- 1 guitarra española
- Instrumentos de percusión de láminas (Instrumental Orff) variado
- Instrumentos de percusión variado (Claves, maracas, paderetas, pandeiros, etc)
- Unha batería eléctrica/midi Roland
- Cámara de vídeo do centro
- Par de altofalantes estéreo activos “near field”
- Cables de conexións

Recursos didácticos:
Os alumnos NON usan libro de texto. O material é facilitado polo profesor en forma de fotocopias. O alumnado 
disporá de exemplares de libros de lectura (Obras de teatro propostas como traballo) na biblioteca do centro.
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15.6 AVALIACIÓN

Avaliación inicial

Data prevista de realización: Durante o mes de setembro e primeira semana de outubro
Se realizarán tres  tipos  de  proba,  unha proba de interpretación  e  memorización dunha pequena
escena teatral.
Unha proba de lectura e entoación dun texto.
Unha proba de realización dunha sinxela coreografía en pequeno grupo.
Segundo  os  resultados  obtidos  nas  tres  probas,  terase  en  conta  o  punto  de  partida  no
desenvolvemento da programación. De detectarse ANAE se estudaría a necesidade dun seguimento
individualizado

Avaliación continua e final

Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións (ponderación, redondeo...)
O  alumnado  será  avaliado  tal  e  como  se  indica  na  grella  anterior  onde  están  especificados  a
porcentaxe da nota para cada estándar de aprendizaxe:
Os contidos teóricos se avaliarán mediante unha proba escrita para cada unha das unidades, agás a
unidade 10 que é de autoavaliación e recapitulación.
As audicións, visionados, interpretacións e actuacións, bailes, exposicións orais, traballos individuais
ou en grupo se avaliaran mediante rúbricas específicas para cada actividade.
Os resultados das probas se presentarán cun número de 0 a 10.
Os resultados das rúbricas, probas escritas, etc estarán en relación cos tantos por cento establecidos
na programación de xeito que para acadar na avaliación final de xuño o 10 se ten que cumprir o
seguinte grao de consecución dos obxectivos para cada bloque:

Bloque 1: Interpretación e creación 30%
Bloque 2: Escoita 20%
Bloque 3: Contextos musicais e culturais 30%
Bloque 4: Música e tecnoloxías 20%

No desenvolvemento do Proxecto “Creación dunha película musical”, non será avaliable o feito do
que un alumno/a non se comprometa a participar fora do horario lectivo. Pero si será avaliable que
sexa competente para facer ditas actividades na aula, aínda que logo non participe na gravación que
se fará pública.
Respecto ao redondeo das notas, cando as medias estean igual o maior que 0,50 se redondeará cara
arriba, por exemplo 4,5 de media de avaliación será un 5, pero un 4,25 será un 4.
As interpretacións, audicións, bailes serán avaliados segundo os criterios presentados aos discentes
previamente nas rúbricas.
Os contidos actitudinais serán recollidos no caderno do profesor mediante observación directa na aula
e informarase ao alumnado, en caso de que ditos resultados sexan negativos, que está baixando a
media da súa nota.

A nota de cada avaliación establecerase segundo o mesmo criterio que para a avaliación final

Bloque 1: Común: 30%
Bloque 2: Teatro: 30%
Bloque 3: Danza: 30%
Bloque 4: Outras artes escénicas: 10%

Tanto  para  cada  avaliación,  como  para  a  avaliación  final,  o  aprobado  corresponde  ao  50% da
ponderación de tódolos bloques traballados.
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No caso dos contidos teóricos relacionados coa historia do teatro, danza, etc: Unha proba escrita cun
resultado de 2 ou menos sobre 10, supón un suspenso na nota de avaliación, aínda que a media coas
outras calificacións dese aprobado.

Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada
Os contidos teóricos en relación coa historia da teatro, danza e que son avaliados mediante proba
escrita ou traballo individual, poderán ser recuperados mediante a repetición dunha proba escrita ou
traballo individual, na seguinte avaliación.
Os contidos prácticos, se establecerá o criterio de avaliación progresiva no que superando a última
proba, se recupera as anteriores.

Alumnado que deberá realizar a avaliación final
Aqueles alumnos/as que non que non superasen as avaliacións, terán dereito a unha proba escrita,
oral, de interpretación ou audición ou entrega de traballo, segundo os contidos que sexan necesarios
recuperar no mes de xullo previo a avaliación final. Nesta proba só se avaliarán aqueles estándares
pendentes.

Avaliación extraordinaria de Setembro
A avaliación extraordinaria de setembro se realizará mediante unha proba que consiste nun exame
teórico tipo test que abrangue os contidos teóricos (60% da nota).
O 40% restante da nota se obterá mediante a presentación dun traballo.

Recuperación e avaliación de pendentes 
No presente curso, non compre facer ningún plan de recuperación, xa que este é o primeiro ano de
existencia de dita materia.
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16. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 
PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino
 

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado
con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado
con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12.  Valorouse adecuadamente o  traballo  colaborativo do alumnado dentro  do
grupo.     
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Indicadores de logro da práctica docente 

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás  necesidades  do
alumnado con NEAE.     

5.  Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a
tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e
escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais  vinculados  a  cada
estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas /
traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos
derivados da corrección das probas, traballos, etc.     

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus
acertos e erros.     

14.  Grao  de  implicación  do  profesorado  nas  funcións  de  titoría  e
orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16.  As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente vinculadas aos
estándares.     

17.  Avalíase  a  eficacia  dos  programas  de  apoio,  reforzo,  recuperación,
ampliación…     

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

-      Periodicidade coa que se revisará.

Polo menos unha vez ao mes en reunión de departamento.

-      Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista.
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-      Medidas que se adoptarán como resultado da revisión.

 

Indicadores

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir
dos elementos do currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas /
temas / proxectos.     

3.  O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á  secuenciación  e  a
temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades,
temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7.  Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios  instrumentos  para  a  súa
avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só
para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13.  Adecuación  do  plan  de  avaliación  inicial  deseñado,  incluídas  as
consecuencias da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

15. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas,
traballos, etc.     

16. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha
avaliación.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e
bacharelato].     
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18.  Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.  [Só
para ESO e bach].     

19.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o  seguimento  de  materias
pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     

21.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a  avaliación  desas  materias
pendentes. [Só para ESO e bacharelato]     

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23.  Adecuación  dos  programas  de  apoio,  recuperación,  etc.  vinculados  aos
estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares
previstas.     

26.  Adecuación  dos  mecanismos  para  informar  ás  familias  sobre  criterios  de
avaliación, estándares e instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de
promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

Observacións:
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17. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 
SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES
Para as materias pendentes os contidos esixibles serán os contidos mínimos correspondestes ó curso non
superado.
Farase un programa de reforzo que abarcará distintos ámbitos:
– Para o alumnado que está cursando música no curso seguinte ó non superado terá un reforzo específico
dentro do traballo de aula.
– Para todo o alumnado con materias pendentes (tanto estea cursando a materia de Música no curso no
que se atope como non) haberá un profesor do departamento dispoñible na aula de música no recreo dun
día concreto da semana para dúbidas e para facer un seguimento da evolución do alumnado.
O alumnado coa materia pendente terá que entregar un traballo por escrito cada trimestre. Estes traballos
están baseados nos contidos mínimos da materia non superada. No caso de necesitar orientación para a
realización dos mesmos poden recorrer ó profesor ou profesora no recreo designado.
En caso de non presentar os traballos ou estes non acadar o nivel mínimo esixible deberán presentarse a
un exame final sobre os mesmos contidos que será realizado a final do mes de maio.
Para a parte práctica da materia consideramos dous posibles casos:
– Alumnado que cursa música no curso seguinte:  o traballo práctico será valorada no transcurso desa
materia.
–  Alumnado que non está  cursando música  e  ten a  materia  do curso  anterior:  terá  que  realizar  unha
pequena proba práctica básica en cada trimestre. A axuda para a preparación de dita proba será feita nos
recreos nos que haberá un profesor ou profesora do departamento ofrecendo apoio na aula de música.
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18. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN PARA DAS MATERIAS PENDENTES

Para a parte teórica valoraranse os traballos entregados. En caso de ser satisfactorios a parte teórica da
materia será superada. En caso de non ser satisfactorios terán que presentarse ó exame final que terá lugar
en maio.
Para a parte práctica o alumnado cursando música na aula terá que acadar o nivel mínimo esixible para e
para o alumnado que non está cursando música terá que demostrar unha habilidade mínima nas pequenas
probas prácticas trimestrais.

19. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE 
PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS 
MATERIAS, NO CASO DE BACHARELATO
- Realización de exercicios de entoación.
- Posta en común dos conceptos relacionados co canto e o uso da voz na vida cotiá.

20. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

-  Exercicios de lectura musical  e de interpretación con frauta de bico e instrumentos de placas.  Estes
exercicios  faranse  utilizando  as  partituras  do  curso  anterior  con  dificultade  crecente  para  valorar  as
capacidades do alumnado.
- Proba oral e/ou escrita sobre os conceptos básicos do curso precedente.

21. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Na materia de música é habitual atopar unha gran diversidade entre o alumnado debido a presenza de
estudantes  de  música  en  conservatorio  así  como  a  de  estudantes  que  presentan  dificultades  no
desenvolvemento de destrezas musicais. Debido a isto é fundamental atender á diversidade. Isto farémolo
dando  opcións  de  partituras  de  diferente  dificultade  así  como  na  escolla  de  instrumentos  nas  obras
interpretadas  en  grupo.  Tamén  se  dará  a  opción  de  escoller  instrumentos  que  se  adapten  máis  ás
capacidades do alumno ou alumna (por  exemplo dando a opción da frauta contralto  ó alumando máis
avanzado).
Nos casos necesarios darase a posibilidade de facer traballos de ampliación. Tamén recorreremos á titoría
entre  iguais,  dando  a  posibilidade  ó  alumnado  máis  avanzado  de  axudar  ós  seus  compañeiros  e
compañeiras. Deste xeito poden arraigar máis profundamente o seu propio coñecemento e para a persoa
que recibe a titoría abrimos unha nova posibilidade de aprendizaxe.
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22.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS
QUE  SE  TRABALLARÁN  NO  CURSO  QUE
CORRESPONDA

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

A materia de música permítenos estimular o desenvolvemento de valores específicos no alumnado.
En primeiro lugar o respecto ó ben común, dado que continuamente na aula de música utilizaremos os
instrumentos  de  propiedade  colectiva  que  o  alumnado  terá  que  coidar  para  que  este  se  manteña  en
condicións de uso para os outros grupos e para grupos de vindeiros cursos (este valor sumaríase ó de
coidado do propio material que sen dúbida será traballado en todas as áreas e materias).
Tamén  traballaremos  os  valores  que  se  derivan  da  interpretación  en  grupo,  que  require  actitudes
construtivas así como de respecto por todos os compañeiros e compañeiras. Este tipo de actividades poden
axudar  ó  alumnado a comprender  na  práctica os  efectos  positivos  que a colaboración construtiva e  o
respecto mutuo teñen para a persoa e para o grupo. Complementariamente poden por en evidencia o efecto
destrutivo que se deriva das actitudes que non teñen en conta o ben común reforzando así estes valores.
Para reforzar estes aspectos durante as actividades de interpretación musical en grupo o profesorado fará
referencia explícita ó paralelismo existente entre o funcionamento do individuo no grupo musical  co do
funcionamento  do  individuo  na  sociedade.  Ademais  na  materia  de  música  podemos  contribuír  ó
desenvolvemento  do  valor  de  solidariedade.  Na  maioría  dos  grupos  contamos  con  algúns  alumnos  e
alumnas que estudan música no conservatorio. Eles e elas terán a ocasión de axudar ó alumnado con máis
dificultades. Este valor tamén se desenvolve ó estimular a inclusión de todo o alumnado nas interpretacións
en grupo, independentemente da súa destreza. Un punto de especial importancia no que se refire ós valores
é o do respecto polo gusto das outras persoas. Nestas idades é frecuente a identificación con determinados
grupos  e  estilos  musicais  para  reforzar  a  propia  identidade.  Moitas  veces  esta  identificación  faise  a
expensas dunha oposición a  outros grupos ou estilos musicais,  o  que leva a  un xuízo e  exclusión de
persoas polo seu gusto musical (e doutros tipos). Debido a isto nesta materia temos a importantísima labor
de axudar ó alumnado a desenvolver actitudes tolerantes e abertas cara expresións artísticas de todo tipo e
ás preferencias de toda persoa. Consideramos especialmente destacable a contribución que esta materia
pode facer para desenvolver no alumnado o respecto por manifestacións culturais de outros pobos, dado
que  estas  forman  parte  da  programación  e  moitas  veces  son  usadas  músicas  de  distintos  contextos
culturais.
En Bacharelato, a materia de Expresión Vocal pode axudar ó alumno o alumna a ó auto-coñecerse, a ver
en que medida se permite expresarse e valora a propia expresión, en que medida ocupa o
seu lugar no mundo. O uso da propia voz pon de manifesto o estado da autoestima e
axuda á mellora desta. Tamén contribúe a desenvolver unha saudable relación co corpo,
dado que este é o instrumento da voz.
Por último citamos aquí unha parte importante da introdución: “Tomar conciencia do gusto estético propio
esixe así mesmo, o desenvolvemento de valores persoais como os da dignidade, a liberdade, a autoestima
e a seguridade nun mesmo, entre outros valores, especialmente no desenvolvemento artístico da práctica
musical e do movemento en grupo, que require respecto e coordinación cos demais.”

23.  ACCIÓNS  DE  CONTRIBUCIÓN  Ó  PROXECTO
LECTOR
En cada trimestre farase unha actividade de lectura entre as seguintes:
– Lectura e comentario de noticias musicais en xornais ou páxinas web, libretos que acompañan os CDs
– Lectura de información sobre un determinado compositor, grupo ou estilo  para a elaboración de traballos
(orais ou escritos).
– Lectura de textos literario-musicais (para este curso a proposta é “Cuentos de música y músicos” de ETA
Hoffman). Despois da lectura o alumnado poderá relatar
o conto escollido ó conxunto da clase.
– Para 3º ESO. Lectura de textos de épocas da historia de Música. Despois da lectura
o alumno ou alumna deberá extraer cinco ideas principais e facer unha reflexión
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relacionando o texto coa época. Algúns exemplos:
– Cartas de Mozart
– Testamento de Beethoven
– Contrato de Haydn
– Críticas de concertos
- Ópera bufa ópera seria (querelle des bufons)

Para 4º ESO. Propoñeremos diferentes lecturas que inviten á reflexión sobre a importancia dos diferentes
estilos musicais, e a súa aplicación no cine a nos medios de comunicación, a publicidade etc.

Para Bacharelato propoñemos: 
- Lectura e comentario de letras de cancións atendendo ó contido das mesmas e ós valores que transmiten
así como a súa idoneidade para ser cantadas.
- Lectura de relatos breves para seleccionar un e realizar un traballo de sonorización usando elementos
vocais.
- Lectura de textos asociados cos procedementos de desenvolvemento das capacidades vocais.

24. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TIC

-  Busca de información para os traballos escritos e de exposición oral.  Esta acción contribúe tamén ó
fomento da lectura.
- Uso do programa Musescore de escritura e edición musical (unha ou dúas sesións en 2º ESO)
-  Uso  do  programa Audacity  para  crear  música  a  partir  de misturas  con  distintas  actividades para  os
distintos cursos:
– 3º ESO. Facer unha mistura dunha obra dalgunha das épocas estudadas utilizando distintas versións da
mesma. Interpretación e gravación da mesma obra.
– 4º ESO. Preparar unha mistura musical para acompañar imaxes ou textos.
Para Bacharelato propoñemos:
- Busca de información para os traballos escritos e de exposición oral. Esta acción
contribúe tamén ó fomento da lectura.
- Uso do programa Audacity para crear música a partir de misturas. O alumnado preparará
unha mistura musical para acompañar un texto declamado polos propios alumnos e alumnas.
- Elaboración dun mix de músicas cun programa dj. Esta base pode ser utilizada para cantar sobre ela un
rap creado polo alumnado.

25. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE 
CONVIVENCIA

A materia de Música fai unha contribución extraordinaria ó plan de convivencia debido ós requisitos para a
interpretación musical en grupo (presente nos contidos de todos os niveis de ESO). Estes requisitos son as
actitudes construtivas no grupo así como de respecto por todos os compañeiros e compañeiras. Este tipo de
actividades poden axudar ó alumnado a comprender na práctica os efectos positivos que a colaboración
construtiva e o respecto mutuo teñen para a persoa e para o grupo. Complementariamente poden por en
evidencia o efecto destrutivo que se deriva das actitudes que non teñen en conta o ben común.
Para reforzar estes aspectos durante as actividades de interpretación musical en grupo o profesorado fará
referencia explícita ó paralelismo existente entre o funcionamento do individuo no grupo musical  co do
funcionamento do individuo na sociedade. Moitas veces o alumnado con comportamentos máis disruptivos
dificulta tamén o desenvolvemento das interpretacións en grupo, polo que son un contexto apropiado para
facilitar un cambio de actitude.

⁃ Participación por medio da Música nas actividades e celebracións do Centro (día do Traballo, día da Paz,
Letras galegas etc).

⁃ Actividades de reflexión da importancia da Música como linguaxe de comunicación máis alá de fronteiras.
⁃ Creación de letras de cancións relacionadas co tema.
⁃ Busca de información ou Música escrita con finalidades sociais.
En Bacharelato, a materia de Música fai unha contribución extraordinaria ó plan de convivencia debido ós

7



Dept. Mú	 sica – IES do Castro

requisitos para a interpretación musical en grupo. Estes requisitos son as actitudes construtivas no grupo así
como de respecto por  todos os compañeiros e compañeiras.  Este tipo de actividades poden axudar ó
alumnado a comprender na práctica os efectos positivos que a colaboración construtiva e o respecto mutuo
teñen para a persoa e para o grupo. Complementariamente poden por en evidencia o efecto destrutivo que
se deriva das actitudes que non teñen en conta o ben común.
Para reforzar estes aspectos durante as actividades de interpretación musical en grupo o profesorado fará
referencia explícita ó paralelismo existente entre o funcionamento do individuo no grupo musical  co do
funcionamento do individuo na sociedade. Moitas veces o alumnado con comportamentos máis disruptivos
dificulta tamén o desenvolvemento das interpretacións en grupo, polo que son un contexto apropiado para
facilitar un cambio de actitude.

26. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POLO 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MÚSICA

Neste curso realizaremos a actividade complementaria “Ecopercusión” nos catro cursos de 2º ESO. En 3º
ESO realizaremos a actividade “Voces africanas”. Ambas actividades están estruturadas como obradoiros
de dúas sesións de duración e acontecerán no instituto dentro do horario escolar.  Ecopercusión no 1º
trimestre e Voces africanas no 2º trimestre.

Este curso pretendemos levar o alumnado dun nivel de ESO (de 2º o de 3º) ó conservatorio para asistir a un
concerto didáctico. Ademais pretendemos traer un concerto didáctico do alumando do Conservatorio ó noso
centro. A realización destas actividades e os grupos que participarán nas mesmas dependerán da oferta
que nos faga a persoa vicedirectora do Conservatorio.

No terceiro trimestre, en colaboración co departamento de galego, levaremos ao alumnado de 2º da ESO a
Celanova para asistir e participar, entre outras actividades, no Concerto Didáctico no órgano da igrexa do
Mosteiro de San Lorenzo.

Para o alumnado de 4º ESO proporemos a asistencia a concertos realizados na cidade de Vigo co fin de
poñelos en contacto coa realidade musical da nosa cidade. Ademais de todo o anterior pretendemos que o
noso alumnado participe nos actos do instituto presentando as obras preparadas nas clases.

En Bacharelato crearemos un espazo para compartir información sobre os concertos que terán lugar na
cidade de Vigo (ou en cidades e vilas próximas). Nos casos de interese para apoiar o desenvolvemento da
nosa materia o profesor fará unha proposta de asistencia a concertos determinados.

Este  departamento,  aínda  que  coa  nova  lei  desapareceu  a  materia  de  Obradoiro  de  Iniciación  ao
Audiovisual, seguirá promovendo a realización de actividades que fomenten o audiovisual. Deste xeito o
PROXECTO “realización dunha película musical” deste curso consiste na realización dunha película musical
por parte do alumnado de Artes Escénicas e Danza, coa colaboración do alumnado de música de 2º e 3º
ESO. Para realización de este proxecto e a consecución dos obxectivos da materia se proporán cantas
actividades complementarias se valoren interesantes e non alteren o normal desenvolvemento do curso
académico respecto a outras materias. Participación en festival de fin de curso, conmemoracións, saídas a
actuacións musicais ou eventos musico-didácticos.

27.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E
MODIFICACIÓN  DAS  PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS
EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS  ACADÉMICOS  E
PROCESOS DE MELLORA

A programación é un documento dinámico que debe permanecer en constante revisión para garantizar a
súa vixencia e calidade. É por iso que, a lo menos una vez por trimestre, tras cada una das avaliacións
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trimestrais, e sempre que se considere necesario desde o Departamento, en función da resposta educativa
de  cada un dos  grupos de  cada  curso  no que sexa  impartida  a  materia  de  Música,  iranse  sinalando
minuciosamente cada aspecto revisable, avaliable e sensible a algunha modificación de cara o seguinte
curso. 

VIGO, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

JORGE DOMONTE PEREIRO (XEFE DE DEPARTAMENTO)
MIGUEL CAMESELLE TEIJEIRA
RAQUEL SÁNCHEZ MONTERDE
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