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1 
INTRODUCCIÓN 

 

A música pode cambiar o mundo porque pode cambiar ás persoas 

 
O conxunto de materias que integran o departamento de música (música en 2º e 3º da ESO, Artes 

Escénicas e as dúas materias que se imparten no bacharelato) teñen en xeral moi boa acollida no 

instituto Arcebispo Xelmirez I, no que sen dúbida tivo moito que ver a profesionalidade do xefe de 

departamento ata o mes de outubro do ano 2017, don Manuel Cebrián.  

Ao instituto chega moito alumnado da área urbana, preferentemente, e algúns deles con 

coñecementos musicais adquiridos nas escolas e no conservatorio profesional de Santiago de 

Compostela. É un obxectivo do departamento poder conformar unha orquestra e un coro 

polifónico, en canto as posibilidades de horario do mesmo así o permitan, xa que consideramos a 

vivencia persoal da música, a produción deste arte, un elemento de convivencia de primiero orde 

nos centros educativos europeos. Na actualidade xa temos conformado un grupo vocal de catro 

voces (baixos, tenores, barítono e sopranos) que amosan tanto entusiasmo como dedicación, e que 

esperamos e desexamos sexan o xerme dun futuro coro polifónico, no que poder gozar do 

patrimonio musical español, galego e europeo, preferentemente dos séculos XVII, XVIII e XIX. 

En cada un dos cursos síguense estritamente os obxectivos marcados pola Lei orgánica 8/2013, do 9 

de decembro, para a mellora da calidade educativa, a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación e o Decreto 86/215, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Engádense, así mesmo, dous amplos ítems de traballo, coñecemento e valoración que non adoitan 

ter un espazo privilexiado nas programacións do departamento de música, non por falla de 

interese, se non quizáis polas poucas investigacións feitas sobre os dous ámbitos, a pesares de que 

ambas son, para quen suscribe a presente programación, os dous complementos básicos sobre os 

que asentar o proceso de ensinanza-aprendizaxe de nuestro currículo de música. Esos dos ítems 

son: 
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I. A música clásica realizada na actualidade, preferentemente a galega. 

II. O Patrimonio musical español recentemente recuperado, preferentemente, a ópera e o 

sinfonismo d Clasicismo, Romanticismo y Post-Romanticismo.  

Ao longo dos seis cursos nos que desenvolvimos a tarefa de xefa de departamento no Instituto 

Español de Andorra, poidemos constatar o interese do alumnado por coñecer un patrimonio que 

antes descoñecía, e o seu profundo interese por divulgalo, a través do Coro Polifónico do Instituto, 

que formamos en primeira instancia para visibilizar e empoderar a aquel alumnado en risco de 

exclusion no centro e despois, ao alumnado en xeral, un coro que tivo numerosos premios e 

galardóns e que “trouxemos no corazón” ao noso labor aquí no Instituto Xelmirez I. Cómpre dicir 

que temos como horizonte para o futuro, implantalo no centro si as condicións o permiten, co gallo 

de server como instrumento de difusión dos items anteriormente mencionados. 

 
Breves anotaciones sobre este particular 

A música culta de vangarda, tamén chamada música contemporánea, é obxeto de estudo habitual 

nos curricula de outros Estados da Unión Europea; sen embargo, en España apenas si se chega aos 

compositores europeos e norteamericanos de post-guerra, quedando totalmente ao marxe da 

ensinanza, correntes compositivas, estilos e poéticas dos compositores que actualmente se atopan 

en plena madurez compositiva, que pensan artisticamente e senten o seu tempo dun modo único: 

dar a coñecer as obras do noso tempo non é só unha obriga que os docentes de música temos coa 

nosa materia, senón que constitúe unha necesaria fonte de vinculación entre os creadores e os seus 

receptores, do presente e do futuro.   

Por iso, cremos de especial interese introducir o coñecemento de compositores como Katia 

Saariajo, Rauutavara, Verdú, Lachemann, Sciarrino ou Guinjoan, entre outros, así como de expoñer 

as características máis destacadas da composición denominada “espectral” ou da “nova 

complexidade”. É urxente darlle as ferramentas ao noso alumnado para que se sitúen no seu 

presente musical, como si o facemos con autores de épocas pasadas, para que asuman e asimilen 

unha linguaxe que naceu por e para o século XXI, o seu século. 

En canto ao segundo aspecto, o de divulgación do patrimonio musical español recentemente 

recuperado, cremos especialmente importante achegar ao alumnado andorrano a algúns títulos, 

que nos últimos anos, foron investigados e estreados nos teatros europeos, como é o caso das 
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óperas A conquista de Granada e Ildegonda, de Emilio Arrieta, ou Don Giovanni, de Ramón 

Carnicer, Os Pirineus, de Felipe Pedrell, etc. É igualmente importante dar a coñecer ao noso 

alumnado que nos últimos anos, a musicoloxía española recuperou e catalogou máis de 23.000 

zarzuelas e centenares de óperas, dun extraordinario valor artístico e cultural que non poden 

quedar á marxe do coñecemento da nosa cidadanía, “cansa” en certo xeito de repetir os mesmos 

estereotipos culturais da música europea, e habitualmente, allea ás grandes partituras que fixeron 

dos músicos españois un referente cultural na Europa do Clasicismo e o Romanticismo, ata chegar 

aos nosos días. 

A divulgación destas obras realizarase preferentemente en 3º curso, -xa que nel recae a maior parte 

dos contidos de Historia da Música-, e en 2º de Bacharelato, na materia de Historia da música e da 

danza, no que o alumnado poderá analizar, grosso modo, as partituras, e participar dos debates da 

época entre os detractores duns e os seguidores doutros, o que lles axudará a situarse no ambiente 

cultural e social da España clasicista e a decimonónica. 

 
Contribución da materia ás competencias clave 

Como é posible imaxinarse polos contidos da área de música, a materia potencia enormemente a 

práctica totalidade das competencias clave, cuxo aprendizaxe é imprescindible para todo o 

alumnado que cursa o ensino secundario obrigatorio. 

Polos propios contidos da materia, a competencia máis estreitamente relacionada coa materia é a 

adquisición da competencia cultural e artística en todos os aspectos que a configuran. Fomenta a 

capacidade de apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e 

musicais, a través de experiencias perceptivas e 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 ás distintas manifestacións 

musicais, establecendo conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e histórico 

aos que se circunscribe cada obra. 

A orientación desta materia, na que a expresión xoga un papel importante, permite adquirir 

habilidades para expresar ideas, experiencias ou sentimentos de forma creativa, especialmente 

presentes en contidos relacionados coa interpretación, a improvisación e a composición, tanto 

individual como colectiva, que á súa vez estimulan a imaxinación e a creatividade. Por outra banda, 

unha mellor comprensión do feito musical permite a súa consideración como fonte de pracer e 
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enriquecemento persoal. Colabora ao desenvolvemento da Competencia de autonomía e iniciativa 

persoal, mediante o traballo colaborativo ao que antes se fixo referencia 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 da 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 

autoestima, sendo estes, factores crave para a adquisición desta competencia. 

Como é ben sabido, a música contribúe tamén á competencia social e cidadá. A participación en 

actividades musicais 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 musicais colectivas dá a oportunidade de 

expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as propias accións coas dos outros 

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 achega ao progreso da humanidade e con 

iso a valoración dos demais e os trazos da sociedade en que se vive. 

A música tamén contribúe de maneira directa ao desenvolvemento do Tratamento da información 

e 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 autoaprendizaje 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 para 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. Por 
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unha banda, a audición musical necesita unha escoita reiterada para chegar a coñecer unha obra, 

recoñecela, identificar os seus elementos e «apropiarse» da mesma. Por outra, todas aquelas 

actividades de interpretación musical e de adestramento auditivo requiren da toma de conciencia 

sobre as propias posibilidades, a utilización de distintas estratexias de aprendizaxe, a xestión e 

control eficaz dos propios procesos. 

En todos estes casos, é necesaria unha motivación prolongada para alcanzar os obxectivos 

propostos desde a autoconfianza no éxito da propia aprendizaxe. 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 cultural básico. Tamén colabora 

á integración da linguaxe musical e a linguaxe verbal, e á valoración do enriquecemento que 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 medio ambiente, identificando e reflexionando sobre 

o exceso de ruído, a contaminación sonora e o uso indiscriminado da música, co fin de xerar hábitos 

saudables. Ademais, os contidos relacionados 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. 

 
Contribución ao plan lector do instituto 

Prima a musica, poi le parole 
(Mozart) 

 
Que a música está feita de sons é un feito incuestionable, pero tamén de palabras, de textos 

poéticos (lieder, chansons, virelais), de textos narrativos (melólogos, raps,), de traxedias (ópera 

seria, zarzuela grande), de comedias (operetas, xénero chico, opera buffa) que a música engrandece 

coa sua beleza. A biblioteca é a segunda casa do Departamento de Música, o que pretendemos 

amosar ao noso alumnado potenciando o seu uso e o plan lector do centro. Así mesmo, cabe decir 

que a xefa do departamento participa nas reunións quincenais cos departamentos lingüísticos, e 

que o material que emprega nas clases, preferentemente en 1º de Bacharelato, na materia de 

Linguaxe e Práctica Musical se empregan todas as linguas presentes no ensino do Instituto ademáis 

do italiano, co gallo de potenciar e visibilizar unha das grandes fortalezas do noso IES, que é o o 
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lingüístico. Para isto, o departamento mantén unha estreita relación cos departamentos de linguas, 

e colabora expresamente en todos aqueles que solicitan a súa participación, como é ata o 

momento o caso do de Inglés, Francés e Latín, tendo a intención de extendelo a todos os demáis. 

No ánimo da programación deste curso está o de realizar días monográficos da música grega, latina, 

portuguesa, inglesa, alemana, galega, castellana e francesa. 

 
Contribución ao plan TIC do instituto 

Volveuse terriblemente obvio que a nosa tecnoloxía superou a nosa humanidade 

Albert Einstein 

 
Gustaríanos moitismo darlle a volta a esta frase de Einstein, desde o modestísimo lugar que ocupa a 

ensinanza da materia de música na vida do noso alumnado. Para quen suscribe as TRIC son 

fundamentais; considerámolas unha ferramenta de aprendizaxe e de relación interpersoal de 

primeiro nivel. Practicamente todo o que se traballa na materia é a través da pizarra dixital e do 

canal youtube da materi; o traballo do alumnado tamén nos gustaría que fose nesta liña, aínda que 

neste senso temos que decir que nos atopamos coa gran dificultade (comprensible, por outra 

banda) de atopar un horario de traballo na aula de informática. A situación complícase 

especialmente para un grupo de 1º de Linguaxe de Práctica Musical (LPM1) que non pode cumplir 

co curriculo no relativeo á informática musical ao non ter ningunha hora adxudicada na aula de 

informática. Esperemos con confianza que o próximo curso se teña en conta esta petición, que se 

fixo tamén desde o primeiro momento na Xefatura de Estudos. Comprendemos a dificultade que 

ten organizar o horario de todos os grupos con unha sola aula de informática.  

Traballamos con distintos programas musicais educativos que permiten afondar na harmonía, 

melodía, a interválica, etc, e analizamos en clase os traballos de aqueles alumnos e alumnas que na 

súa casa traballan as súas partituras para facer canción a través destes programas. Afinamos os 

instrumentos tamén a través de diapasons dixitais e favorecemos en todo o que é posible o bo uso 

e a boa relación a través das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
Materiais do profesorado e do alumnado do departamento 

No apartado referido á metodoloxía flipped classroom profúndase na importancia de que sexa o 

alumnado, coa guía do profesor, quen faga o seu propio material de aula, o seu propio libro de 
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texto a medida que avanza o curso, axeitado con moita exactitude ás características de cada grupo. 

Este libro de texto, en xeral virtual, ten tamén algunhas concrecións materiais, como os libros de 

exercicios que se encuadernan e se poden levar a casa para que os país podan compartir cos seus 

fillos e fillas o traballo realizado. Estes libros de exercicios son feitos cun primor e coidado inmenso 

por parte do alumnado, e non sólo forman parte da memoria material da clase, se non tamén dos 

afectos, das axudas mutuas, da autoesixencia do alumnado para o ben común da clase. 

Como material do profesorado da aula, destacamos:  

 Canal youtube feito para as clases 

 Libros de consulta 

 Libros escritos pola xefa do departamento, tanto de musicoloxía como ecolares de texto. 

 Pizarra dixital 

Como material de aula, cabe manifestar a xa preocupante situación na que se atopa o 

departamento, que en cinco ocasiones, como recollen os libros de actas, ten pedido 

encarecidamente cadeiras de palas ou mesas para que o alumnado poda apoiarse mentres fai 

traballos, escribe nas partituras ou toma apuntes. Cando queren traballar durante un certo tempo 

prolongado, ten que sentarse no chan, escribir sobre os xeonllos…O alumnado debe despois 

estudar sobre esos apuntes copiados o feitios en pésimas condicións educativas e non se atisba 

unha pronta solución. 

 Encarecidamente se ten pedido á secretaría do centro cadeiras de pala e ista ten respondido con 

extrema amabilidade que se fará algo. Tamén se ten dito ao xefe de estudos e ao vicedirector 

porque despois de 13 meses seguimos nunha situación moi complicada na aula. Non dubidando, 

antes ben ao contrario, de que se ten tomado nota as cinco peticións feitas, esta situación dificulta 

enormemente o traballo dos dous profesores do departamento e o traballo na aula de todo o 

alumnado.  

Dito isto, subliñamos como material de aula: 

 Xilofónos e metalófonos 

 Un Clavinova que non funciona xa ben. 

 Unha guitarra española 

 Material de microfonía 

 Material de percusión. 
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 Pizarra dixital 

 Ordenador 

 Proxector 

 Equipo Hi-Fi con catro altavoces, dos que funcionan dous.  

 Libros, CD e DVD de consulta 

 3 atriles. 

 
Procedementos de avaliación 

A materia impártese a partires e co horizonte das competencias clave. É por iso que istas se atopan 

como pilar básico da avaliación. Non podemos perder de vista que a materia de música debe tamén 

formar dun xeito humanístico,que debe formar en valores ao noso alumnado. Isto ponse en 

coñecemento de todo o alumnado na primeira semana de clase, consensúase qué se considera un 

valor mínimo no comportamento e sobre isto, se traza o desenvolvemento da materia.  

É importante tamén coñecer o nivel de coñecementos da materia que teñe o noso alumnado 

(moitos en grupos de música popular e algúns tamén nas escolas de música e no conservatorio) 

Tamén é importante saber cales son os coñecementos xerais, destrezas idiomáticas e 

desenvolvemento do talento co que veñen, para valorar e medir a súa evolución. Para isto, sempre, 

durante os primeiros quince días, e a pesares de que leva moito tempo, faise un obradoiro creativo 

para coñecer estes extremos. Desenvolver o talento creativo de todo o alumnado non é solo un 

obxectivo, é un dos grandes obxectivos e motivacións desta profesora á hora de plantexarse a 

materia. Trabállase a nivel individual e de clase e ao final do curso faise outro que complementa o 

primeiro. Plantéxase como o anverso e o reverso e nel, o alumnado pode ver a súa evolución 

respecto á música en particular, e sobre todo, respecto á cultura en xeral. 

 

 Instrumentos de avaliación 

 

Os instrumentos de avaliación a utilizar son os seguintes: 

 PE  Proba escrita 

 PO Proba oral 

 TI  Traballo individual 

 TG Traballo en grupo 

 Ca 
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 derno de clase (CC) non se considera un instrumento de avaliación xa que, ao carecer de 

mesas ou cadeiras de pala, a letra e a organización do caderno é moito peor que en 

condición normais, o que non queremos que prexudice ao alumnado á hora de ser avaliado. 

 OA Observación na aula 

 

A MATERIA DE MÚSICA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 
Como non pode ser de outra maneira, os obxectivos xerais da materia incardínanse e entróncanse 

nos obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria, que como etapa debe contribuir a 

desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus derei-tos no respecto aos 

demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 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 cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 

adquirir novos coñecementos. 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 distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia.  
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participa-ción, 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 ga-lega 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. 

j) 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 realizaron 

achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.  

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 mellora.  

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desen-volvendo actitudes de interese e respecto cara o 

exercicio deste dereito.  

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade. , e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que nos co-munica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes a comunidade lusófona. 

 

Xa desde un punto de vista máis concreto, cómpre decir que o desenvolvemento da nosa materia 

nesta etapa, comprende catro piares básicos, que polas características do centro, 

lamentablemente, non poden ter un peso homoxéneo (vide supra no texto referido ás tecnoloxías 

da comunicación e a materia de música) Lonxe de deixarnos levar por as dificultades, cremos 

importante, xa como lema vital que queremos transmitir ao noso alumnado, potenciar as nosas 

fortaleza e non deixarnos levar polas debilidades, (a pesares de que é realmente preocupante e 
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triste, por qué non dicilo, que  na seguinte etapa, o grupo de LPM1 non poda ter ningunha hora no 

seu horario para este bloque, ningunha) e no momento de entregar esta programación, os tres 

grupos de 3º non dispoñen tampoco de ningunha hora para acudir a esta aula, o que está 

intentando subsanar o responsable TIC coa súa mellor vontade. 

Dito isto, dos catro bloques que integran a nosa materia, temos que decir que o último, o de 

informática musical ten un peso apenas anecdótico, mentres que os otros tres se desenvolven 

potenciando, reforzando e cubrindo en gran parte todos os obxectivos xerais da materia. Os 

devanditos bloques son: 

1– “Interpretación e creación” integra a expresión instrumental, vocal e corporal coa improvisación 

e composición musical, o que permitirá ao alumnado participar da música dunha forma activa, 

como músicos.  

2– “Escoita” pretende crear a primeira actitude fundamental cara a esta arte e dotar ao alumnado 

das ferramentas básicas para gozar da mesma a través da audición e comprensión do feito 

musical.  

3– “Contextos musicais e culturais” relaciona a música coa cultura e a historia, dá a coñecer o valor 

do patrimonio musical español e galego e ensina a identificar o estilo e as características 

distintivas da música que delimitan cada un dos perío-dos históricos básicos.  

4– “Música e tecnoloxías” pretende abarcar o coñecemento e a práctica da interacción entre 

música e novas tecnoloxías. Estes aspectos teñen especial importancia debido á proximidade 

que as tecnoloxías teñen na vida cotiá do alumnado, polo que se pretende xerar unha 

vinculación entre a linguaxe tecnolóxica que utilizan habitualmente e a música dentro do aula.  
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A MATERIA DE MÚSICA EN SEGUNDO DA ESO 

 

A materia neste curso é impartida polo profesor don Marcelino Barrera. Conta con dúas horas 

semanais e desenvólvese na súa totalidade na aula de música. O alumnado que cursa a materia ten 

uns coñecementos básicos de linguaxe musical, que lles permite seguir partituras básicas tanto a 

nivel de escoita (poden seguilas) como de produción.  

A normativa actualmente vixente establece que o ensino da Música nesta etapa terá como 

finalidade de forma xeral o desenvolvemento das seguintes capacidades:  

Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e recursos tecnolóxicos para expresar ideas e 

sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas 

distintas de expresión.  

Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a interpretación (vocal, 

instrumental e de movemento e danza) e a creación musical, tanto individuais como en grupo.  

Con carácter específico, para segundo curso, destacan os seguintes obxectivos:  

Escoitar e comprender unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e 

culturas musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento 

intercultural e pracer persoal e interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais 

propias. 

Participar na organización e realización de actividades musicais desenvoltas en diferentes 

contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, 

como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas achegas dos demais. 

Comprender e apreciar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de 

coñecemento, así como a función significado da música en diferentes producións artísticas e 

audiovisuais e nos medios de comunicación. 

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

 
Temporalización:  

Os tres primeiros bloques simultanearanse ao longo das tres avaliacións, e o último, terá lugar 
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cando as posibilidades de uso da aula TIC o permitan, toda vez que no traballo da aula empréganse 

constantemente as tecnoloxías da comunicación como metodoloxía do desenvolvemento  do 

proceso de ensinanza/aprendizaxe. 

 

 Bloque I, Interpretación e creación: 

  Durante todo o curso traballarase a capacidade vocal e instrumental. A coordinación 

movemento/son é vital tanto para cantar como para tocar, por isto a xefa do departamento ten 

preparados un bloque de actividades das que realizou o curso pasado tanto de aula como no 

corredor de abaixo para favorecer e estimular esta coordinación- 

 

 Bloque II, Escoita:  

 Éste é un bloque fundamental ao longo de todo o curso, xa que o alumnado debe aprender 

a discriminar sons, intervalos e formas musicais. 

 

 Bloque III, Contextos musicais e culturais:  

 A música tanto contemporánea clásica como o patrimonio musical anterior, tanto o 

recentemente recollido como o que forma parte xa de Historia Universal da cultura..  

 

 Bloque IV, Música e tecnoloxías:  

 O uso de dispositivos electrónicos por parte do alumnado como dicimos, non pode ser 

contemplado de momento.  
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1ª AVALIACIÓN   

Bloque I: Interpretación e creación  

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- l 
 
1.1. Os parámetros do son. 

Elementos básicos da 

linguaxe musical 

  

1.2. As características da 

voz e da palabra como 

medios de expresión 

musical. Habilidades 

técnicas e interpretativas, 

exploración e descubri-

mento das posibilidades da 

voz como medio de 

expresión musical.  

 

 
1.1. Recoñecer os 

parámtros do son e os 

elementos básicos da 

linguaxe musical, 

utilizando unha 

linguaxe técnica 

apropiada e 

aplicándoos a través 

da lectura ou a 

audición e 

interpretación de 

pequenas obras ou 

fragmentos musicais.  

 

 
1.1.1. Recoñece os 

parámetros do son e os 

elementos básicos da 

linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe 

técnica apropiada.  

 

1.1.2. Recoñece e aplica 

os ritmos e compases a 

través da lectura o a 

audición de pequenas 

obras ou fragmentos 

musicais.  

 



- CCEC 

- CCL 

 

 

- CMCCT 

- CCEC 

 

 

- CMCCT 

- CCEC 



- 50% 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 30% 

 

 

 

 

 

 



OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 



CL 

EOE 
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1.3. Os instrumentos e o 

corpo como medios de 

expresión musical: caracte-

rísticas xenéricas e formais.  

 

1.4. Agrupacións vocais e 

instrumentais na música de 

diferentes xéneros, estilos 

e culturas. A interpretación 

individual e en grupo.  

 

1.5. Práctica da relaxación, 

a respiración, a 

articulación, a resonancia e 

a entoación.  

 

1.6. Fomento da 

sensibilidade estética, 

desenvolvida a través da 

comprensión e 

interiorización da música  

 

1.1.3. Identifica e 

transcribe ditados de 

patróns rítmicos e 

melódicos con 

formulacións sinxelas en 

estruturas binarias, 

ternarias e cuaternarias.  
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- l 



1.7. As grafías e outras 

formas de notación 

musical, convencionais e 

propias, empregadas como 

expresión musical. 



1.2. Distinguir e 

utilizar os elementos da 

representación gráfica 

da música (colocación 

das notas no pentagra-

ma; clave de sol e de fa 

en cuarta; duración das 

figuras; signos que 

afectan á intensidade e 

matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, 

etc.). 



1.2.1. Distingue e 

emprega os elementos 

que se utilizan na 

representación gráfica 

da música (colocación 

das notas no pentagra-

ma; clave de sol e de fa 

en cuarta; duración das 

figuras; signos que 

afectan á intensidade e 

matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, 

etc.). 



- CCEC 



- 50% 

 

 



PE  70% 

TI    30% 

 



CL  

EOE 

 

 

Bloque II:  Escoita   

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- l 

 

 
2.1. Utilización dos 

recursos necesarios para a 

comprensión da música 

 
2.1. Identificar e 

describir os diferentes 

instrumentos e voces e 

 
2.1.1. Diferenza as 

sonoridades dos 

instrumentos da 



- CCEC 

 

 

 
- 40% 

 

 

 
PO 100%  

 

 

 
CL 

EOE 
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escoitada.  

 

2.2. Identificación dos 

elementos da música e das 

súas características na 

audición e na análise de 

obras musicais.  

 

2.3 Clasificación e 

discriminación auditiva dos 

diferentes tipos de voces e 

instrumentos e das 

distintas agrupacións 

vocais e instrumentais. 

as súas agrupacións.  

 

orquestra, así como a 

súa forma, e os 

diferentes tipos de 

voces. 

 

2.1.2. Diferenza as 

sonoridades dos 

instrumentos máis 

característicos da 

música popular 

moderna, do folclore, e 

doutras agrupacións 

musicais. 

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

- 40% 

 

 

PO 100% 

 

 

 

 



- l 

 

 
2.4. Elementos que 

interveñen na construción 

dunha obra musical: 

melodía, ritmo, harmonía, 

timbre, textura, forma, 

tempo, dinámica, etc. 

 
2.2 Seguir distintos 

tipos de partituras no 

contexto das activi-

dades musicais da aula 

como apoio ás tarefas 

de audición.  

 
2.2.1. Sigue partituras 

como apoio á audición.  

 



- CCEC 

 

 
- 30% 

 
OA  50% 

PE  50% 

 

 
CL 

EOE 

 

Bloque III: Contextos musicais e culturais   
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 

- k 

- l 

 

3.1. A música ao 

servizo doutras 

linguaxes; corporal, 

teatral, cinematográ-

fica, radiofónica ou 

publicitaria. 

  

3.2 Análise da música 

empregada en 

diferentes tipos de 

espectáculos e produ-

cións audiovisuais.  

 

3.1. Realizar exercicios 

que reflictan a relación 

da música con outras 

disciplinas.  

 

 

3.1.1. Recoñece, crea e 

interpreta distintas 

manifestacións da danza. 

 

3.1.2. Distingue as 

diversas funcións que 

cumpre a música na 

nosa sociedade.  

 

 

- CCEC 

 

 

 

 

- CCEC 

 

- 35% 

 

 

 

 

- 35% 

 

 

 

OA 50% 

TG  50% 

 

 

 

OA 50% 

TI   50% 

 

CL 

EOE 

EC 

 

 

 
- j 

 

3.3. A pluralidade de 

estilos na música 

actual. Características 

culturais, artísticas e 

formais.  

 

 

3.2. Demostrar interese 

polas músicas de 

distintas características, 

épocas e culturas, e por 

ampliar e diversificar as 

propias preferencias 

 

3.2.1. Amosa interese 

por coñecer os distintos 

xéneros musicais e as 

súas funcións 

expresivas, gozando 

deles como oínte con 

 
- CCEC 

 
- 30% 

 
OA 100% 

 
CL 

EOE 

EC 
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musicais, adoptando 

unha actitude aberta e 

respectuosa.  

capacidade selectiva.  

 

 

Bloque IV:  Música e tecnoloxías   

 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- e 

- l 

 

4.1. Utilización de disposi-

tivos electrónicos, recursos 

da internet e software 

musical de distintas 

características para o 

adestramento auditivo, a 

escoita, a interpretación e a 

creación musical.  

 

4.2. Aplicación de 

diferentes técnicas de 

gravación, analóxica e 

dixital, para rexistrar as 

 

4.1. Utilizar recursos 

tecnolóxicos 

dispoñibles para 

gravar e reproducir 

música.  

 

 

4.1.1. Coñece algunhas 

das posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías 

e as utiliza como 

ferramentas para a 

actividade musical.  

 

4.1.2. Participa na 

produción musical 

demostrando o uso 

adecuado dos 

materiais relacionados, 

métodos e tecnoloxías.  

 
- CD  

 

 

 

 

- CD  

- CSIEE 

 
- 30% 

 

 

 

 

- 30% 

 
TI   10% 

TG  10% 

 

 

 

TI   10% 

TG  10% 

 
CL 

EOE 

CA 

TIC 
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creacións propias, as 

interpretacións realizadas 

no contexto da aula e ou-

tras mensaxes musicais. 

 

4.3. Utilización das 

tecnoloxías da información 

nos procesos de creación 

musical.  

 

4.4. Coñecemento e 

emprego das tecnoloxías 

da información na 

interpretación e gravación 

de pezas musicais.  

 

4.5. Emprego e coñece-

mento dos recursos nece-

sarios para a conservación 

e a difusión das creacións 

musicais propias e alleas.  

 

 



23 

 

2ª AVALIACIÓN 

Bloque I:  Interpretación e creación   

 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- l 

 

1.8. Exploración das 

posibilidades de 

diversas fontes sonoras 

e práctica de 

habilidades técnicas 

para a interpretación.  

 

1.9. Experimentación e 

práctica das distintas 

técnicas do movemento 

e da danza, expresión 

dos contidos musicais a 

través do corpo e do 

movemento e a inter-

pretación dun reper-

torio variado de danzas.  

 
1.3. Improvisar e 

interpretar 

estruturas musicais 

elementais 

construídas sobre os 

modos e as escalas 

máis sinxelas e os 

ritmos máis 

comúns. 

 
1.3.1. Improvisa e 

interpreta estruturas 

musicais elementais 

construídas sobre os 

modos e as escalas máis 

sinxelas e os ritmos máis 

comúns. 

 

1.3.2. Utiliza os elementos 

e recursos adquiridos para 

elaborar arranxos e crear 

cancións, pezas instrumen-

tais e coreografías. 

 
- CSIEE 

- CCEC 

 

 

 

 

- CAA 

- CCEC 

 
- 30% 

 

 

 

 

 

- 30% 

 

 

 
OA  50% 

TI    50% 

 

 

 

 

OA  50% 

TI    50% 

 

 
CL 

EOE 

EMP 
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- b 

- d 

 

1.10. Práctica das 

pautas básicas da 

interpretación: silencio, 

atención ao director/a e 

aos/ás e outros/as 

intérpretes, audición 

interior, memoria e 

adecuación ao 

conxunto.  

 

1.11. Aceptación e 

cumprimento das 

normas que rexen a 

interpretación en grupo 

e a achega das ideas 

musicais que contribúan 

ao perfeccionamento da 

tarefa común.  

 

1.12. Aceptación e 

predisposición para 

 
1.4. Amosar 

interese polo 

desenvolvemento 

das capacidades e 

habilidades técnicas 

como medio para as 

actividades de 

interpretación, 

aceptando e 

cumprindo as 

normas que rexen a 

interpretación en 

grupo e aportando 

ideas musicais que 

contribúan ao 

perfeccionamento 

da tarefa común. 

 

1.4.1. Amosa interese polo 

coñecemento e aplicación 

de técnicas e normas do 

coidado da voz, o corpo e 

os instrumentos.  

 

1.4.2. Canta pezas vocais 

propostas aplicando 

técnicas que permitan 

unha correcta emisión da 

voz. 

 

1.4.3. Practica a 

relaxación, a respiración, a 

articulación, a resonancia e 

a entoación. 

 

1.4.4. Adquire e aplica as 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias 

nas actividades de inter- 

 
- CCEC 

 

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

 

 

- CAA 

 
- 40% 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 20% 

 

 

- 30% 

 

 

 

 

- 30% 

 

 

 
OA 100% 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA 100% 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 
CL 

EOE 
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mellorar as capacidades 

técnicas e interpreta-

tivas propias e respecto 

ante outras formas de 

expresión.  

 

pretación adecuadas ao 

nivel.  

 

1.4.5. Coñece e pon en 

práctica as técnicas de 

control de emocións á hora 

de mellorar os seus 

resultados na exposición 

ante un público. 

 

Bloque II:  Escoita   
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 

- b 

- a 

 

2.5. Interese por 

desenvolver hábitos 

positivos e de 

respecto aos demais 

durante a escoita.  

 

2.3. Valorar o silencio 

como condición previa 

para participar nas 

audicións.  

 

2.3.1. Valora e aplica o 

silencio como elemento 

indispensable para a 

interpretación e a 

audición.  

 

- CAA 
 

- 40% 
 

OA 100% 

  

 

CL 

EOE 

 

 

- h 

- l 

 

2.6. Audición, análise 

elemental e aprecia-

 

2.4. Identificar e 

describir, mediante o 

 

2.4.1. Describe os 

diferentes elementos 

 

- CCL 

- CCEC 

 

- 30% 

 

 

PE 100% 

 

 

CL 

EOE 
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ción 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 e por 

ampliar as propias 

preferencias musicais.  

uso de distintas 

linguaxes (gráfico, 

corporal ou verbal), 

algúns elementos e 

formas de organización 

e estruturación musical 

(ritmo, melodía, 

textura, timbre, 

repetición, imitación, 

variación) dunha obra 

musical interpretada en 

vivo ou gravada.  

 

das obras musicais 

propostas.  

 

2.4.2. Utiliza de xeito 

guiado diferentes 

recursos como apoio ao 

análise musical. 

 

2.4.3. Emprega 

conceptos musicais para 

comunicar coñecemen-

tos, xuízos e opinións 

musicais de forma oral e 

escrita con rigor e 

claridade.  

 

- CCEC 

 

 

 

- CCL 

 

- 25% 

 

 

 

- 35% 

 

OA  50% 

 

PE 50% 

 

OA 50% 

TI   50% 

 

 

Bloque III: Contextos musicais e culturais   
 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- j 

- l 

 

3.4. Emprego e 

coñecemento dos 

 

3.3. Apreciar a 

importancia do 

 

3.3.1. Valora e respecta a 

importancia do patrimonio 

 
- CCEC 

 

 
- 30% 

 

 
OA  50% 

TI    50% 

 

CL 

EOE 
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recursos necesarios 

para a conservación e 

a difusión das 

creacións musicais 

propias e alleas. 

  

3.5. Utilización de 

diversas fontes de 

información para 

indagar sobre 

instrumentos, 

compositores e 

compositoras, 

concertos e 

producións musicais 

en vivo e gravadas, 

tanto do patrimonio 

galego como da 

música occidental en 

xeral e doutras 

culturas.  

patrimonio cultural 

musical español e 

galego e 

comprender o valor 

de conservalo e 

transmitilo.  

 

musical español e galego  

 

3.3.2. Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do 

patrimonio español e 

galego. 

  

3.3.3. Coñece e describe os 

instrumentos tradicionais 

españois e galegos. 

 

3.3.4. Contribúe á 

conservación, recuperación 

e transmisión do 

patrimonio musical galego 

colaborando na recollida, 

gravación e transcrición de 

pezas.  

 

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CCEC 

- CSIEE 

 

- 30% 

 

 

 

- 30% 

 

 

 

- 30% 

 

PO  50% 

TI    50% 

 

 

PE 100% 

 

 

 

TG 100% 
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- h 

- e 

 

3.6. Recollida de 

información, 

valoración e 

exposición do feito 

musical e as súas 

opinións.  

 

 

3.4. Valorar a 

asimilación e o 

emprego dalgúns 

conceptos musicais 

básicos necesarios 

á hora de emitir 

xuízos de valor ou 

«falar de música».  

 

 

3.4.1. Emprega un 

vocabulario adecuado para 

describir percepcións e 

coñecementos musicais.  

 

3.4.2. Comunica 

coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de forma 

oral e escrita con rigor e 

claridade.  

 
- CCL  

 

 

 

- CCL 

 
- 40% 

 

 

 

- 40% 

 
OA  50% 

PE  50% 

 

 

PO  50% 

PE  50% 

 

CL 

EOE 

 

 

Bloque IV:  Música e tecnoloxías 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- e 

- l 

 

4.6. O son e a música nos 

medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información 

e a comunicación. 

Valoración dos recursos 

tecnolóxicos como 

 

4.2. Utilizar de 

maneira funcional os 

recursos 

informáticos 

dispoñibles para a 

aprendizaxe e 

 

4.2.1. Utiliza de xeito 

guiado as fontes e os 

procedementos 

apropiados para 

elaborar traballos 

sobre temas 

 
- CD 

 
- 30% 

 
TI   10% 

TG  10% 

 

CL 

EOE 

CA  

TIC 
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instrumentos para o 

coñecemento e gozo da 

música.  

indagación do feito 

musical.  

relacionados co feito 

musical.  
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3ª AVALIACIÓN  

Bloque I:  Interpretación e creación 
 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- a 

- l 

 

1.13. A improvisación, 

a elaboración de 

arranxos e a composi-

ción como recursos 

para a creación musi-

cal en todas as súas 

vertentes; elaboración 

de arranxos de 

cancións e pezas 

instrumentais, con 

acompañamentos  

sinxelos e a selección 

de distintos tipos de 

organización musical.  

 

 
1.5. Amosar 

interese polas 

actividades de 

composición e 

improvisación e 

amosar respecto 

polas creacións dos 

seus compañeiros. 

 
1.5.1. Realiza improvisacións 

e composicións partindo de 

pautas previamente 

establecidas. 

 

1.5.2. Amosa unha actitude 

de superación e mellora das 

súas posibilidades e respecta 

as distintas capacidades e 

formas de expresión dos 

seus compañeiros. 

 
- CCEC 

 

 

 

 

 

- CSIEE 

 

 
- 30% 

 

 

 

 

 

- 30% 

 
OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

CL 

EOE 

CA  

TIC 
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1.14. Composición 

individual ou en grupo 

de cancións e pezas 

instrumentais para 

distintas agrupacións a 

partir da combinación 

de elementos e recur-

sos presentados no 

contexto das diferen-

tes actividades que se 

realizan na aula.  

 
- g 

- l 

- d 

 

 

1.15. Práctica de pezas 

musicais aprendidas a 

través da memoriza-

ción e da lectura de 

partituras.  

 

1.16. Sonorización de 

representacións 

dramáticas, activida-

des de expresión 

 
1.6. Participar 

activamente e con 

iniciativa persoal 

nas actividades de 

interpretación, 

asumindo 

diferentes roles, 

intentando 

concertar su acción 

coa do resto do 

 

1.6.1 Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas de 

diferentes xéneros, estilos e 

culturas, aprendidas por 

imitación e a través da 

lectura de partituras con 

diversas formas de notación, 

adecuadas ao nivel.  

 

 
- CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

- CCEC 

 

 
- 40% 

 

 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 
OA  35% 

PO  35% 

TG  30% 

 

 

 

 

 

OA  35% 

PO  35% 

 

CL 

EOE 

 

 



32 

 

corporal e danza e 

imaxes fixas e en 

movemento na reali-

zación de producións 

audiovisuais.  

 

 

conxunto, 

aportando ideas 

musicais e 

contribuíndo ao 

perfeccionamento 

da tarefa en 

común.  

 

1.6.2. Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do 

patrimonio español e galego. 

 

1.6.3. Mostra apertura e 

respecto cara as propostas do 

profesorado e dos 

compañeiros e das 

compañeiras. 

 

1.6.4. Practica as pautas 

básicas da interpretación: 

silencio, atención ao direc-

tor e aos outros intérpretes, 

audición interior, memoria e 

adecuación ao conxunto, 

mostrando espírito crítico 

ante a súa propia interpre-

tación e a do seu grupo. 

1.6.5. Participa de maneira 

activa en agrupacións vocais 

e instrumentais, colaborando 

 

 

 

- CSC 

 

 

 

 

- CSC 

 

 

 

 

 

 

 

- CSC 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

 

 

 

- 30% 

TG  30% 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 
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con actitudes de mellora e 

compromiso e mostrando 

unha actitude aberta e 

respectuosa. 

 

Bloque II:  Escoita 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 

- e 

- f 

- k 

 

2.7. Sensibiliza-

ción e actitude 

crítica ante o 

consumo 

indiscriminado 

de música e a 

contaminación 

sonora.  

 

 

2.5. Identificar 

situacións do ámbito 

cotiá nas que se 

produce un uso 

indiscriminado do son, 

analizando as súas 

causas e propoñendo 

solucións.  

 

 

2.5.1. Toma conciencia da 

contribución da música á 

calidade da experiencia 

humana, mostrando unha 

actitude crítica ante o consumo 

indiscriminado de música. 

 

2.5.2. Elabora traballos de 

indagación sobre a 

contaminación acústica.  

 

- CSIEE 

 

 

 

 

 

- CD 

 

 

- 35% 

 

 

 

 

 

- 30% 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

TI   50% 

TG  50% 

 

CL 

EOE 

 

 

Bloque III: Contextos musicais e culturais 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 
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- e 

- l 

 

3.7. A música 

actual, novas 

tendencias, 

concertos en 

directo.  

 

 

3.5. Mostrar interese e 

actitude crítica pola 

música actual, os 

musicais, os concertos 

en vivo e as novas 

propostas musicais, 

valorando os 

elementos creativos e 

innovadores dos 

mesmos.  

 

 

3.5.1. Utiliza diversas fontes de 

información de xeito guiado 

para indagar sobre as novas 

tendencias, representantes, 

grupos de música popular, etc., 

e realiza unha revisión crítica 

de ditas producións.  

  

3.5.2. Interésase por ampliar e 

diversificar as preferencias 

musicais propias.  

 
- CD  

 

 

 

 

 

 

- CAA 

 
- 30% 

 

 

 

 

 

- 30% 

 
TI   50% 

TG  50% 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

CL 

EOE 

CA  

 

 

Bloque IV: Música e tecnoloxías 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- e 

- l 

 

4.6. O son e a música nos 

medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da información 

e a comunicación. 

Valoración dos recursos 

 

4.2. Utilizar de 

maneira funcional 

os recursos 

informáticos 

dispoñibles para a 

 

4.2.1. Utiliza de xeito 

guiado as fontes e os 

procedementos 

apropiados para 

elaborar traballos 

 
- CD 

 
- 30% 

 
TI   10% 

TG  10% 

 

CL 

EOE 

CA  

TIC 
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tecnolóxicos como 

instrumentos para o 

coñecemento e gozo da 

música.  

aprendizaxe e 

indagación do feito 

musical.  

sobre temas 

relacionados co feito 

musical.  
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Metodoloxía flipped classroom 

O noso alumnado pertence ao século XXI. As súas inquedanzas, as súas espectativas, os seus modos 

de aprender e de relacionarse coas materias escolares. O profesorado non podemos permanecer 

alleos se queremos ser quen de transmitir a nosa materia en óptimas condicións. Moitas son as 

metodoloxías que permiten innovar e traballar axeitadamente na aula; despois de varios anos de 

traballo, a metodoloxía de aula invertida cremos é a que mellor potencia o proceso de aprendizaxe 

da nosa materia.  

A nosa intención é triple:  

1. Que os alumnos e alumnas sexan creadores de contido. 

2. Que teñan voz propia e posibilidade de elección. 

3. Que se poidan levar a cabo estratexias de diferenciación, vitais para a posterior vivencia musical 

da persona que agora cursa secundaria obrigatoria e que nun future próximo será un cidadá 

interesado e involucrado culturalmente. 

A xefa do departamento achega vídeos con partituras, vídeos de interpretacións con material off, 

fragmentos de arias de ópera, etc, e o alumnado traballa na casa antes de chegar e cantar e tocar 

todos xuntos. 

Esta metodoloxía permite afondar nas cualidades ou debilidades de cada alumno en concreto cun 

xeito moito más integral que con metodoloxías puramente imitativas do professor na aula.Isto 

tamén pode desenvolverse amplamente porque o alumnado non ten libro de texto, e son os 

distintos materiais que elabora o “colga” o profesorado, xunto cos que aportan os propos alumnos 

e alumnas froito das súas inquedanza e interes os que conforman o libro global da materia. 

Tamén moito dos traballos realizados en clase, tanto en 2º como en 3º encuadérnanse e poden ser 

levados a casa para que os pais vexan o traballo dos seus fillos. Conforman tamén a memoria da 

aula, a memoria das aprendizaxes e da evolución do alumnado, o que lles gusta e enorgullece 

moito. Que se sintan orgullosos e orgullosas da súa aprendizaxe é un obxectivo personal da xefa do 

departamento, unha motivación e un motor para traballar por eles e con eles. 
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LECTURA E ESCRITURA MUSICAL 

 

As actividades de lectura e escritura musical débense presentar como un medio e no como un fín 

en se mesmas. Débense deseñar para aplicalas na interpretación, no seguemento de audicións e en 

tódalas cuestións que teñan que ver coa práctica musical na aula. 

- Para adquirir destreza na lectura rítmica, se traballará con sílabas rítmicas, percusión corporal e 

instrumental, seguindo esquemas rítmicos sinxelos. 

- Para axudar na aprendizaxe, se practicará en parellas ou en grupo. 

- O uso da imitación. 

- A utilización de instrumentos armónicos e melódicos. 

- O canto. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se traballará individualmente, en grupos pequenos ou toda a clase. 

No reparto de papeis, se buscará a diversidade de habilidades, capacidades e  preferencias dos 

alumnos. 

Se buscará: 

- Partir sempre do silencio. 

- Respectar as indicacións do profesor. 

- As pezas se prepararán por imitación do profesor. 

- Se usará o canto e o instrumental Orff da aula. 

 

AUDICIÓN 

 

O silencio será fundamental nos exercicios de audicións, non debendo interromper ata a 

finalización da audición. 

- Practicar a escucha activa e diferenciala da pasiva. 

- Escoitar de maneira participativa e respectuosa, aínda que a audición non sexa do gusto do 

alumno. 

 

MOVEMENTO 

 

Co movemetno se potenciará a linguaxe corporal do alumnado, e sobre todo, a súa coordinación e 

a súa conciencia sobre o propio corpo. 
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Se buscará a interiorización do ritmo, a melodía, a intensidade, etc. 

Se practicará 

- En actividades de sincronización co grupo 

- En actividades individuais de coordinación 

 

CREACIÓN 

 

Se favorecerá a participación do alumno en actividades de tipo creativo, sempre tendo en conta 

que a improvisación sairá dun dominio previo duns conceptos básicos que o alumno ten que 

entender. 

Practicarase: 

- Seguindo as indicacións do profesorad. 

- Usarase o instrumental de música Orff da aula e preferentemente, a voz. 

 

 

Criterios de avaliación, calificación e promoción. Indicadores 

 

Como se ten manifestado anteriormente, realizaranse unhas probas iniciais a todo o alumnado. 

Porase en coñecemento do alumnado dos seguintescriterios, co fin de que tamén os seus país os 

coñezan desde o primeiro momento. 

Os criterios de cualificación son os seguintes: 

  

PRIMEIRO TRIMESTRE Porcentaxe Calificación 

Bloque 1 30% Nota x 0,30 

Bloque 2 20% Nota x 0,20 

Bloque 3 20% Nota x 0,20 

Bloque 4 10% Nota x 0,10 

Actitud e comportameno 20% Nota x 0,20 

Cualificación e avaliación (Suma)   

 

As avaliaciones dos seguintes trimestres respetarán a mesma distribución respecto á distribución 

das cualificacións.    
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Indicadores de avaliación 
 

AVALIACIÓN DE CONCEPTOS 

 

- Saber atopar nas RRSS os conceptos teóricos básicos inseridos e atopados en cancións tradicionais 

e pop así como nas formas clásicas 

-Progresión na adquisición de novos conceptos e interacción cos que xa coñecía, sabendo definilos 

e aplicalos. 

- Comprender o que estudia 

- Poder poñer exemplos axeitados ós coñecementos asimilados. 

 

AVALIACIÓN DE PROCEDEMENTOS 

 

1.   Manexa adecuadamente a información. 

- Investigando e localizando os datos correctamente como desenvolvemento da flipped classroom. 

- Tendo capacidade de análise e síntese. 

- Utilizando correctamente o vocabulario básico. 

- Memorizando a información básica. 

- Tendo sentido crítico e capacidade de xuicio. 

 

2.  Usa con corrección as técnicas instrumentais.   

- Destreza no manexo dos instrumentos musicais. 

- Exprésase ben por escrito e oralmente. 

- Ten sentido do ritmo. 

 

3.   Curiosidade e creatividade. 

- Improvisando novos ritmos, melodías, etc. 

- Investigando sobre os autores, obras, estilos, etc. 

 

4.   Coidado e presentación dos traballos. 

- O orden. 

- A limpeza. 

- Utilizar a bibliografía con corrección. 
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AVALIACIÓN DE ACTITUDES E VALORES ASOCIADAS Á COMPETENCIA CIDADÁ 

 

- Poñer interese no traballo. 

- Ser responsable. 

- Ser constante. 

- Cumplir as normas. 

- Ter respecto ós compañeiros e compañeiras. 

- Respectar as creacións musicais tanto antigas como actuais. 

- Ter capacidade crítica coas obras musicais. 

- Ter capacidade de autocrítica co seu traballo. 

 

Alumnado coa materia de música pendente 

Polo que puidemos observar durante o pasado curso escolar, o alumnado coa materia de música 

pendente  es escasísimo. Foron en total 4 alumnos e para o presente curso escolar, son 3. Cos tres 

se ten falado durante a primeira semana de clase e facilitado material para o traballo que ten que 

facer para aprobar a materia. Este alumnado ten que facer un traballo manuscrito, co material 

proporcionado pola xefa do departamento, e deben despois de entregar ese traballo, defendelo 

nunha proba escrita na que se contemplarán os contidos máis destacados da materia/curso. 

Nunha situación distinta atópase o alumnado que ten a música aprobada, pero que repiten curso. A 

estes anímaselles a colabora a modo de alumno titor dos compañeiros con máis dificultades, ao 

mesmo tempo que se lles anima tamén a superar con boa nota a materia, dado que poden afondar 

nela ao ter recentes os contidos básicos. 

 

Procedemento de atención á diversidade 

Durante o presente curso escolar, repite curso un alumno que presenta unha parálise musical 

severa e que entra coa sua logopeda na aula.  Este alumno xa participou o curso pasado na clase de 

música, materia que superou con éxito. É salientable o interese e o entusiasmo co que o alumno 

participou na clase durante todo o curso. Preparar materiais para el foi unha ledicia durante todo o 

curso. Tiveron que ser adaptados estes materiais no sentido de que podia participar cunha resposta 

de si/verdadero (movemento dos ollos cara á esquerda) ou non/falso (movement dos ollos cara á 

dereita). Máis aló deste caso concreto, formúlanse medidas máis xerais que non están tan 

contextualizadas a unha persoa concreta, coas características das referidas; así, desenvolveranse 



41 

 

actividades de reforzo para aqueles alumnos e alumnas que non alcancen os obxetivos propostos e 

actividades de ampliación para aqueles que teñen unha maior formación musical pero que non 

teñen convalidada a materia.  Entre a actividades de reforzo programadas, destacamos, grosso 

modo, as seguintes:  

Facer pentagramas e colocar neles a escala básica de Do Mayor, en brancas, Negras e corcheas. 

Diferenciar auditivamente o ritmo binario e ternario. 

Escoitar audicións nas que o alumno identificará se o ritmo e binario ou ternario. Utilizar audicións 

vocais nas que o alumno apreciará o tipo de voz dos cantantes. 

Escoitar audicións instrumentais nas que o alumno distinguirá os instrumentos que interveñen. 

Utilizar musicogramas para que o alumno poda distinguir as diferentes partes na forma das obras 

musicais.  

Usar como apoio a biblioteca da aula de música, para que o alumno poida buscar, coa axuda do 

profesor, a información que necesite sobre os temas tratados ó longo do curso 
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A MATERIA DE MÚSICA EN TERCEIRO DA ESO  

 

A normativa vixente contempla a concreción destes obxectivos xerais para o terceiro curso:   

Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística e do 

patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía 

apropiada para describilas e valoralas críticamente. 

Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais da 

música, sexa cal for a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e 

valorando a súa contribución á vida persoal e á da comunidade. 

Valorar o silencio e o son como parte integral do medio ambiente e da música, tomando conciencia 

dos problemas creados pola contaminación acústica e as súas consecuencias. 

Interpretar, se a organización da aula faio posible, obras de distintos períodos e estilos, ben a través 

da práctica instrumental, ben a través da voz e o canto. 

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe



 

1ª AVALIACIÓN 

Bloque I:  Interpretación e creación 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- l 



 1.1. Repaso 

dos elementos 

da representa-

ción gráfica da 

música.  

 

 



1.1. Distinguir e utilizar os 

elementos da 

representación gráfica da 

música (colocación das 

notas no pentagrama; 

notas adicionais, clave de 

sol e de fa en cuarta; 

duración das figuras; signos 

que afectan á intensidade e 

matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, etc.).  



1.1.1. Distingue e emprega 

os elementos que se utilizan 

na representación gráfica da 

música (colocación das 

notas no pentagrama; notas 

adicionais, clave de fa en 

cuarta; duración das figuras; 

signos que afectan á 

intensidade e matices; 

indicacións rítmicas e de 

tempo, etc.).  



- CCEC 

 



- 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OA  50% 

PE  50% 

 

 



CL 

EOE 

 

 

 

 



- l 

- b 



1.2. A textura.  

 



1.2. Analizar e comprender 

o concepto de textura e 



1.2.1. Recoñece, comprende 

e analiza diferentes tipos de 



- CCEC 

- CAA 



- 50% 

 



OA  70% 

TI    30% 



CL 

EOE 



 

recoñecer, a través da 

audición e a lectura de 

partituras, os diferentes 

tipos de textura.  

textura.  

 

   

 



- l 

- b 



1.3. Procede-

mentos 

compositivos e 

as formas de 

organización 

musical.  



1.3. Coñecer os principios 

básicos dos procedementos 

compositivos e as formas 

de organización musical. 



1.3.1. Comprende e 

identifica os conceptos e 

termos básicos relacionados 

cos procedementos 

compositivos e os tipos 

formais.  



- CCEC 

 

 

 



- 40% 

 

 

 

 

 



OA  50% 

TI    50% 

 



CL 

EOE 

 

 

 

Bloque II:  Escoita 
 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- k 

- l 

 



2.3 Clasificación e 

discriminación auditiva dos 

diferentes tipos de voces e 



2.1. Identificar e 

describir os 

diferentes 



2.1.3. Explora e 

descubre as 

posibilidades da voz e 



- CCEC 

- CAA 

 

 



- 40% 

 

 



OA  50% 

PE  50%  

 



CL 

EOE 

 



 

instrumentos e das distintas 

agrupacións vocais e 

instrumentais. 

instrumentos e 

voces e as súas 

agrupacións.  

os instrumentos e a 

súa evolución ao longo 

da historia da música.  

   

 

- b 

- l 

 

 

2.2. Utilización dos recursos 

necesarios para a compren-

sión da música escoitada.  

 

2.3. Identificación dos 

elementos da música e das 

súas características na 

audición e na análise de 

obras musicais.  

 

2.2. Ler e analizar 

distintos tipos de 

partituras no 

contexto das 

actividades 

musicais da aula 

como apoio ás 

tarefas de 

audición.  

 

2.2.1. Lee e analiza 

partituras como apoio 

á audición.  

 

 

- CCEC 

 

 

- 30% 
 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

CL 

EOE 

 

 

Bloque III:  Contextos musicais e culturais 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- l 


3.1. A música ao servizo 


3.1. Realizar 


3.1.1. Expresa 


- CCEC 



- 50% 



OA 50% 



CL 



 

- f doutras linguaxes; 

corporal, teatral, 

cinematográfica, 

radiofónica ou 

publicitaria. 

  

3.2 Análise da música 

empregada en diferentes 

tipos de espectáculos e 

producións audiovisuais.  

 

exercicios que 

reflictan a relación 

da música con outras 

disciplinas.  

 

contidos musicais e os 

relaciona con épocas 

da historia da música 

e con outras 

disciplinas.  

 

3.1.2. Recoñece  e 

interpreta distintas 

manifestacións da 

danza. 

 

3.1.3. Distingue e 

explica as diversas 

funcións que cumpre 

a música ao longo da 

historia. 

- CCL 

 

 

 

- CCEC 

- CMCCT 

 

- CCEC 

- CCL 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

- 40% 

TG  50% 

 

 

OA 50% 

TG  50% 

 

OA 50% 

TG  50% 

EOE 

 

 

 



- j 

- l 

 
3.5. Utilización de 

diversas fontes de 

 
3.2. Demostrar 

interese por coñecer 

 
3.2.1. Amosa interese 

por coñecer música de 



- CCEC 

- CAA 



- 40% 



OA  50% 

TG  50% 

 
 
 



 

información para indagar 

sobre instrumentos, 

compositores e 

compositoras, concertos 

e producións musicais en 

vivo e gravadas, tanto do 

patrimonio galego como 

da música occidental en 

xeral e doutras culturas. 

  

3.6. O son e a música nos 

medios audiovisuais e nas 

tecnoloxías da 

información e a comuni-

cación. Valoración dos 

recursos tecnolóxicos 

como instrumentos para 

o coñecemento e gozo da 

música.  

músicas de distintas 

características, 

épocas e culturas, e 

por ampliar e 

diversificar as 

propias preferencias 

musicais, adoptando 

unha actitude aberta 

e respectuosa.  

 

diferentes épocas e 

culturas como fonte 

de enriquecemento 

cultural e goce persoal 

elaborando algún 

proxecto de 

investigación e 

exposición  

 



 

Bloque IV: Música e tecnoloxías 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- e 

- l 

 
4.1. 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.  

 

4.2. Aplicación de 

diferentes técnicas de 

gravación, analóxica e 

dixital, para rexistrar as 

creacións propias, as 

 
4.1. Utilizar con 

autonomía os 

recursos tecnolóxi-

cos dispoñibles, 

demostrando un 

coñecemento básico 

das técnicas e 

procedementos 

necesarios para 

gravar, reproducir, 

crear, interpretar 

música e realizar 

sinxelas producións 

audiovisuais.  

  

 
4.1.1. Coñece 

algunhas das 

posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxías 

e as utiliza como 

ferramentas para a 

actividade musical.  

 

4.1.2. Participa na 

produción musical 

demostrando o uso 

adecuado dos 

materiais relaciona-

dos, métodos e 

tecnoloxías.  



- CD  

- CCEC 

 

 

 

- CSC  

- CSIEE 



- 30% 

 

 

 

 

- 30% 



TI   50% 

TG  50% 

 

 

 

TI   50% 

TG  50% 

 
CL 

EOE 

CA 

TIC 



 

interpretacións 

realizadas no contexto da 

aula e outras mensaxes 

musicais. 

 

4.3. Utilización das 

tecnoloxías da 

información nos 

procesos de creación 

musical.  

 

4.4. Coñecemento e 

emprego das tecnoloxías 

da información na 

interpretación e 

gravación de pezas 

musicais.  

  

 

 



 

2ª AVALIACIÓN 

Bloque I:  Interpretación e creación 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- k 

- c 

- d 

 
1.4. Experimentación e 

práctica das distintas 

técnicas do movemento e 

da danza, expresión dos 

contidos musicais a través 

do corpo e do movemento 

e a interpretación dun 

repertorio variado de 

danzas.  

 

1.5. Práctica da relaxación, 

a respiración, a articula-

ción, a resonancia e a 

 
1.4. Amosar interese 

polo desenvolve-

mento das capacida-

des e habilidades 

técnicas como medio 

para as actividades 

de interpretación, 

aceptando e 

cumprindo as 

normas que rexen a 

interpretación en 

grupo e aportando 

ideas musicais que 

 
1.4.1. Amosa interese 

polo coñecemento e 

aplicación de técnicas e 

normas do coidado da 

voz, o corpo e os 

instrumentos.  

 

1.4.2. Canta pezas 

vocais propostas 

aplicando técnicas que 

permitan unha correcta 

emisión da voz.  

 



- CAA 

 

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

 

 

- CCEC 

 

 



- 40% 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

 

- 30% 

 

 



OA 100% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 



CL 

EOE 

 



 

entoación.  

 

1.6. Aceptación e cumpri-

mento das normas que 

rexen a interpretación en 

grupo e a achega das ideas 

musicais que contribúan 

ao perfeccionamento da 

tarefa común.  

 

1.7. Aceptación e predis-

posición para mellorar as 

capacidades técnicas e 

interpretativas propias e 

respecto ante outras 

formas de expresión.  

 

1.8. Sonorización de 

representacións 

contribúan ao 

perfeccionamento 

da tarefa común.  

 

 

1.4.3. Practica a relaxa-

ción, a respiración, a 

articulación, a reso-

nancia e a entoación. 

 

1.4.4. Adquire e aplica 

as habilidades técnicas 

e interpretativas 

necesarias nas 

actividades de 

interpretación 

adecuadas ao nivel.  

 

 

1.4.5. Coñece e pon en 

práctica as técnicas de 

control de emocións á 

hora de mellorar os 

 

- CCEC 

 

 

 

 

 

 

- CCEC 

- CAA 

 

- 30% 

 

 

 

 

 

 

- 30% 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 



 

dramáticas, actividades de 

expresión corporal e danza 

e imaxes fixas e en move-

mento na realización de 

producións audiovisuais.  

 

1.9. Fomento da 

sensibilidade estética, 

desenvolvida a través da 

comprensión e 

interiorización da música.  

seus resultados na 

exposición ante un 

público.  

 

 



- a 

- l 

 
1.10. Composición 

individual ou en grupo de 

cancións e pezas 

instrumentais para 

distintas agrupacións a 

partir da combinación de 

elementos e recursos 



1.5. Amosar interese 

polas actividades de 

composición e 

improvisación e 

amosar respecto 

polas creacións dos 

seus compañeiros. 



1.5.1. Realiza improvi-

sacións e composicións 

partindo de pautas pre-

viamente establecidas 

 

1.5.2. Amosa unha 

actitude de superación e 

mellora das súas 



- CAA 

- CCEC 

 

 

 

- CSIEE 

 



- 30% 

 

 

 

 

- 30% 



OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

OA 100% 

 



CL 

EOE 

EMP 



 

presentados no contexto 

das diferentes actividades 

que se realizan na aula  

posibilidades e respecta 

as distintas capacidades 

e formas de expresión 

dos seus compañeiros. 

 

Bloque II: Escoita 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- b 

- l 

 
2.4. Aplicación de 

estratexias de aten-

ción, audición interior, 

memoria comprensiva 

e anticipación durante 

a interpretación e 

creación musical.  

 
2.3. Valorar o silencio 

como condición previa 

para participar nas 

audicións.  

 

 
2.3.1. Valora e aplica o 

silencio como elemento 

indispensable para a 

interpretación e a 

audición.  

 

 
- CSC 

 
- 40% 

 
OA 100% 

  

 
CL 

EOE 

 

 
- j 

- l 

 
2.5. Audición, análise 

elemental e aprecia-

 
2.4. Recoñecer 

auditivamente e 

 
2.4.1. Mostra interese 

por coñecer músicas 

 
- CAA 

 

 
- 30% 

 

 
OA  50% 

TI   50% 

 
CL 

EOE 



 

- g 

 

ción crítica de obras 

vocais e instrumentais 

de distintos estilos, 

xéneros, tendencias e 

culturas musicais, 

incluíndo as interpre-

tacións e composicións 

realizadas na aula. 

Interese por coñecer 

músicas de distintas 

características e por 

ampliar as propias 

preferencias musicais. 

  

2.6. A música en vivo: 

concertos e outras 

manifestacións 

musicais, da propia 

cultura musical e 

determinar a época 

ou cultura á que 

pertencen distintas 

obras musicais, 

interesándose por 

ampliar as súas 

preferencias.  

 

doutras épocas e 

culturas comparando e 

contrastando as novas 

músicas coñecidas.  

 

2.4.2. Recoñece e sabe 

situar no espazo e no 

tempo músicas de 

diferentes culturas e 

épocas históricas.  

 

 

 

 

 

 

 

- CCEC 

- CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

PE 50% 

TI   50% 

 



 

doutras. Interese por 

desenvolver hábitos 

positivos e de respec-

to aos demais durante 

a escoita.  

 

Bloque III:  Contextos musicais e culturais 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- b 

- f 

 
3.7. Recoñecemento 

e localización nas 

coordenadas  

espazo-temporais 

das manifestacións 

musicais máis 

significativas do 

patrimonio musical 

 
 3.3. Relacionar as 

cuestións técnicas 

aprendidas coas 

características das 

épocas da historia 

musical.  

 

 

 
3.3.1. Relaciona as 

cuestións técnicas 

aprendidas vinculándoas 

ás épocas da historia da 

música correspondentes.  

 



- CCEC 

- CAA 

 

 

 



- 30% 

 

 

 



OA  50% 

TG   50% 

 

 

 



CL 

EOE 

 



 

galego, occidental e 

doutras culturas.  

 

- l 

 

 

3.8. Épocas da 

historia da música: 

características 

principais, autores 

significativos, 

audicións con apoio 

de partitura, 

interpretación de 

pezas ou fragmentos 

das distintas épocas.  

 

3.4. Distinguir, situar e 

caracterizar as 

grandes épocas da 

historia da música.  

 

 

3.4.1. Distingue e sitúa 

temporalmente ás épocas 

da historia da música e as 

tendencias musicais.  

 

3.4.2. Examina e explica 

con criterio musical a 

relación entre os aconte-

cementos históricos, o 

desenvolvemento 

tecnolóxico e a música na 

sociedade.  

 

- CCEC 

- CMCCT  

 

 

- CCEC 

- CCL  

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 40% 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

CL 

EOE 

 

 

 

 

Bloque IV: Música e tecnoloxías 



 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- e 

- b 

 
4.5. Emprego e 

coñecemento dos 

recursos necesarios 

para a conservación 

e a difusión das 

creacións musicais 

propias e alleas. 

 
4.2. Utilizar de 

maneira funcional os 

recursos informá-

ticos dispoñibles 

para a aprendizaxe e 

indagación do feito 

musical.  

 
4.2.1. Utiliza con 

autonomía as fontes e os 

procedementos apropiados 

para elaborar traballos 

sobre temas relacionados 

co feito musical.  

 



- CD 

- CAA 



- 40% 



TI   50% 

TG  50% 



CL 

EOE 

CA 

TIC 

 

  



 

3ª AVALIACIÓN 

Bloque I:  Interpretación e creación 
 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- a 

- c 

- d 

- g 

 

 
1.11. Práctica, crea-

ción, memorización 

e interpretación de 

pezas musicais en 

grupo, aprendidas a 

través da lectura de 

partituras con 

diversas formas de 

notación.  

 

1.12. Práctica das 

pautas básicas da 

interpretación: 



1.6. Participar 

activa-mente e con 

iniciativa persoal 

nas actividades 

de interpretación, 

asumindo 

diferentes roles, 

intentando 

concertar a súa 

acción coa do resto 

do conxunto, 

aportando ideas 

musicais e 

contribuíndo ao 

 
1.6.1 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.  

 

1.6.2. Practica, interpreta e 

memoriza pezas vocais, 

instrumentais e danzas do 

patrimonio español e galego. 



- CCEC 

- CSIEE 

 

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CSC 

 

 

- CSC 



- 40% 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 40% 

 

 

- 40% 



OA  35% 

PO  35% 

TG  30% 

 

 

 

OA  35% 

PO  35% 

TG  30% 

 

OA 100% 

 

 

OA  50% 



CL 

EOE 

 



 

silencio, atención ao 

director/a e aos/ás 

e outros/as 

intérpretes, 

audición interior, 

memoria e adecua-

ción ao conxunto.  

 

perfeccionamento 

da tarefa en 

común.  

 

 

1.6.3. Mostra apertura e respecto 

cara as propostas do profesorado 

e dos compañei-ros e das 

compañeiras. 

 

1.6.4. Practica as pautas básicas 

da interpretación: silencio, 

atención ao director e aos outros 

intérpretes, audición interior, 

memoria e adecuación ao 

conxunto, mostrando espírito 

crítico ante a súa propia 

interpretación e a do seu grupo. 

 

1.6.5. Participa de maneira 

activa en agrupacións vocais e 

instrumentais, colaborando con 

actitudes de mellora e 

compromiso e mostrando unha 

- CSIEE 

 

 

 

 

 

- CSIEE 

- CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30% 

TG  50% 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 



 

actitude aberta e respectuosa. 



- l 

- b 

 

 
1.13. Exploración 

das posibilidades de 

diversas fontes 

sonoras e práctica 

de habilidades 

técnicas para a 

interpretación.  

 

 
1.7. Explorar as 

posibilidades de 

distintas fontes e 

obxectos sonoros.  

 

 
1.7.1. Mostra interese polas 

paisaxes sonoras que nos 

rodean e reflexiona sobre as 

mesmas.  

 

1.7.2. Investiga e indaga de 

forma creativa as posibilidades 

sonoras e musicais dos obxectos 

sonoros.  



- CCEC 

 

 

 

- CD 

- CAA 

 



- 30% 

 

 

 

- 30% 



OA  50% 

TG  50% 

 

 

OA  50% 

TI    50% 

 

 
CL 

EOE 

CA 

 

Bloque II:  Escoita 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 

 
- h 

- e 

 

 
2.7. Elementos que 

interveñen na 

construción dunha 

 
2.5. Identificar e 

describir, mediante 

o uso de distintas 

 
2.5.1. Describe de xeito 

pormenorizado os 

diferentes elementos das 



- CMCCT 

- CCEC 

 

 

 
- 40% 

 

 

 
OA  50% 

PE  50% 

 

 
CL 

EOE 

 



 

obra musical: 

melodía, ritmo, 

harmonía, timbre, 

textura, forma, 

tempo, dinámica, 

etc. 

  

2.8 Valoración da 

audición como forma 

de comunica-ción e 

como fonte de 

coñecemento e 

enriquecemento 

intercultural.  

linguaxes (gráfico, 

corporal ou verbal), 

algúns elementos e 

formas de 

organización e 

estruturación 

musical (ritmo, 

melodía, textura, 

timbre, repetición, 

imitación, variación) 

dunha obra musical 

interpretada en vivo 

ou gravada.  

obras musicais propostas 

usando distintas linguaxes.  

 

2.5.2. Utiliza con autonomía 

diferentes recursos como 

apoio ao análise musical.  

 

2.5.3. Emprega conceptos 

musicais para comunicar 

coñecementos, xuízos e 

opinións musicais de forma 

oral e escrita con rigor e 

claridade.  

 

- CAA 

 

 

 

- CCL 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 50% 

 

 

OA 50% 

TI   50% 

 

 

PE   50% 

PO  50% 

 

 

Bloque III: Contextos musicais e culturais 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias  Grao mínimo de Instrumentos Elementos 



 

clave consecución de 
cada estandar 

de avaliación transversais 



- h 

- l 

- g 

 
3.9. Recollida de 

información, 

valoración e 

exposición do feito 

musical e as súas 

opinións.  

 

 
3.5. Valorar a 

asimilación e 

emprego dalgúns 

conceptos musicais 

básicos necesarios á 

hora de emitir xuízos 

de valor ou «falar de 

música».  

 

 
3.5.1. Emprega un 

vocabulario adecuado para 

describir percepcións e 

coñecementos musicais.  

 

3.5.2. Comunica coñecemen-

tos, xuízos e opinións 

musicais de forma oral e 

escrita con rigor e claridade.  



- CCL 

 

 

 

 

- CCL 



- 35% 

 

 

 

- 35% 



TI   50% 

TG  50% 

 

 

 

OA 100% 



CL 

EOE 

 

 

- g 

- l 

 

 

3.10. Recollida de 

información, 

valoración e 

exposición do feito 

musical ao longo da 

historia.  

 

 

3.6. Mostrar interese 

e actitude crítica 

pola música, os 

concertos en vivo e 

as propostas 

musicais, valorando 

os elementos 

 

3.6.1. Utiliza diversas fontes 

de información para indagar 

sobre as novas tendencias, 

representantes, grupos de 

música popular, etc., e realiza 

unha revisión crítica de ditas 

producións.  

 

- CD  

 

 

 

 

 

 

 

- 35% 

 

 

 

 

- 35% 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

creativos e 

innovadores dos 

mesmos ao longo da 

historia.  

 

3.6.2. Interésase por ampliar 

e diversificar as preferencias 

musicais propias.  

- CAA TG  100% 

 

 

Bloque IV: Música e tecnoloxías 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  
clave 

Grao mínimo de 
consecución de 
cada estandar 

Instrumentos 
de avaliación 

Elementos 
transversais 



- e 

- b 

 
4.5. Emprego e 

coñecemento dos 

recursos necesarios 

para a conservación e 

a difusión das 

creacións musicais 

propias e alleas. 

 
4.2. Utilizar de maneira 

funcional os recursos 

informáticos dispoñi-

bles para a aprendiza-

xe e indagación do 

feito musical.  

 
4.2.1. Utiliza con autono-

mía as fontes e os proce-

dementos apropiados 

para elaborar traballos 

sobre temas relacionados 

co feito musical.  

 



- CD 

- CAA 



- 40% 



TI   10% 

TG  10% 



CL 

EOE 

CA 

 



 

Metodoloxía 

O apartado de metodoloxía sigue estritamente o formulado para o segundo curso, 

axeitando os propósitos de flipped classroom Á madurez e os contidos que o alumnado 

debe ter en 3º curso. 

 

 

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado  

 

Como xa se dixo no apartado correspondente a segundo curso da ESO, farase tanto un 

obradoiro creativo como probas iniciais, co obxecto de coñecer o estadio inicial de 

coñecementos que teñen os alumnos e alumnas. 

 

A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe 

e terá carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no 

momento que se producen e , en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, 

enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das 

aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha 

mellor adecuación da práctica docente. 

 

Os criterios de cualificación son os seguintes: 

  

PRIMEIRO TRIMESTRE Porcentaxe Calificación 

Bloque 1 25% Nota x 0,30 

Bloque 2 20% Nota x 0,20 

Bloque 3 20% Nota x 0,20 

Bloque 4 15% Nota x 0,10 

Actitude e comportamento 20% Nota x 0,20 

Calificación e avaliación (Suma)   

 

As avaliaciones dos seguintes trimestres respetarán a mesma distribución respecto á 

distribución das cualificacións.   
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INDICADORES DA AVALIACIÓN 

 

AVALIACIÓN DE CONCEPTOS 

- Progresión na adquisición de novos conceptos, sabendo definilos e aplicalos. 

- Comprender o que estudia. 

- Poder poñer exemplos axeitados ós coñecementos asimilados. 

 

AVALIACIÓN DE PROCEDEMENTOS  

 

1.   Manexa adecuadamente a información. 

- Investigando e localizando os datos correctamente. 

- Tendo capacidade de análise e síntese. 

- Utilizando correctamente o vocabulario básico. 

- Memorizando a información básica. 

- Tendo sentido crítico e capacidade de xuicio. 

 

2.  Usa con corrección as técnicas instrumentais.   

- Destreza no manexo dos instrumentos musicais. 

- Exprésase ben por escrito e oralmente. 

- Ten sentido do ritmo. 

 

3.   Curiosidade e creatividade. 

- Improvisando novos ritmos, melodías, etc. 

- Investigando sobre os autores, obras, estilos, etc. 

 

4.   Coidado e presentación dos traballos (tendo en conta, que, a día de hoxe, NON 

TEMOS nin cadeiras de pala, polo que a calificación dos traballos de aula queda en 

suspenso, dado que na súa presentación ten moito que ver que o alumnado escrebe 

ben no chan, ben sobre os xeonllos, sendo esta situación xa verdaderamente 

angustiosa para o profesorado do departamento) 

      -    O orden. 



 

      -    A limpeza. 

      -    Acabar os deberes. 

      -    Utilizar a bibliografía con corrección. 

AVALIACIÓN DE ACTITUDES E VALORES 

- Poñer interese no traballo. 

- Ser responsable. 

- Ter inxenio. 

- Ser constante. 

- Cumplir as normas. 

- Ter respecto ós compañeiros. 

- Respectar as obras de arte. 

- Ser aberto ós diferentes estilos e formas musicais. 

- Ter capacidade crítica coas obras musicais. 

- Ter capacidade de autocrítica co seu traballo. 

 

 

Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes 

Atendendo da diversidade dos alumnos, en relación coas materias pendentes, 

podemos considerar varias situacións: 

- Coa música pendente: 

No caso de que as carencias que fixeron conveniente que repetira, valorar cales son as 

carencias concretas, deseñando actividades de reforzo para que o alumno poda 

superar os obxetivos. 

Se oubera deficiencias graves (problemas motrices na interpretación instrumental ou 

na interpretación de danzas, trastornos da voz que dificulten o canto, etc.), se 

aplicarán outras medidas, como a adaptación curricular. 

- Coa música aprobada, pero que repiten curso: 

Se diseñarán actividades de ampliación, de maneira que o alumno non caiga na 

monotonía, podendo buscar que este alumno axude a outros alumnos, ou que dirixa 



 

algunha actividade. Esto busca evitar o aburrimento do alumno, aumentando a súa 

autoestima e motivación. 

O referente á organización de actividades de seguimento e avaliación de materias 

pendentes, seguirarse o mesmo procedemento formulado no parágrafo relativo ao 

segundo curso e o mesmo ocorre coas medidas de atención á diversidade.  

Cabe mencionar que en terceiro curso hai un alumno diagnosticado de altas 

capacidades, pero neste caso o departamento de música non precisa adaptar 

materiales específicos para el, toda vez que o devandito alumno ten exención da 

materia por cursar  2º curso de grado medio de violín no Conservatorio Profesional de 

Santiago de Compostela. 

 

Por último, cómpre manifestar no relativo aos mecanismos de revisión, avaliación e 

modificación da programación didáctica en función dos resultados académicos, que os 

procesos de mellora están  na base do seguimento da programación.  A coordinación 

neste caso entre os dous profesores do departamento non é intercursos, como si foi o 

curso anterior, xa que todo o alumnado de 2º é impartido por un profesor e por outra 

banda, todo o alumnado de 3º corre a cargo do outro, polo que as medidas correctoras 

e a análise do proceso de seguimento debe ser desenvolvido por cada un dos 

profesores, que traen ás reunións de coordinación os plantexamentos xerais para a súa 

discusión.  

  



 

 
4º da ESO. ARTES ESCÉNICAS E DANZA 

 

Tal e como establece a normativa autonómica vixente, a materia de artes escénicas en 

cuarto da ESO debe ser impartida polo departamento de música. Hai vintecatro 

alumnas e un alumno matriculados na materia, que debe dotar ao alumnado de 

coñecementos, técnicas e procedementos que lle permitan expresarse artisticamente 

a través das linguaxes do teatro e a danza. Para tal fin, o alumnado debe comprender e 

in-terpretar 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 e desenvolva na 

práctica os seus recursos expresivos, mediante a exploración dos compoñentes do 

movemento (corpo, espazo, tempo, enerxía e interrelación); o desenvolvemento da 

súa capacidade de concentración, relaxación e de autoconciencia corporal; a procura 

de niveis óptimos de equilibrio psicofísico; a aplicación do imaxinario no modelado da 

súa conduta; a estimulación das súas habilidades comunicativas; a vivencia e 

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 a Danza. Os alumnos e as alumnas deberán ser 

conscientes de como as ideas subxacentes baixo as formas visibles (coreografías, 

danzas populares, preclásicas, clásicas, contemporáneas, decorados, bosquexos, 

figuríns, 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, e entender, por conseguinte, 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, espectáculos e montaxes que ilustraron culturas pasadas como as que 

sustentan o noso século: o conxunto dun legado que, á súa vez, deberán transmitir.  

  

Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

 

Temporalización:  

 

Na asignatura de Artes escénicas e danza  manéxanse catro bloques que se 

desenvolverán nos tres trimestres, desenvolvéndose ao longo do curso, ampliando e 

profundizando nos mesmos. 

 

 

 Bloque I, Común. 

 



 

 Bloque II, Teatro. 

 

 Bloque III, Danza.   

 

 Bloque IV, Outras artes escénicas.  

  



 

   

1º AVALIACIÓN 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- j 

- e 

- l 

 

 

1.1. Concepto e 

tipoloxía das artes 

escénicas  

 

1.2. Historia da 

ópera.  

 

1.3. O teatro 

musical.  

 

 

1. Expoñer de forma 

crítica a opinión 

persoal respecto de 

a función das artes 

escénicas (danza, 

teatro, circo, ópera, 

etc.) e a súa 

importancia como 

medio de expresión 

de sentimentos, 

 

1.1.1. Coñece e explica a 

función da danza, o 

teatro e outras artes 

escénicas en situacións e 

contextos diver- 

sos: actos da vida cotiá, 

espec-táculos, medios de 

comuni-cación, etc.  

 

1.1.2. Reflexiona sobre 

 

- CCEC 

- CSC 

 

 

 

 

 

 

- CCEC 

- CAA 

 

- 40% 

 

 

 

 

 

 

 

- 35% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

 

 

 

 

OA  50% 

TI    50% 

 

CL 

EOE 

 



 

1.4. A historia do 

teatro e da danza.  

 

1.5. O teatro e a 

danza en Europa, 

España e Galicia.  

 

1.6. Elementos 

básicos da ficción 

escénica.  

 

emocións, ideas e 

sensa-cións.  

 

as artes escénicas e a 

danza como un medio de 

intervención e 

transformación da 

realidade e da conciencia 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

- l 

- j 

- g 

- e 

 

1.7. As tradicións 

escénicas: oriente 

e occidente.  

 

1.4. A historia do 

teatro e da danza.  

 

1.5. O teatro e a 

 

2. Apreciar a 

importancia do 

patrimonio español 

e galego en artes 

escénicas e 

comprender o valor 

de conservar e 

 

1.2.1. Valora o legado do 

patrimonio artístico 

español, comprendendo 

a importancia da súa 

preservación e 

transmisión.  

 

 

 

- CAA 

- CCEC 

 

- 40% 

 

 

 

TG  50% 

TI   50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

danza en Europa, 

España e Galicia. 

  

1.8. A ópera en 

Europa , España e 

Galicia.  

transmitir o seu 

legado.  

 

 

 

Bloque II:  Teatro 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- e 

- b 

- f 

- h 

 

2.1. Paradigmas e 

escolas de 

 

 

 

 1. Explicar os 

diferentes estilos e 

formas de teatro: 

Textual, Xestual, 

 

2.1.1.  Recoñece e 

describe as 

características dos 

diversos estilos e formas 

 

 

- CCEC 

- CD 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

PE  50% 

TG  50% 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

- i 

 

2.2. A estrutura 

dramática: 

situación, 

personaxe, 

obxectivo, conflito 

e acción.  

 

2.3. O deseño dun 

espectáculo: 

equipos, fases e 

áreas de traballo.  

 

2.4. Os oficios da 

práctica escénica: 

dirección escénica, 

dramaturxia, 

escenografía, 

interpretación, 

ilumi-nación, 

Obxectos, Musical e 

Lírico.  

 

de danza e de teatro.    

 

 



 

indumentaria, 

caracterización, 

espazo sonoro, 

atrezzo... 

 

 

- e 

- j 

- l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Técnicas de 

interpretación.  

 

2.6. Técnica vocal: 

respiración, 

colocación, apoio e 

articulación.  

 

2.7. Expresión oral: 

expresión e ritmo 

en prosa e en 

verso.  

 

 

2. Interpretar nun 

espazo escénico 

unha peza teatral 

onde se valoren as 

destrezas e 

habilidades 

adquiridas.  

 

 

2.2.1. 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.  

 

 

- CSC 

- CSIEE 

 

 

 

 

 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

 

- 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 35% 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

CL 

EOE 

CA  

TIC 



 

 

 

 

 

2.3. O deseño dun 

espectáculo: 

equipos, fases e 

áreas de traballo.  

 

2.2.2 Coñece e escenifica 

os estilos e técnicas 

escénicas que fomentan 

o autocoñecemento, a 

creatividade, a emoción 

e a conciencia corporal.  

 

2.2.3 Colabora co grupo 

e respecta as regras 

fixadas para lograr un 

resultado acorde coas 

súas propias 

posibilidades.  

 

- CSC 

- CSIEE 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

 

Bloque III:  Danza 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

de cada 

estandar 

 

- b 

- d 

- e 

- l 

- a 

- b 

- k 

 

 

3.1 Descrición e 

análise das 

distintas formas e 

estilos de danza.  

 

3.2. Paradigmas e 

escolas de danza.  

 

3.3.Técnicas de 

danza. 

 

3.4. Aliñación e 

coordinación 

corporal.  

 

3.5. Relación coa 

 

1. Explicar os 

diferentes estilos 

(clásica, moderna, 

española e baile 

flamenco) e formas 

de danza: (étnicas, 

populares), en 

función da historia e 

as especialidades 

académicas.  

 

2. Interpretar en 

grupo diferentes 

danzas a través da 

aprendizaxe de 

coreografías, 

 

 3.1.1. Recoñece, clasifica 

e sitúa no tempo, cultura 

e estilo as distintas 

danzas/espectáculos 

visionados previamente 

no aula.  

 

3.2.1. Interpreta e 

memoriza un repertorio 

variado de danzas en 

grupo. 

 

3.2.2 Integra pautas de 

conciencia corporal e de 

control de movemento 

traballadas no aula.  

 

- CCEC 

- CCL 

- CD 

 

 

- CAA 

- CMCCT 

 

 

- CAA 

- CCEC 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

 

PE  50% 

PO  50% 

 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

OA 100% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

gravidade e enerxía 

do movemento.  

 

3.6. O corpo no 

espazo: 

traxectoria, 

desprazamento e 

foco.  

 

3.7. Musicalidade e 

precisión rítmica.  

 

3.8. Calidades e 

dinámicas do 

movemento. 

 

3.9. Estruturas 

coreográficas  

  

memorizadas e 

ensaiadas ao longo 

do curso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bloque IV:  Outras artes escénicas 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- j 

- l 

 

 

4.1. Espectáculos 

escénicos: circo, 

espectáculos 

musicais e 

performance.  

 

4.2. Creación e 

difusión de 

produtos escénicos 

 

1. Explicar as 

características 

doutras artes 

escénicas, a súa 

evolución ao longo 

da historia e o seu 

papel na sociedade.  

 

 

4.1.1. Recoñece e 

describe as diversas 

artes escénicas e as súas 

manifestacións.  

 

4.1.2. Recoñece e 

diferenza as artes 

escénicas no seu 

conxunto en función das 

 

- CCL 

- CAA  

- CSIEE 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 40% 

 

PE  50% 

PO  50% 

 

 

PE  50% 

PO  50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

en Galicia.  

 

4.3. A importancia 

dá música 

cinematográ-fica, 

publicitaria e de 

ambientación. A 

danza no cinema.  

 

súas características 

específicas e singulares.  

 

 

 

2º AVALIACIÓN 

 

Bloque I:  Común 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

 

- k 

- b 

- d 

 

 

1.9. Beneficios da 

práctica da danza e 

o teatro para o 

desenvolvemento 

integral das 

persoas e para 

mellóraa da saúde. 

  

1.5. A exploración 

do corpo e do 

movemento como 

instrumentos 

expresivos.  

 

 

3. Explicar o papel 

da danza e o teatro 

para mellóra da 

saúde física e 

psíquica a través da 

súa propia 

experiencia.  

 

 

1.3.1. Recoñece e aplica 

os beneficios 

experimentados que 

aportan a danza e o 

teatro na saúde física e 

psíquica.  

 

 

- CMCCT 

- CD 

 

 

 

 

 

 

 

- 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 

 

- j 

- g 

 

 

1.1 Concepto e 

tipoloxía das artes 

escénicas: ópera, 

 

4. Realizar unha 

reflexión sobre os 

diferentes espec-

 

1.4.1. . Analiza e 

comenta os espectáculos 

de danza, teatro e outras 

 

- CCEC 

- CSIEE 

 

 

- 30% 

 

 

 

PO  50% 

TI   50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

teatro e danza.  

 

táculos de danza, 

teatro e outras artes 

escénicas.  

 

artes escénicas aos que 

se asistiu, 

relacionándoos cos 

contidos estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque II:  Teatro 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- l 

- b 

- f 

 

 

2.5. Técnicas de 

interpretación e 

improvisación.  

 

2.2. A estrutura 

 

3.  Demostrar a 

capacidade para 

improvisar unha 

secuencia de 

movementos, libres 

 

2.3.1. Utiliza con rigor os 

elementos e as calidades 

do movemento na 

improvisación teatral.  

 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

EMP 



 

dramática: 

situación, 

personaxe, 

obxectivo, conflito 

e acción.  

 

2.6. Técnica vocal: 

respiración, 

colocación, apoio e 

articulación.  

 

2.7. Expresión oral: 

expresión e ritmo 

en prosa e en 

verso.  

 

2.4. Os oficios da 

práctica escénica: 

dirección escé-

ou cun fin 

determinado. 

Valorar a 

importancia da 

improvisación 

teatral.  

 

2.3.2. Utiliza a 

improvisación como 

medio para explorar a 

situación, o conflito, o 

personaxe e a acción.  

 

2.3.3. Utiliza a 

improvisación como 

técnica de creación 

dramática e teatral.  

 

- CCL 

- CAA 

 

 

 

- CAA 

- CCEC 

- 35% 

 

 

 

 

- 35% 

OA 100% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

  



 

nica, dramaturxia, 

escenografía, 

interpretación, 

iluminación, 

indumentaria, 

caracterización, 

espazo sonoro, 

atrezzo.  

 

 

 

Bloque III:  Danza 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

 

- f 

- k 

- l 

- d 

 

 

 

3.4. Aliñación e 

coordinación 

corporal.  

 

3.5. Relación coa 

gravidade e 

enerxía 

movemento. 

 3.6. O corpo no 

espazo: 

traxectoria, 

desprazamento e 

foco.  

 

3.7. Musicalidade e 

precisión rítmica.  

 

3.8. Calidades e 

 

3. Demostrar a 

capacidade para 

improvisar unha 

secuencia de 

movementos, libres 

ou cun fin 

determinado. 

Valorar a 

importancia da 

improvisación en 

danza.  

 

 

3.3.1. Utiliza con rigor os 

elementos e as calidades 

do movemento na 

improvisación da súa 

danza.  

 

3.3.2. Elabora e presenta 

con rigor e precisión 

pequenas estruturas 

coreográficas, en grupos 

pequenos, medianos e 

grandes 

 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

- CAA 

- CCL 

- CSIEE 

 

- 40% 

 

 

 

 

- 40% 

 

OA 100% 

 

 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

CL 

EOE 

 



 

dinámicas do 

movemento.  

 

3.9. Exploración de 

formas de 

movemento 

propias a través da 

improvisación 

libre.  

 

3.10. Técnicas de 

improvisación. 

Improvisación 

pautada.  

 

3.11. Composición 

coreográfica.  

 

 



 

 

Bloque IV:  Outras artes escénicas 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- j 

- l 

 

 

4.1. Espectáculos 

escénicos: circo, 

espectáculos 

musicais e 

performance.  

 

4.2. Creación e 

difusión de 

produtos escénicos 

 

1. Explicar as 

características 

doutras artes 

escénicas, a súa 

evolución ao longo 

da historia e o seu 

papel na sociedade.  

 

 

4.1.1. Recoñece e 

describe as diversas 

artes escénicas e as súas 

manifestacións.  

 

4.1.2. Recoñece e 

diferenza as artes 

escénicas no seu conxun-

to en función das súas 

 

- CCL 

- CAA  

- CSIEE 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 40% 

 

PE  50% 

PO  50% 

 

 

PE  50% 

PO  50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

en Galicia.  

 

4.3. A importancia 

dá música 

cinematográfica, 

publicitaria e de 

ambientación. A 

danza no cinema.  

carac-terísticas 

específicas e singu-lares.  

 

 

 

3º AVALIACIÓN 

 

Bloque I:  Común 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

        



 

- h 

- i 

- b 

 

1.10. Ferramentas 

de expresión 

corporal, xestual 

oral e rítmico-

musical.  

 

1.5. A exploración 

do corpo e do 

movemento como 

instrumentos 

expresivos.  

 

1.6. Elementos 

básicos da ficción 

escénica.  

 

5. Desenvolver capa-

cidades e destrezas 

lingüísticas orais e 

escritas, non 

verbais, xestuais e 

mímicas que 

aumenten o acervo 

expresivo e o 

repertorio 

comunicativo.  

 

1.5.1. . Demostra riqueza 

comunicativa verbal e 

non verbal.  

 

1.5.2. Entende as artes 

escé-nicas e a danza 

como un espazo activo 

de escoita e de diálogo, 

procurando modos de 

expresión máis aló da 

palabra.  

 

 

- CCL 

 

 

- CSC 

- CCEC 

 

 

- 40% 

 

 

- 30% 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA 100% 

CL 

EOE 

 

 

- d 

- k 

 

1.5. A exploración 

do corpo e do 

 

6. Xerar recursos 

para desenvolver un 

 

1.6.1. Mostra interese 

por construír unha 

 

- CAA 

 

 

- 30% 

 

- OA 100% 

 

CL 

EOE 



 

 movemento como 

instrumentos 

expresivos.  

 

maior coñe-cemento 

de si mesmo e unha 

personalidade 

autónoma e 

independente.  

 

personalidade autónoma 

e independente.  

 

EMP 

 

 

Bloque II:  Teatro 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- a 

- b 

 

2.7.Expresión oral: 

expresión e ritmo 

 

4. Integrarse en 

dinámicas de grupo 

 

2.4.1. Participa en las 

diferentes actividades de 

 

- CSC 

- CSIEE 

 

- 40% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

CL 

EOE 



 

- d 

- e 

 

en prosa e en 

verso.  

 

2.3. O deseño dun 

espectáculo: 

equipos, fases e 

áreas de traballo.  

 

2.4. Os oficios da 

práctica escénica: 

dirección escénica, 

dramaturxia, 

escenografía, 

interpretación, 

iluminación, 

indumentaria, 

caracterización, 

espazo sonoro, 

atrezzo...  

creativas que 

fomenten un 

comportamento 

social, solidario, 

tolerante, 

responsable e 

asertivo que lle 

axude a superar 

inhibicións, medos e 

obstáculos 

comunicativos.  

 

grupo.  

 

2.4.2. Interpreta e 

memoriza un repertorio 

variado de teatro en 

grupo.  

 

 

 

- CAA 

- CMCCT 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

CA 

EMP 



 

 

 

 

Bloque III:  Danza 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- f 

- k 

- l 

- d 

 

 

 

3.4. Aliñación e 

coordinación 

corporal.  

 

3.5. Relación coa 

gravidade e 

enerxía 

movemento. 

 

3. Demostrar a 

capacidade para 

improvisar unha 

secuencia de 

movementos, libres 

ou cun fin 

determinado. 

Valorar a 

 

3.3.1. Utiliza con rigor os 

elementos e as calidades 

do movemento na 

improvisación da súa 

danza.  

 

3.3.2. Elabora e presenta 

con rigor e precisión 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

- CAA 

- CCL 

- CSIEE 

 

- 40% 

 

 

 

 

- 40% 

 

OA 100% 

 

 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

CL 

EOE 

EMP 



 

 3.6. O corpo no 

espazo: 

traxectoria, 

desprazamento e 

foco.  

 

3.7. Musicalidade e 

precisión rítmica.  

 

3.8. Calidades e 

dinámicas do 

movemento.  

 

3.9. Exploración de 

formas de 

movemento 

propias a través da 

improvisación 

libre.  

importancia da 

improvisación en 

danza.  

 

pequenas estruturas 

coreográficas, en grupos 

peque-nos, medianos e 

grandes 

 



 

 

3.10. Técnicas de 

improvisación. 

Improvisación 

pautada.  

 

3.11. Composición 

coreográfica.  

 

Bloque IV:  Outras artes escénicas 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

 

4.1. Espectáculos 

 

1. Explicar as 

 

4.1.1. Recoñece e 

 

- CCL 

 

- 40% 

 

PE  50% 

 

CL 



 

- j 

- l 

 

escénicos: circo, 

espectáculos 

musicais e 

performance.  

 

4.2. Creación e 

difusión de 

produtos escénicos 

en Galicia.  

 

4.3. A importancia 

dá música 

cinematográfica, 

publicitaria e de 

ambientación. A 

danza no cinema.  

características 

doutras artes 

escénicas, a súa 

evolución ao longo 

da historia e o seu 

papel na sociedade.  

 

describe as diversas 

artes escénicas e as súas 

manifestacións.  

 

4.1.2. Recoñece e 

diferenza as artes 

escénicas no seu 

conxunto en función das 

súas características 

específicas e singulares.  

 

- CAA  

- CSIEE 

 

- CCEC 

- CAA 

 

 

 

 

 

 

 

- 40% 

PO  50% 

 

 

PE  50% 

PO  50% 

 

EOE 

 

 



 

 

Concrecións metodolóxicas da materia 

 

As características da materia fan que a metodoloxía se alonxe en gran medida das 

metodoloxías escolares e que se acheguen moito ás propias do aprendizaxe de 

actores, actrices, directores, directoras e escenógrafos. O método de traballo es moi 

diferente ao que se sigue na materia tanto nos cursos nos que é obrigatoria (2º e 3º) 

como nos que é optativa no bacharelato. O traballo é moi persoal, moi físico, ha de 

desenvolver os talentos creativos ao máximo, traballar sobre e a partires das propias 

emocións, o que determina completamente a metodoloxía de traballo.  

O traballo propio, constante, de introspección, indagación, análise e autocoñecemento 

das alumnas e do alumno é vital. A metodoloxía de traballo intenta por de relieve 

todas estas necesidades, para que ao final da materia, os cativos sexan quen de 

coñecer as súas calidades e o seu potencial como portadores e productores de arte. 

En todo momento combinarase a formación en obradoiro coa formación teórica, 

tendo en conta que a segunda sustenta todo o traballo intelectual da primeira.  

Antes de pasar a detallar o material de aula, cómpre manifestar que se ten 

comprobado que todo o alumnado ten asinado o permiso para facer gravacións. De 

todos modos, as que se realizan nas clases son destruidas pola profesora ao final de 

cada sesión de traballo. Quedan soamente o tempo xusto de que o alumnado poda 

comprobar os seus avances e o seu traballo técnico.  

 

Material da aula:  

 Espello de autocorrección 

 Material de microfonía 

 Pizarra dixital 

 Ordenador 

 Proxector 

 Equipo Hi-Fi con catro altavoces, dos que funcionan dous.  

 Libros, CD e DVD de consulta 



 

 3 atriles 

 Clavinova, co obxecto de preparar e traballar as voces para facer as partes 

cantadas e coreografiadas de musicais. 

 

Criterios de avaliación, calificación e promoción do alumnado 

Os criterios de calificación son os seguintes: 

  

PRIMEIRO TRIMESTRE Porcentaxe Calificación 

Bloque 1 25% Nota x 0,25 

Bloque 2 20% Nota x 0,20 

Bloque 3 20% Nota x 0,20 

Bloque 4 15% Nota x 0,15 

Actitude e comportamento 20% Nota x 0,20 

Calificación e avaliación (Suma)   

 

 As avaliaciones dos seguintes trimestres respetarán a mesma distribución 

respecto das calificacións.    

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 

 

AVALIACIÓN DE CONCEPTOS 

 

- Progresión na adquisición de novos conceptos, sabendo definilos e aplicalos. 

- Comprender o que estudia. 

- Poder poñer exemplos axeitados ós coñecementos asimilados. 

 

AVALIACIÓN DE PROCEDEMENTOS 

1. Manexa adecuadamente a información. 

 

      -    Investigando e localizando os datos correctamente. 



 

 Sendo critico/a coa suas interpretacións e coas súas creacións 

      -    Tendo capacidade de análise e síntese. 

      -    Utilizando correctamente o vocabulario das artes escénicas. 

      -    Memorizando a información básica. 

      -    Tendo sentido crítico e capacidade de xuicio. 

 

2.  Usa con corrección as técnicas de voz, interpretativas e creativas.   

      -    Destreza no manexo dos recursos teatrais e da danza. 

      -    Exprésase ben por escrito e oralmente. 

      -    Ten sentido da interpretación. 

 

3.   Curiosidade e creatividade. 

      -    Improvisando  

      -    Investigando sobre os autores teatrais, obras, estilos, etc. 

 

AVALIACIÓN DE ACTITUDES E VALORES 

 

- Poñer interese na materia 

-Colabora cos seus compañeiros/as nas teatralizacións e improvisacións 

- Ser responsable. 

- Traballar o talento creativo con constancia 

- Respecta as normas e constitúe un activo da convivencia no centro. 

- Respecta plantexamentos artísticos diferentes aos seus. 

- Ter capacidade de autocrítica co seu traballo. 

 

Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 

 No principio do curso, e dado que a asignatura non está vencellada 

conceptualmente a materia de música, será preciso facer obradoiros de presentación 

na área interpretativa, xesticulativa e de creación teatral. A partir disto, traballaranse 

os contidos propio da materia a partir das calidades interpretativa e creativas 

observadas nos primeiros obradoiros.   



 

Na materia traballarase especialmente o talento creativo nos ordes comentados 

anteriormente, polo que as probas de mellora irán incardinadas a fomenter: , que 

intentará ser  

 - A capacidade creativa e interpretativa. 

 - A memorización de roles e papeis. 

 - A escritura teatral 

 -O traballo en grupo 

 

 

En canto ás actividades de reforzo, cómpre dicir que entra as contempladas atópanse 

as seguintes:  

 

 -Visualización de obras de teatro escollidas pola súa temática 

 -Traballo sobre as seis emocións desde o punto de vista teatral. 

 - Leer xuntos, de forma interpretada, obras teatrales realizadas polo alumnado 

coa axuda da profesora. 

 - Realizar os movementos corporais básicos, relacionados coas danzas e 

coreografías realizadas na aula. 

 - Realizar sinxelos traballos individuais, co fin de adquirir os coñecementos 

axeitados. 

 - Usar como apoio a biblioteca da aula de música, para que o alumno poida 

buscar, coa axuda do profesor, a información que necesite sobre os temas tratados ó 

longo do curso. 

 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en 

función dos resultados académicos e procesos de mellora 

 

 Como non podia ser doutra maneira, a reflexión sobre seguimento da 

programación didáctica  será a base para correxir e modular aqueles puntos nos que as 



 

clases se separen dos plans previstos inicialmente ao inicio do curso. Dado que a 

materia é impartida pola profesora xefa do departamento, ás reunions soamente se 

levan os aspectos xerais e as dúbidas sobre aspectos concretos da programación.  

o longo do curso é necesario a realización dun seguimento da programación didáctica, 

para poder adaptarse á realidade da aula. 

  

 Realizar o seguimento do cumplimento da programación permitirá:  

 - Establecer as medidas correctoras pertinentes 

 - Realizar os cambios necesarios como medio de mellorar a programación, co 

fin de beneficiar o ensino e aprendizaxe. 

 A avaliación da programación realizarase ao final do curso 2018/2019, 

comparando o nivel de cumprimento da programación didáctica, e incluíndose na 

Memoria Anual do Departamento de Música. 

  



 

 

 
LINGUAXE E PRACTICA MUSICAL   1º BACH 

 

 

 

Introdución  

 Linguaxe e Práctica Musical é unha materia específica que o alumnado escolle no 

primeiro curso do Bacharelato, como unha prolongación nos aspectos da materia que 

se desenvolveron ao longo de toda a educación primaria e secundaria. Ten un carácter 

eminentemente práctico, sendo concibida para realizarse en grupo, tanto a parte 

instrumental como a vocal. 

O curso ten comenzado con dous grupos de LPM, un con 5 alumnos/as e outro con 7. 

En repetidas ocasións temos solicitado encarecidamente á xefatura de estudos que 

unifique a todos nun só grupo, dadas as inmensas dificultades de facer grupos vocais 

con tan pouco alumnado por clase. Esperamos con toda a preocupación que 

finalmente se poda facer un grupo, tal e como indica:  

A Resolución que marca o número de alumnus mínimos para facer unha materia 

específica en 10 

Os criterios organizativos da materia do Departamento de Música, non so non tidos en 

conta á hora de facer estes grupos, se non que ten sido escluidos como criterio á ter en 

conta.  

O alumnado debe contar coas ferramentas de traballo coas que disfrutar e aprender 

todo o curso, e para que isto aconteza, a xefa do departamento ten preparados os 

materiais durante o verán dado que non se ten marcado libro de texto para a materia.  

Este material (o correspondente ao primeiro trimester) está sendo adaptado na súa 

totalidade, sobre todo, o que se refire á práctica vocal, xa que no grupo 

correspondente a LPM1 non hai baixos e barítonos (que sustenten todo conxunto 

vocal) e no grupo de LMP non hai pola contra tenores nin contraltos. 

 Cómpre manifestar que linguaxe musical está estruturada en cinco bloques 

diferenciados (destrezas musicais, a audición comprensiva, a teoría musical, a creación 

e a interpretación e as tecnoloxías aplicadas ao son), que deben ser presentados nas 



 

actividades de ensino e aprendizaxe relacionados entre si, pois estes ámbitos 

compleméntanse, interactúan, refórzanse e desenvólvense mutuamente.  

 A comprensión dos elementos morfolóxicos e sintácticos da linguaxe musical 

contribúe a perfeccionar a capacidade de expresarse a través da interpretación e a 

creación do feito musical concreto, completándose así o proceso de adquisición dunha 

linguaxe; a súa aprendizaxe como instrumento de comunicación debe basearse, 

tamén, na audición comprensiva, na memoria musical, na práctica vocal, instrumental 

e rítmica e na lectoescritura musical como recurso útil para fixar os conceptos 

lingüísticos.  

 A expresión musical refírese á creación e interpretación de pezas vocais e 

instrumentais. A interpretación achega o alumnado a un repertorio musical amplo e 

variado, posibilita a adquisición de capacidades e destrezas técnicas e interpretativas e 

favorece a sensibilidade auditiva e a memoria musical. A interpretación instrumental e 

vocal, nunha educación musical na que a práctica é o centro da acción pedagóxica, é 

tamén un procedemento esencial para aprender os contidos da linguaxe musical e 

reforzar os coñecementos adquiridos, a experiencia, que é previa á abstracción 

conceptual. A creación musical explora os elementos propios da linguaxe musical, 

experimenta cos sons e combínaos a través da improvisación, dos arranxos e da 

composición.  

 Todo isto poténciase coas tecnoloxías da información, a comunicación e a 

creación artística que, postas a disposición da música, constitúen un recurso 

importante para indagar, obter información e comunicarse, e un medio para crear e 

descubrir músicas de todos os estilos e culturas. 

 A materia Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o 

interese do alumnado por participar, de forma activa, informada e lúdica, como oínte, 

intérprete ou compositor tanto na súa vida académica como na súa vida privada; o seu 

ensino debe partir dos coñecementos previos, gustos e costumes musicais do 

alumnado, e abordarse desde a práctica musical activa e participativa, vinculada á 

reflexión sobre o realizado. Estes principios, orientados ao desenvolvemento das capa-

cidades perceptivas e expresivas e á comprensión do feito musical, servirán de base 

para consolidar aprendizaxes que transcendan o contexto no que se produciron.  



 

 Esta materia contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a 

constancia, a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso, a asunción 

de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico. Tal e como 

demos-tran numerosos estudos publicados, a práctica musical mellora a memoria, a 

concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, 

as habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. 

A música favorece a adquisición das competencias clave, procura un ensino integral e 

axuda na maduración do alumnado novo, ademais de favorecer o espírito de 

motivación e superación persoal.  

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

 

Temporalización:  

 

 Na asignatura de LPM desenvólvense cinco bloques que se desenvolverán así 

mesmo nos tres trimestres. 

 

 

 Bloque I, Destrezas musicais. 

 

 Bloque II, A audición comprensiva. 

 

 Bloque III, A teoría musical.   

 

 Bloque IV, A creación e a interpretación.  

 

 Bloque V, As tecnoloxías aplicadas ao son, de cuxa dificultade de ser impartido 

tense falado anteriormente na presente programación. 

 



 

 

1ª  AVALIACIÓN 

 

Bloque I:  Interpretación e creación 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- d 

- e 

- f 

- i 

- m 

 

 

1.1. Utilización da 

voz, individual ou 

colectivamente, 

partindo do 

coñecemento do 

aparello fonador, o 

seu 

funcionamento, a 

 

1.1.Entoar cunha 

correcta emisión da 

voz, individual ou 

conxuntamente, 

unha melodía ou 

canción con 

acompaña-mento.  

 

 

1.1. 1. Coñece os 

órganos e funcións do 

aparello fonador.  

 

1.1.2. Realiza exercicios 

de respiración, 

relaxación, articulación, 

fraseo…, valorán-doos 

 

- CMCCT 

 

 

- CSC 

 

 

 

 

 

- 30% 

 

 

- 40 % 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

respiración, 

emisión, 

articulación, 

relaxación e 

afinación.  

 

1.2. Interpretación 

vocal atendendo ás 

indicacións 

relativas á 

expresión, á 

dinámica, á 

agóxica, á articu-

lación dos sons e 

aos seus ataques e 

á ornamentación 

musical.  

 

como elementos impres-

cindibles para a 

adquisición da técnica 

vocal.  

 

 

1.1.3. Aplica a técnica 

vocal para cantar 

entoada e afinadamente, 

aplicando as indicacións 

expre-sivas e dinámicas 

presentes na partitura.  

 

 

 

 

 

- CSC 

- CMCCT 

 

 

 

- 35% 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 



 

 

Bloque II:  A audición comprensiva 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- i 

- l 

- m 

 

 

2.1. Percepción e 

identifi-cación do 

pulso, dos acentos, 

dos compases 

binarios, ternarios 

e cuaternarios.  

 

2.2. Percepción, 

identificación e 

transcrición de 

 

2.1. Recoñecer 

autidivamente o 

pulso dunha obra ou 

fragmento, así como 

o acento periódico e 

interiorizalo para 

manter durante 

breves períodos de 

silencio.  

 

 

2.1.1. 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 

 

- CMCCT 

- CSC 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

fórmulas rítmicas 

básicas orixinadas 

polo pulso binario 

ou ternario.  

 

2.3. 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 

individual ou colectiva.  

 



 

etc.  

 

 

Bloque III:  A teoría musical 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

-d 

- i 

- l 

 

3.1. Coñecemento 

das grafías das 

fórmulas rítmicas, 

simultaneidade de 

ritmos, signos que 

modi-fican a 

duración, síncope, 

 

3.1. Coñecer e 

aplicar na lectura e 

na interpretación de 

partituras, os termos 

e signos 

relacionados co 

ritmo e coa 

 

3.1.1. Identifica e 

interpreta os termos e 

signos relacionados co 

ritmo e coa expresión 

musical.  

 

3.1.2. Identifica e 

 

- CMCCT 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

- CCL 

- CMCCT 

 

- 50% 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

OA 50% 

TO  50% 

 

 

OA 50% 

TO  50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

anacruse, notas a 

contratempo, os 

grupos de 

valoración especial 

contidos nun e 

varios pulsos, etc.  

 

.3.2. Coñecemento 

das grafías e dos 

termos relativos á 

expresión musical, 

á dinámica, ao 

tempo, á agóxica, á 

articulación 

musical e ao 

ataque dos sons. 

  

.3.3. Aproximación 

ás grafías 

expresión musical.  

 

interpreta os signos 

gráficos propios da 

linguaxe musical 

contemporánea.  

 

 

 

 

  



 

contemporáneas.  

 

 

 

 

Bloque IV:  A creación e a interpretación 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- c 

- d 

- i 

- j 

- k 

 

4.1. Realización 

vocal ou 

instrumental de 

fórmulas rítmicas 

orixinadas polo 

 

4.1. Realizar 

exercicios 

psicomotores e 

improvisar 

estruturas rítmicas 

 

4.1.1. Practica variantes 

de fórmulas rítmicas 

coñecidas e improvísaas 

libremente, acordándoas 

col pulso e o compás do 

 

- CMCCT 

 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

OA  35% 

TI   35% 

TG  30% 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

- l pulso binario ou 

ternario e as súas 

variantes.  

 

sobre un fragmento 

escoitado de 

maneira tanto 

individual como 

conxunta.  

 

fragmento escoitado.  

 

  

 

 

- c 

- d 

- i 

- j 

- k 

- l 

 

B.4.2. 

Improvisación, 

tanto individual 

como colectiva, de 

breves melodías.  

 

4.3. Utilización das 

escalas e acordes 

máis habituais no 

sistema modal e 

tonal.  

 

 

4.2. Improvisar, 

individual ou 

colectivamente, 

breves melodías 

tonais ou modais, 

pequenas formas 

musicais partindo de 

premisas relativas a 

diferentes aspectos 

da linguaxe musical.  

 

 

 

4.2.1. Asimila os 

conceptos tonais e 

modais básicos, 

desenvolvendo a 

creatividade e a 

capacidade de  

seleccionar e usar 

libremente os elementos 

da linguaxe musical de 

acordo cunha idea e 

estruturados nunha 

forma musical.  

 

- CCEC 

 

 

- 40% 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

CL 

EOE 

 



 

  

 

 

 

Bloque V:  As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- d 

- e 

- f 

- g 

 

5.1. O fenómeno 

físico-harmó-nico, 

o movemento 

ondulatorio, a serie 

 

5.1. Realizar 

traballos e exercicios 

aplicando as 

ferramentas que 

 

5.1.1. Utiliza 

correctamente editores 

de partituras, secuen-

ciadores, MIDI e 

 

- CD 

- CMCCT 

 

 

- 50% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

CL 

EOE 

EMP 

CA 



 

- h 

- i 

- j 

- k 

- l 

de Fourier.  

 

5.2. As 

características 

acústicas dos 

instrumentos: os 

instrumentos 

transpositores, 

electrónicos e a 

manipulación 

artificial do son.  

 

5.3. Fundamentos 

dos sistemas de 

afinación. As 

proporcións 

asociadas aos 

intervalos: 

consonancia e 

ofrecen as novas 

tecnoloxías.  

 

software para 

aplicacións audiovisuais. 

 

TIC 



 

disonancia. A serie 

harmónica. Índices 

acústicos. O 

diapasón.  

 

5.4. A transmisión 

e o 

amortecemento do 

son.  

 

5.5. O sinal 

analóxico e o sinal 

dixital. A 

dixitalización do 

son analóxico.  

 

5.6. A síntese do 

son: a mostraxe 

(samplers), os 



 

filtros de 

frecuencias, 

multipistas.  

 

5.7. O hardware 

musical: os 

ordenadores, as 

tarxetas de son, as 

conexións.  

 

5.8. Tipos de 

software musical: 

editores de 

partituras, 

secuenciadores, 

programas 

xeradores de 

acompañamentos, 

mesas de 



 

mesturas. 

 

 

2ª  AVALIACIÓN 

 

Bloque I:  Interpretación e creación 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- c 

- d 

- i 

- l 

- m 

 

 

1.3. Entoación 

individual e 

colectiva de 

escalas, intervalos 

melódicos, 

harmónicos, de 

 

1.2. Identificar e 

reproducir 

intervalos, modelos 

melódicos sinxelos, 

escalas ou acordes 

arpexiados a partires 

 

1.2.1. Reproduce e 

identifica intervalos, 

escalas o acordes a partir 

de diferentes alturas, 

utilizando una correcta 

emisión da voz.  

 

 

- CSC 

- CMCCT 

 

- 40% 

 

 

 

OA 100% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

arpexos ou de 

acordes.  

 

de diferentes 

alturas.  

 

 

 

 

Bloque II:  A audición comprensiva 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- d 

- e 

- f 

- i 

 

2.4. Identificación 

auditiva das 

características 

morfolóxicas 

básicas das obras 

 

2.2. Recoñecer 

auditivamente e 

describir con 

posterioridade as 

característicos das 

 

2.2.1. Percibe aspectos 

rítmicos, melódicos, 

tonais, modais, 

cadenciais, formais, 

tímbricos etc., das obras 

 

- CMCCT 

- CCEC 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

- l 

 

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.  

 

2.5. Percepción, 

identificación 

auditiva e 

transcrición das 

escalas, funcións 

obras escoi-tadas ou 

interpretadas  

 

escoitadas ou 

interpretadas.  

 

2.2.2. Utiliza a lectura e 

escritura musical como 

apoio á audición.  

 

 

2.2.3. Escoita obras 

musicais seguindo a 

partitura.  

 

2.2.4. Escoita e recoñece 

os elementos básicos das 

linguaxes propias da 

música culta, jazz, rock, 

flamenco, así como os 

máis importantes da 

linguaxe musical 

 

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

 

 

 

- CCEC 

- CCL 

 

 

 

- 40% 

 

 

- 40% 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 



 

tonais-acordes 

maiores e 

menores, acordes 

de sétima 

dominante e de 

sétima diminuída, 

cadencias e os 

modos e intervalos 

fóra do concepto 

tonal. 

 

2.6. 

Recoñecemento 

comprensivo das 

texturas musicais e 

dos timbres 

instrumentais nas 

obras es-coitadas 

ou interpretadas.  

contemporánea.  

 

2.2.5. Describe as 

característicos das obras 

escoitadas, utilizando a 

terminoloxía axeitada.  

 

 



 

 

2.7. 

Recoñecemento 

auditivo e 

transcrición dos 

esquemas rítmicos, 

das melodías, dos 

intervalos e dos 

fragmentos 

melódicos 

resultantes da 

combinación dos 

devanditos 

elementos.  

 

2.8. Reprodución 

vocal memorizada 

dos esquemas 

rítmicos, das 



 

melodías, dos 

intervalos e dos 

fragmen-tos 

melódicos 

resultantes da 

combinación dos 

devanditos 

elementos.  

 

2.9. Identificación 

de erros ou 

diferenzas entre un 

fragmento escrito e 

un fragmento 

escoitado.  

 

2.10. Transcrición 

de esquemas 

harmónicos das  



 

obras escoitadas. 

 

 

 

 

Bloque III:  A teoría musical 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- i 

- l 

 

3.4. Coñecemento 

das normas de 

escritura melódica.  

 

3.5. Coñecemento 

e comprensión dos 

 

3.2. Recoñecer 

nunha partitura os 

elementos básicos 

da linguaxe musical.  

 

 

3.2.1. Identifica os 

elementos básicos da 

linguaxe musical, 

utilizando diferentes 

soportes.  

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CCEC 

- CMCCT 

 

- 50% 

 

 

 

- 50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

CL 

EOE 

 



 

ritmos 

característicos das 

danzas e das obras 

musicais.  

 

3.6. Coñecemento 

e comprensión das 

escalas, funcións 

tonais, intervalos, 

cadencias, acordes 

bási-cos e 

complementarios, 

a tonalidade, a 

modalidade e a 

modulación.  

 

3.7. Coñecemento 

dos principais 

sistemas de cifrado 

3.2.2. Recoñece 

elementos básicos 

harmónicos e formais.  

 

 

3.2.3. Aplica 

correctamente a 

terminoloxía propia da 

teoría musical.  

 

 

 

 

- CCEC 

- CCL 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 



 

harmónico.  

 

3.8. Coñecemento 

da ornamentación 

musical.  

 

3.9. Comprensión 

do efecto que 

producen na 

música os sons da 

ornamentación e 

intensificación 

expresiva.  

 

3.10. O ámbito 

sonoro das claves e 

a súa relación 

entre si.  

 



 

 

 

- i 

- l 

 

3.4. Coñecemento 

das normas de 

escritura melódica.  

 

3.5. Coñecemento 

e comprensión dos 

ritmos 

característicos das 

danzas e das obras 

musicais.  

 

3.6. Coñecemento 

e comprensión das 

escalas, funcións 

tonais, intervalos, 

cadencias, acordes 

bási-cos e 

 

3.2. Recoñecer 

nunha partitura os 

elementos básicos 

da linguaxe musical.  

 

 

3.2.1. Identifica os 

elementos básicos da 

linguaxe musical, 

utilizando diferentes 

soportes.  

 

3.2.2. Recoñece 

elementos básicos 

harmónicos e formais.  

 

 

3.2.3. Aplica 

correctamente a 

terminoloxía propia da 

teoría musical.  

 

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CCEC 

- CMCCT 

 

 

- CCEC 

- CCL 

 

- 50% 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

CL 

EOE 

 



 

complementarios, 

a tonalidade, a 

modalidade e a 

modulación.  

 

3.7. Coñecemento 

dos principais 

sistemas de cifrado 

harmónico.  

 

3.8. Coñecemento 

da ornamentación 

musical.  

 

3.9. Comprensión 

do efecto que 

producen na 

música os sons da 

ornamentación e 



 

intensificación 

expresiva.  

 

3.10. O ámbito 

sonoro das claves e 

a súa relación entre 

si.  

 

 

Bloque IV:  A creación e a interpretación 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

 

- a 

- b 

- c 

- d 

- h 

- i 

- l 

 

4.4. Interpretación 

memorizada de 

obras ou 

fragmentos 

musicais vocais 

adecuados ao nivel 

con ou sen 

acompaña-mento.  

 

 

4.3. Interpretar de 

memoria, individual 

ou conxuntamente, 

fragmentos de obras 

do repertorio 

seleccionados entre 

os propostos polo 

alumnado, 

valorando as 

aportacións do 

grupo e 

desenvolvendo o 

espírito crítico.  

 

 

4.3.1. Coñece o 

repertorio traballado e 

ten capacidade de 

memorización, 

sensibilidade musical e 

capacidade expresiva.  

 

4.3.2. Mantén unha 

actitude positiva ante a 

música e os 

compañeiros.  

 

4.3.3. Utiliza os 

instrumentos da aula 

cunha técnica correcta.  

 

4.3.4. Aplica a técnica 

vocal para cantar 

 

- CCEC 

 

 

 

 

- CSC 

- CCEC 

 

 

- CSC 

 

 

- CSC 

 

 

 

- CSC 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

- 60% 

 

 

 

- 40% 

 

 

- 40% 

 

 

 

- 50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

CL 

EOE 

 



 

entoada e afinadamente 

nas actividades de 

interpretación.  

 

4.3.5. Mantén unha 

actitude positiva para 

integrarse como un 

membro máis no grupo.  

 

 

 

  

 

Bloque V:  As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

 

- g 

- h 

- i 

- j 

- l 

 

5.9. Práctica dos 

sistemas de 

gravación, 

analóxica ou 

dixital, de 

procesamento de 

sons de 

comunicación MIDI 

en interpretacións 

ou creacións 

propias.  

 

5.10. O uso da 

música con soporte 

electrónico en 

producións 

escénicas ou 

audiovisuais.  

 

5.2. Crear pezas 

sonoras ou 

audiovisuais 

utilizando distintos 

sistemas de 

reprodución e gra-

vación de son.  

 

 

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.  

 

 

- CAA 

- CD 

- CMCCT 

 

 

- 50% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

CL 

EOE 

CA  

TIC 



 

 

5.11. Realización 

de sonorizacións a 

través da 

improvisación, 

composición ou 

selección musical 

de textos ou de 

imaxes.  

 

 

 

3ª  AVALIACIÓN 

 

Bloque I:  Interpretación e creación 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

de cada 

estandar 

 

- c 

- d 

- i 

- k 

- l 

- m 

 

 

1.4. Interiorización 

do pulso.  

 

1.5. Interpretación 

instrumental 

atendendo ás 

indicacións 

relativas á 

expresión, á 

dinámica, á agó-

xica, á 

ornamentación 

musical, á 

articulación dos 

sons e dos seus 

ataques.  

 

1.3. Identificar e 

executar 

instrumental ou 

vocalmente, 

estruturas e patróns 

rítmicos ou 

melódicos 

simultáneos dunha 

obra breve ou 

fragmento, con ou 

sen cambio de 

compás, nun tempo 

establecido.  

 

 

1.3.1. Interpreta 

instrumental ou 

vocalmente con toda 

precisión dentro dun 

tempo establecido, 

estruturas rítmicas 

axeitadas a este nivel 

dunha obra ou 

fragmento, sentindo 

internamente o pulso e 

aplicando, se procede, as 

equivalencias nos 

cambios de compás.  

 

1.3.2. Executa con 

independencia 

 

- CMCCT 

- CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

- CMCCT 

- CSC 

 

 

 

 

- CMCCT 

 

- 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

 

1.6. 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.  

 

1.7. Práctica de 

lectura de notas, 

sen clave, aténdose 

ao debuxo 

interválico.  

 

1.8. Práctica da 

estruturas rítmicas 

simultáneas, utilizando e 

desenvolvendo a 

disociación auditiva e 

motriz.  

 

 

1.3.3. Practica a lectura e 

a escritura musical, 

recoñecendo 

a súa importancia para 

profundar na 

aprendizaxe da linguaxe 

musical.  

- CCEC 

 

 

- 40% 

 

OA 100% 

 



 

lectura de obras 

musicais utilizando 

partituras.  

 

Bloque II:  A audición comprensiva 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- d 

- e 

- f 

- i 

- l 

 

 

2.4. Identificación 

auditiva das 

características 

morfolóxicas 

básicas das obras 

musicais, tanto as 

que teñen como 

 

2.2. Recoñecer 

auditivamente e 

describir con 

posterioridade as 

característicos das 

obras escoi-tadas ou 

interpretadas  

 

2.2.1. Percibe aspectos 

rítmicos, melódicos, 

tonais, modais, 

cadenciais, formais, 

tímbricos etc., das obras 

escoitadas ou 

interpretadas.  

 

- CMCCT 

- CCEC 

 

 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

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.  

 

2.5. Percepción, 

identificación 

auditiva e 

transcrición das 

escalas, funcións 

tonais-acordes 

maiores e 

  

2.2.2. Utiliza a lectura e 

escritura musical como 

apoio á audición.  

 

 

2.2.3. Escoita obras 

musicais seguindo a 

partitura.  

 

2.2.4. Escoita e recoñece 

os elementos básicos das 

linguaxes propias da 

música culta, jazz, rock, 

flamenco, así como os 

máis importantes da 

linguaxe musical 

contem-poránea.  

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

 

 

 

- CCEC 

- CCL 

 

- 40% 

 

 

- 40% 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 



 

menores, acordes 

de sétima 

dominante e de 

sétima diminuída, 

cadencias e os 

modos e intervalos 

fóra do concepto 

tonal. 

 

2.6. 

Recoñecemento 

comprensivo das 

texturas musicais e 

dos timbres 

instrumentais nas 

obras es-coitadas 

ou interpretadas.  

 

2.7. 

2.2.5. Describe as 

caracte-rísticos das obras 

escoitadas, utilizando a 

terminoloxía axeitada.  

 

 



 

Recoñecemento 

auditivo e 

transcrición dos 

esquemas rítmicos, 

das melodías, dos 

intervalos e dos 

fragmentos 

melódicos 

resultantes da 

combinación dos 

devanditos 

elementos.  

 

2.8. Reprodución 

vocal memorizada 

dos esquemas 

rítmicos, das 

melodías, dos 

intervalos e dos 



 

fragmen-tos 

melódicos 

resultantes da 

combinación dos 

devanditos 

elementos.  

 

2.9. Identificación 

de erros ou 

diferenzas entre un 

fragmento escrito e 

un fragmento 

escoitado.  

 

2.10. Transcrición 

de esquemas 

harmónicos das 

obras escoitadas. 

 



 

 

 

- b 

- d 

- e 

- f 

- i 

- l 

 

 

2.4. 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 

 

2.2. Recoñecer 

auditivamente e 

describir con 

posterioridade as 

característicos das 

obras escoi-tadas ou 

interpretadas  

 

 

2.2.1. Percibe aspectos 

rítmicos, melódicos, 

tonais, modais, 

cadenciais, formais, 

tímbricos etc., das obras 

escoitadas ou 

interpretadas.  

 

2.2.2. Utiliza a lectura e 

escritura musical como 

apoio á audición.  

 

 

2.2.3. Escoita obras 

musicais seguindo a 

partitura.  

 

 

- CMCCT 

- CCEC 

 

 

 

 

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

- CCEC 

 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

- 40% 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

músicas do mundo.  

 

2.5. 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. 

 

2.6. 

2.2.4. Escoita e recoñece 

os elementos básicos das 

linguaxes propias da 

música culta, jazz, rock, 

flamenco, así como os 

máis importantes da 

linguaxe musical contem-

poránea.  

 

2.2.5. Describe as 

caracte-rísticos das obras 

escoitadas, utilizando a 

terminoloxía axeitada.  

 

 

 

- CCEC 

- CCL 

 

 

 

 

- 40% 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 



 

Recoñecemento 

comprensivo das 

texturas musicais e 

dos timbres 

instrumentais nas 

obras es-coitadas 

ou interpretadas.  

 

2.7. 

Recoñecemento 

auditivo e 

transcrición dos 

esquemas rítmicos, 

das melodías, dos 

intervalos e dos 

fragmentos 

melódicos 

resultantes da 

combinación dos 



 

devanditos 

elementos.  

 

2.8. Reprodución 

vocal memorizada 

dos esquemas 

rítmicos, das 

melodías, dos 

intervalos e dos 

fragmen-tos 

melódicos 

resultantes da 

combinación dos 

devanditos 

elementos.  

 

2.9. Identificación 

de erros ou 

diferenzas entre un 



 

fragmento escrito e 

un fragmento 

escoitado.  

 

2.10. Transcrición 

de esquemas 

harmónicos das 

obras escoitadas. 

 

 

Bloque III:  A teoría musical 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

        



 

- i 

- l 

3.4. Coñecemento 

das normas de 

escritura melódica.  

 

3.5. Coñecemento 

e comprensión dos 

ritmos 

característicos das 

danzas e das obras 

musicais.  

 

3.6. Coñecemento 

e comprensión das 

escalas, funcións 

tonais, intervalos, 

cadencias, acordes 

bási-cos e 

complementarios, 

a tonalidade, a 

3.2. Recoñecer 

nunha partitura os 

elementos básicos 

da linguaxe musical.  

 

3.2.1. Identifica os 

elementos básicos da 

linguaxe musical, 

utilizando diferentes 

soportes.  

 

3.2.2. Recoñece 

elementos básicos 

harmónicos e formais.  

 

 

3.2.3. Aplica 

correctamente a 

terminoloxía propia da 

teoría musical.  

 

 

- CCEC 

 

 

 

- CCEC 

- CMCCT 

 

 

- CCEC 

- CCL 

- 50% 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

CL 

EOE 

 



 

modalidade e a 

modulación.  

 

3.7. Coñecemento 

dos principais 

sistemas de cifrado 

harmónico.  

 

3.8. Coñecemento 

da ornamentación 

musical.  

 

3.9. Comprensión 

do efecto que 

producen na 

música os sons da 

ornamentación e 

intensificación 

expresiva.  



 

 

3.10. O ámbito 

sonoro das claves e 

a súa relación 

entre si.  

 

 

Bloque IV:  A creación e a interpretación 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- a 

- b 

- c 

 

4.8. Participación 

activa na 

organización e 

 

4.5. Saber 

comportarse como 

espectador e 

 

4.5.1. Compórtase de 

maneira correcta como 

espectador e como 

 

- CSC 

 

 

 

- 60% 

 

 

 

OA 100% 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

- l realiza-ción de 

actividades 

musicais 

desenvolvidas en 

dife-rentes 

contextos.  

 

4.9. Participación 

na organi-zación e 

realización de 

activi-dades con 

respecto e disposi-

ción para superar 

estereotipos e 

prexuízos, 

tomando 

conciencia, como 

parte dun grupo, 

do enri-

intérprete e con-

trolar o medo 

escénico nas 

actuacións.  

 

intérprete na realización 

de actividades musicais 

desenvolvidas en 

diferentes contextos.  

 

4.5.2. Practica as 

técnicas necesarias para 

controlar o medo 

escénico.  

 

 

 

 

 

- CSC 

 

 

 

 

- 50% 

 

 

 

 

OA 100% 

 

 



 

quecemento que 

se produce coas 

aportacións dos 

demais.  

 

 

 

Bloque V:  As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- g 

- h 

- i 

- j 

 

5.9. Práctica dos 

sistemas de 

gravación, 

analóxica ou 

 

5.2. Crear pezas 

sonoras ou 

audiovisuais 

utilizando distintos 

 

5.2.2. Utiliza de forma 

autónoma os recursos 

tecnolóxicos como 

ferramentas para a 

 

- CAA 

- CD 

- CMCCT 

 

 

- 50% 

 

 

OA  50% 

TG  50% 

 

 

CL 

EOE 

CA 

TIC 



 

- l dixital, de 

procesamento de 

sons de 

comunicación MIDI 

en interpretacións 

ou creacións 

propias.  

 

5.10. O uso da 

música con soporte 

electrónico en 

producións 

escénicas ou 

audiovisuais.  

 

5.11. Realización 

de sonorizacións a 

través da 

improvisación, 

sistemas de 

reprodución e gra-

vación de son.  

 

audición, a 

interpretación, a 

creación, a edición, a 

gravación, a 

investigación e a 

aprendizaxe do feito 

musical.  

 

 



 

composición ou 

selección musical 

de textos ou de 

imaxes.  

 

 



 

 

Concrecións metodolóxicas de Linguaxe e Práctica Musical de 1º BACH 

 

 Tendo en conta todo o dito anteriormente na Educación Secundaria Obrigatoria 

sobre a metodoloxía flipped classroom, a materia ten un clarisimo compoñente grupal. 

Os cinco bloques de contidos en que organízase a materia teñen que secuenciarse e 

intercalarse uns con outros. Os contidos conceptuales son a base para o 

desenvolvemento dos coñecementos prácticos, de maneira que a adquisición de 

procedementos e habilidades será o eixo do proceso de aprendizaxe. 

 Os contidos trataranse: cantando, -sobre todo- escoitando, tocando 

instrumentos; permitindo de maneira integrada a asimilación de conceptos e o 

desenvolvemento de habilidades. Aumentando a autoestima do alumno mediante a 

improvisación a expresión corporal ou a interpretación. O desenvolvemento das 

destrezas musicais permite ao progreso no coñecemento da linguaxe musical. A 

utilización de partituras axeitadas ao seu nivel desenvolve as destrezas para a lectura e 

escritura de obras musicais, contribuindo a exercitar a capacidade de abstracción 

intelectual ao utilizar códigos diferentes á escritura convencional, o que permite ao 

alumno captar a dimensión universal da linguaxe musical. 

 Fomentarase a capacidade do alumno de desenvolver aprendizaxes 

autónomos, permitindo que o alumno valore as dificultades que se presentan na 

aprendizaxe, introducindo as medidas correctoras axeitadas. 

 Se traballará con fragmentos e pezas musicais variadas de diferentes estilos e 

épocas, permitindo que o alumno aumente os seus gustos musicais.  

 Valorarase a iniciativa persoal, a creatividade, a intuición, a participación e o 

traballo de cada alumno. 

 Promoverase o traballo en grupo de maneira igualitaria e cooperativa, 

respetando as normas da actividade en grupo, aceptando as capacidades propias e as 



 

dos compañeiros. Traballarase de maneira democrática, reseitando situacións de 

desigualdade, inxusticia e calqueira forma de discriminación. 

 Fomentarase unha actitude crítica e de respeto cara os gustos musicais e estilos 

doutras tradicións e culturas.  

  

Criterios de avaliación, calificación e promoción do alumnado  

Os criterios de calificación son os seguintes: 

  

PRIMEIRO TRIMESTRE Porcentaxe Cualificación 

Bloque 1 15% Nota x 0,15 

Bloque 2 15% Nota x 0,15 

Bloque 3 15% Nota x 0,15 

Bloque 4 15% Nota x 0,15 

Bloque 5 15% Nota x 0,15 

Actitude e comportamento 25% Nota x 0,20 

Cualificación e avaliación (Suma)   

 

 As avaliaciones dos seguintes trimestres respetarán a mesma distribución 

respecto das cualificacións.    

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 

 

AVALIACIÓN DE CONCEPTOS 

 

- Progresión na adquisición de novos conceptos, sabendo definilos e aplicalos. 

- Comprender o que estudia. 

- Poder poñer exemplos axeitados ós coñecementos asimilados. 

 

 

AVALIACIÓN DE PROCEDEMENTOS 



 

 

1.   Manexa adecuadamente a información. 

      -    Investigando e localizando os datos correctamente. 

      -    Tendo capacidade de análise e síntese. 

      -    Utilizando correctamente o vocabulario básico. 

      -    Memorizando a información básica. 

      -    Tendo sentido crítico e capacidade de xuicio. 

 

2.  Usa con corrección as técnicas instrumentais.   

      -    Destreza no manexo dos instrumentos musicais. 

      -    Exprésase ben por escrito e oralmente. 

      -    Ten sentido do ritmo. 

 

3.   Curiosidade e creatividade. 

      -    Improvisando novos ritmos, melodías, etc. 

      -    Investigando sobre os autores, obras, estilos, etc. 

 

 

4.   Coidado e presentación dos traballos (rixe a mesma excepcionalidade que 

comentada para os cursos anteriores: o alumnado non ten cadeiras de pala nin mesas, 

polo que non sería lóxico esixirles bos cadernos, dado que escreben no chan ou sobre 

os xeonllos) 

      -    O orden. 

      -    A limpeza. 

      -    Acabar os deberes. 

      -    Utilizar a bibliografía con corrección. 

 

 

AVALIACIÓN DE ACTITUDES E VALORES 

 

- Poñer interese no traballo. 

- Ser responsable. 



 

- Ter inxenio. 

- Ser constante. 

- Cumplir as normas. 

- Ter respecto ós compañeiros. 

- Respectar as obras de arte. 

- Ser aberto ós diferentes estilos e formas musicais. 

- Ter capacidade crítica coas obras musicais. 

- Ter capacidade de autocrítica co seu traballo. 

 

Referente á asignatura como materia pendente, cabe decir que non hai ningún alumno 

no presente curso académico nesta situación. Así mesmo, e no momento de escribir 

esta programación, non se precisa realizar ningunha medida de atención á diversidade.  

Cómpre así mesmo manifestar no relativo aos mecanismos de revisión, avaliación e 

modificación da programación didáctica en función dos resultados académicos e 

procesos de mellora, que se aplicaran os mesmos mecanismos que se ten explicitado 

polo miudo ao longo da presente programación. 

 

 

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA   2º BACH 

 

Introdución  

A materia de Historia da música e da danza é unha asignatura específica que, a día de 

hoxe, non forma das probas da ABAU, polo que o alumnado que a cursa non se atopa 

na mesma situación de gravosa preocupación, o que ten que ser aproveitado como 

unha Ffortaleza da materia para que poidan disfrutar da aprendizaxe e reforzar os seus 

coñecementos xerais de Historia e de Historia de Arte ao ir estreitamente conectada a 

nosa materia coa Historia de occidente e da súas manifestacións artísticas. 

   

 Esta materia pretende abarcar a música e a danza ao seu paso pola historia e a 

súa vinculación coa sociedade e as artes en cada período, dándolle un carácter 

integrador que fai posible aproximarse á evolución de devanditas creacións.  



 

 Ademais, o estudo desta materia permite abrir horizontes novos, buscar novas 

metas culturais e ampliar a perspectiva desde a que observar a música e a danza, non 

tanto a través dun estudo pormenorizado de autores e autoras ou do catálogo das 

súas obras, como da comprensión e valoración das grandes achegas individuais ou 

colectivas, das súas características e a súa devir no tempo.  

 Deben ser obxecto de estudo as características máis relevantes que configuran 

un estilo, unha época, os autores e autoras representativos, cuxas obras impulsaron a 

evolución e o cambio cara a novas concepcións estéticas da música e da danza.  

  A materia Historia da Música e da Danza contribúe a que o alumnado se 

familiarice coa lectura de documentos e fontes que lle faciliten o acceso á 

comprensión de todos os aspectos técnicos relativos á música e á danza.  

 O coñecemento destes aspectos e a adquisición de competencias 

desenvolverán no alumnado a cultura estética, e a integración de todos eles 

proporcionará habilidades e estratexias de método que lle permitirán acceder e 

procesar datos para re-flexionar de forma autónoma sobre eles con posterioridade, 

conseguindo como resultado final que o alumnado poida situar, comprender, asimilar 

e comentar calquera obra que se someta á súa consideración. Unha vez cursada esta 

materia, os alumnos e as alumnas adquirirían unha formación máis ampla, unha visión 

máis global do lugar que ocupan a música e a danza na historia da arte, e 

desenvolverán criterios para establecer xuízos estéticos propios.  

 

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

 

 

Temporalización:  

 

 Esta materia está conformada polos seguintes bloques:  

1ª Evaluación 

  

 Bloque I: Percepción, análise e documentación. 

 



 

 Bloque II: A música e a danza da Antigüedade á Idade Media. 

 

 Bloque III: O Renacemento.   

 

 Bloque IV: O Barroco.  

 

  

 2ª Evaluación 

  

 Bloque V: O Clasicismo. 

  

 Bloque VI: O Romanticismo, o Nacionalismo, o Postromanticismo. 

 

 

 3ª Evaluación 

  

 Bloque VII: Primeiras tendencias modernas. 

 

 Bloque VIII: Música e Danza na segunda mitade do século XX. 

 

 Bloque IX: A música tradicional no mundo. 

  



 

 

 

 

1ª Evaluación 

 

 

Bloque I: Percepción, análise e documentación. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- i 

 -d 

- l 

 

1.1. Escoita, 

visionado e análise 

de obras de música 

e danza 

representativas de 

 

1.1. Expresar xuízos 

persoais mediante 

unha análise estética 

ou un comentario 

crítico a partir da 

 

1.1.1. Realiza desde 

unha pers-pectiva 

persoal unha valoración 

estética e crítica dunha 

obra concreta, ou dunha 

 

CCEC 

CAA 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

cada período, 

procedentes 

doutras culturas o 

de manifestacións 

urbanas actuais, 

apreciando as súas 

características 

formais, estéticas e 

estilísticas.  

 

audición ou 

visionado análise 

dunha obra 

determinada, 

considerando 

aspectos técnicos, 

expresivos e 

interpretativos, 

utilizando os 

coñecementos 

adquiridos e a 

terminoloxía 

apropiada. 

Seguimento de 

fragmentos musicais 

escritos en 

diferentes notacións 

para unha mellor 

comprensión dás 

interpretación da 

mesma.  

 

1.1.2. Domina o 

vocabulario e a 

terminoloxía científica 

aplicados á música e á 

danza.  

 

1.1.3. Consulta e 

contrasta as fontes de 

información adecuadas 

para a elaboración dos 

comentarios.  

 

 

 

CMCCT 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

40 % 

 

 

 

40 % 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

OA 100% 



 

caracterís-ticas dá 

obra.  

 

 

- d 

- i 

- l 

- e 

 

1.2. A obra artística 

no seu contexto 

histórico.  

 

1.3. Seguimento de 

fragmentos 

musicais escritos 

en diferentes 

 notacións para 

unha mellor 

comprensión das 

características da 

obra.  

 

 

 

1.2. Situar 

cronoloxicamente 

unha obra, trala súa 

escoita ou visionado 

análise, ou compa-

rar obras de 

similares carac-

terísticas, 

representativas dos 

principais estilos ou 

escolas, sinalando 

semellanzas e 

diferenzas entre 

elas.  

 

 

1.2.1. Consulta e 

contrasta as fontes de 

información adecuadas 

para a elaboración dos 

comen-tarios.  

 

1.2.2. Coñece e explica 

as principais 

características dos 

estilos, os xéneros ou as 

escolas, distinguindo as 

diferenzas existentes 

entre varias obras.  

 

1.2.3. Contextualiza a 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

 

CCEC 

CCL 

 

40 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

CL 

EOE 

 



 

 obra no seu momento 

histórico e estilístico.  

 

- d 

- l 

 

 

1.4. Elaboración de 

conclusións e 

valoracións 

estéticas propias, 

interrelacionando a 

música e a danza 

con outros 

aspectos do 

contexto en que 

foron creadas, se-

leccionando 

información proce-

dente de diversas 

fontes sobre 

autorías e obras.  

 

 

1.3. Identificar as 

circuns-tancias 

culturais ou 

sociolóxi-cas que 

poidan incidir no 

desenvolvemento 

evolutivo das 

distintas épocas, 

estilos ou autores 

máis representativos 

da historia da 

música e da danza.  

 

 

1.3.1 Comprende e 

explica a complexidade 

do fenómeno artístico 

extraendo conclusións 

propias en base aos 

coñecementos 

adquiridos na materia.  

  

1.3.2. Entende e explica 

a función das obras, a 

influencia na sociedade e 

noutras disciplinas 

artísticas no momento 

da súa creación.  

 

1.3.3. Comprende e 

 

CCEC 

CAA 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

CSC 

 

 

CAA 

CSC 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

 

 

OA  50% 

PO  50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

describe o proceso 

creativo de músicos e 

coreógrafos.  

 

 

 

 

- d 

- e 

- h 

 

 

1.5. Lectura e 

comentario crítico 

de textos literarios-

musicais e relativos 

á danza.  

 

 

1.4. Analizar textos 

relativos á música ou 

á danza.  

 

 

1.4.1. Describe as 

formulacións plasmadas 

polo autor do texto e 

relaciónaos coas 

correntes estéticas e 

estilísticas dunha época 

concreta.  

 

1.4.2 Elabora análise de 

texto de xeito ordenado 

e metódica, sintetizando 

as ideas, distinguindo a 

información principal da 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

secundaria usando un 

vocabulario técnico 

acorde.  

 

- b 

- d 

- e 

 

 

1.6. Estudio da 

música e da danza 

como soporte 

literario e como 

medio de 

intensificación dra-

mática.  

 

 

1.5. Explicar, a partir 

dun exemplo 

proposto, a través 

dunha análise ou 

comentario, a 

utilización da música 

e da danza como 

soporte dun texto 

literario ou como 

me-dio de 

intensificación 

dramática en 

óperas, ballet, cine 

ou teatro.  

 

 

1.5.1. Comprende e 

explica o papel da 

música e da danza e o 

xeito en que se relaciona 

con outras artes para 

configurar xunto a elas 

unha obra artística total.  

 

1.5.2. Explica a 

utilización que se fixo da 

música nunha situación 

concreta.  

 

1.5.3. Selecciona pezas 

musicais para sonorizar 

 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

 

 

CAA 

CCL 

 

 

 

CD 

CSIEE 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

 

 

OA  50% 

PE  50% 

 

 

 

TI 100% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

ou ambientar situacións 

artísticas concretas.  

 

 

 

- a 

- b 

- d 

- e 

- h 

- j 

 

1.7. A 

documentación: 

recursos 

bibliográficos e 

ferramentas de 

consulta; fontes 

musicais, 

audiovisuais, 

iconográficas e 

sonoras.  

 

1.8. Elaboración de 

argumentacións e 

xuízos persoais, 

 

1.6. Elaborar 

traballos de 

investigación, 

individuais ou en 

grupo, sobre algún 

aspecto 

determinado e 

relativo á  

música, a danza, a 

literatura ou a 

estética da arte de 

calquera época, 

actual ou pasada.  

 

 

1.6.1. Transmite certeza 

e seguri-dade na 

comunicación das ideas, 

así como dominio do 

tema de investigación. 

 

1.6.2 . Selecciona 

correcta-mente os temas 

obxecto de 

investigación, 

establecendo 

prioridades e superando 

os obstáculos que vaian 

xurdindo con 

 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CCL 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

 

 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

OA  50% 

TI    50% 

 

 

 

TI  100% 

 

 

 

 

 

TG 100% 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

utilizando o léxico 

e a termi-noloxía 

específica e xeral, 

sobre obras, textos 

relacionados coa 

música ou a danza, 

coas correntes 

estéticas ou coas 

autores ou autoras.  

 

 

 creatividade.  

 

1.6.3 Asume con 

responsabilidade o seu 

papel no traballo en 

grupo, tomando as 

decisións pertinentes.  

 

1.6.4. Expón as súas 

reflexións sobre o 

proceso de investigación 

e elabora conclusións 

sobre o procedemento 

establecido, o reparto do 

traballo, as conclusións 

obtidas e unha posible 

continua-ción da 

investigación, facendo 

explícitas as súas 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

CD 

CAA 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

TG 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG 100% 

 

 

 



 

impresións persoais 

sobre a experiencia.  

 

 

1.6.5. Expón de xeito 

preciso e ordenada, os 

resultados do seu 

traballo de investigación, 

citando as fontes 

consultadas.  

 

1.6.6. Utiliza as novas 

tecnoloxías da 

información e da 

comunica-ción, así como 

os distintos medios e 

soportes técnicos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bloque II: A música e a danza da Antigüedade á Idade Media. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- d 

- g 

- k 

- l 

 

 

2.1. A música 

sacra:  

– O canto 

gregoriano.  

– Características, 

orixe e evolu-ción.  

 

2.1. . Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

obras da idade 

antiga e medieval e 

describir os seus 

 

2.1.1. Capta e describe o 

carácter, o xénero, as 

características estéticas 

e os trazos estilísticos 

máis importantes das 

obras propostas.  

 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

 

CCEC 

 

60% 

 

 

 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

PE  40% 

 

CL 

EOE 

 



 

– Nacemento e 

evolución da poli-

fonía:  

– Ars Antiqua e Ars 

Nova. O códi-go 

Calixtino.  

 

2.2. A música 

profana: xograres e 

goliardos.  

 

2.3.Os 

instrumentos 

medievais.  

 

2.4. A danza na 

Antigüidade. 

Exipto, 

Mesopotamia e 

trazos máis 

característicos, 

xustificando a súa 

pertenza a este 

período histórico.  

 

 

2.1.2. Coñece e describe 

as obras e os autores 

máis representativos 

deste períodos  

 

 

2.2.1. Analiza a 

complexidade de 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

determinen o 

desenvolvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

establecendo xuízos 

críticos.  

 

 

CCL 

CD 

 

 

 

 

CAA 

CCEC 

CSC 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 



 

Persia, pobo 

hebreo e Creta.  

 

2.5. A danza na 

Antigüidade 

clásica. Danzas 

teatrais en Roma e 

Grecia. A traxedia 

grega.  

 

2.6. A danza na 

Idade Media. A 

danza e a Igrexa. 

Carola, danza 

mesurada, 

momería e danza 

macabra.  

 

2.7. Fontes 



 

iconográ-ficas. 

Iconografía pétrea 

en Galicia e códices 

alfonsinos.  

 

2.8. A lírica galaico-

portuguesa. Afonso 

X o Sabio.  

 

2.9. Contexto 

histórico, social e 

cultural no que se 

desenvolveron a 

música e da danza 

na Antigüidade e 

na Idade Media.  

 

 

 



 

 

 

Bloque III: O Renacemento.   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

  

3.1. A polifonía 

renacentista: 

características e 

proce-dementos 

compositivos. A 

Polifonía relixiosa.  

 

3.2. A música da 

Reforma e da 

Contrarreforma. A 

 

3.1. Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

obras do 

renacemento e 

describir os seus 

trazos máis 

característicos, 

xustificando o seu 

pertenza a este 

 

3.1.1. Capta e describe o 

carácter, o xénero, as 

características estéticas 

e os trazos estilísticos 

máis importantes das 

obras propostas. 

 

 3.1.2. Coñece e describe 

as obras e os autores 

máis representativos 

 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

 

 

 

CCEC 

CCL 

CD 

 

60% 

 

 

 

 

 

60% 

  

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

música vocal 

profana: o 

madrigal e o estilo 

madrigalesco. 

Principais 

polifonistas.  

 

3.3. O 

Renacemento en 

España:  

– a música vocal 

profana: vilan-cico 

e romance.  

– Polifonistas do 

século de ouro. 

Tomás Luis de 

victoria.  

 

3.4. A música 

período histórico.  

 

deste período.  

 

 



 

instrumental en 

España. 

Organoloxía. 

Fontes de estudo.  

 

3.5. Danzas de 

corte. Tipos e 

características.  

 

3.6. Nacemento e 

evolución do Ballet 

de Corte.  

 

  

3.2.A música da 

Reforma e da 

Contrarreforma. A 

música vocal 

profana: o 

 

3.2 Interrelacionar a 

historia da música e 

da danza do 

renacemento, así 

como as súas obras 

 

3.2.1. Analiza a 

complexidade de 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

determinen o 

 

CAA 

CCEC 

CSC 

CCL 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

madrigal e o estilo 

madrigalesco. 

Principais 

polifonistas.  

 

3.3. O 

Renacemento en 

España:  

– A música vocal 

profana: vilancico e 

romance.  

– Polifonistas do 

século de ouro. 

Tomás Luis de 

victoria.  

 

3.4. A música 

instrumental en 

España. 

máis significativas, 

con outros aspectos 

da cultura, o 

contexto histórico e 

a socie-dade do 

mesmo período.  

 

desenvolvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

establecendo xuízos 

críticos.  

 



 

Organoloxía. 

Fontes de estudo.  

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

Bloque IV: O Barroco. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- d 

- g 

 

4.1 A música no 

Barroco: carac-

terísticas, 

 

4.1. Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

 

4.1.1. . Capta e describe 

o carác-ter, o xénero, as 

características estéticas 

 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

60% 

 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

CL 

EOE 

 



 

- k 

- l 

periodización e 

escolas.  

 

4.2. O nacemento 

da ópera. Ópera 

seria e ópera bufa.  

 

4.3. A música e a 

relixión: canta-ta, 

oratoro e paixón.  

 

4.4. As formas 

instrumentais: 

orixe, 

características e 

evolución. 

  

4.5. Organoloxía. 

Tipoloxía da 

obras do barroco e 

describir os seus 

trazos máis 

caracterís-ticos, 

xustificando a sua 

per-tenza a este 

período histórico.  

 

e os trazos estilísticos 

máis importantes das 

obras propostas.  

 

4.1.2. Coñece e describe 

as obras e os autores 

máis representativos 

deste período.  

 

 

 

 

 

CCEC 

CCL 

CD 

 

 

 

60% 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 



 

orquestra barroca.  

 

4.6. Ópera Ballet, 

Comedia Ballet e 

outros xéneros no 

Barroco.  

 

4.7. Real Academia 

de danza en París. 

A chegada do 

profesiona-lismo 

na danza.  

 

 

  

4.8. A música 

barroca en España. 

Música vocal sacra 

e profana. O teatro 

 

4.2. Interrelacionar a 

historia da música e 

da danza do 

barroco, así como as 

 

4.2.1. Analiza a 

complexidade de 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

 

CAA 

CCEC 

CSC 

CCL 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

musical: a ópera e 

a zarzuela. A 

música 

instrumental. A 

música nas 

catedrais galegas.  

 

4.9. Principais 

compositores e 

compositoras. 

Función social da 

persoa 

compositora.  

 

4.10. Danzas 

cortesás do 

Barroco. O balé de 

Luís XIV. Música 

escénica.  

súas obras máis 

significativas, con 

outros aspectos da 

cultura, o contexto 

histórico e a socie-

dade do mesmo 

período.  

 

determinen o 

desenvolvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

establecendo xuízos 

críticos.  

 



 

 

 

 

 

Bloque V: O Clasicismo. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

  

5.1. O estilo 

galante e a Escola 

de Mannheim.  

 

5.2. As formas 

instrumentais: 

orixe, 

característcas e 

 

5.1. Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

obras do clasicismo 

e describir os seus 

trazos máis 

característicos, 

xustificando o seu 

 

5.1.1. Capta e describe o 

carácter, o xénero, as 

características estéticas 

e os trazos estilísticos 

máis importantes das 

obras propostas.  

 

5.1.2. Coñece e describe 

 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

 

 

 

CCEC 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

 

 

PE  40% 

 

CL 

EOE 

 



 

evolución.  

 

5.3. Música 

sinfónica e de 

cáma-ra. Música 

vocal: a reforma de 

Gluck. Ópera bufa 

e ópera seria.  

 

5.4.Principais 

compositores 

clásicos: Haydn, 

Mozart e 

Beethoven.  

 

5.5.Organoloxía: o 

piano, o cuarteto 

de corda; a 

evolución da 

per-tenza a este 

período histórico.  

 

as obras e os autores 

máis representativos 

deste período.  

 

 

CCL 

CD 

PO  40% 

TI    20% 

 



 

orquestra.  

 

 . . O  allet de 

acción.  ovos 

aspectos do 

espectáculo. 

Estética. 

Innovacións da 

posta en escena.  

 

  

5.7. O clasicismo 

en España.  

 

 

5.2. Interrelacionar a 

historia da música e 

da danza do 

clasicismo, así como 

as súas obras máis 

significativas, con 

outros aspectos da 

cultura, o contexto 

 

5.2.1. Analiza a 

complexidade de 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

determinen o 

desenvolvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

 

CAA 

CCEC 

CSC 

CCL 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

histórico e a 

sociedade do 

mesmo período.  

 

establecendo xuízos 

críticos.  

 

 

 

 

 

Bloque VI: O Romanticismo, o Nacionalismo, o Postromanticismo. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- b 

- d 

- g 

- k 

 

6.2. Orixe e 

significado dos 

nacionalismos 

musicais:  

 

6.1. Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

obras do 

 

6.1.1. Capta e describe o 

carácter, o xénero, as 

características estéticas 

e os trazos estilísticos 

 

CAA 

CCEC 

CCL 

 

 

60% 

 

 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

- l – Escolas e estilos.  

– Figuras 

representativas da 

composición.  

 

6.3. O 

rexurdimento 

musical en Galicia: 

música 

instrumental e 

vocal.  

 

6.4. O ballet 

romántico, xénese 

e 

desenvolvemento. 

Principais obras e 

figuras.  

 

romanticismo, o 

nacionalismo e o 

postroman-ticismo e 

describir os seus 

trazos máis 

característicos, 

xustificando o seu 

pertenza a este 

período histórico.  

 

máis importantes das 

obras propostas.  

 

6.1.2. Coñece e describe 

as obras e os autores 

máis representativos 

deste período.  

 

 

 

CCEC 

CCL 

CD 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 



 

6.5. Período post-

romántico no 

ballet. Principais 

obras e figuras do 

ballet imperial 

ruso.  

 

6.5. A danza 

española; orixes e 

consolidación das 

distintas vertentes: 

folclore, escola 

bolera, flamenco e 

danza estilizada.  

 

 

  

6.7. A música na 

España do sécu-lo 

 

6.2. . Interrelacionar 

a historia da música 

 

6.2.1. Analiza a 

complexidade de 

 

CAA 

CCEC 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

 

CL 

EOE 



 

XIX. A zarzuela. A 

música ga-lega: 

principais 

compositores.  

 

6.8. Influencia da 

literatura na 

música.  

 

e da danza en 

romanticismo, o 

nacionalismo e o 

postromanticismo, 

así como as súas 

obras máis 

significativas, con 

outros aspectos da 

cultura, o contexto 

histórico e a 

sociedade do 

mesmo periodo.  

 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

determinen o 

desenvolvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

establecendo xuízos 

críticos.  

 

CSC 

CCL 

TI    20% 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

Bloque VII: Primeiras tendencias modernas. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 



 

de cada 

estandar 

 

- b 

- d 

- g 

- k 

- l 

- h 

 

7.1. O 

impresionismo. 

Caracterís-ticas 

musicais e figuras 

represen-tativas.  

 

7.2. A segunda 

escola de Viena: Do 

Posromanticismo 

ao Dodeca-

fonismo. 

Composición e 

técnicas. 

  

7.3. O 

Neoclasicismo. 

 

7.1. Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

obras do 

impresionismo, 

expresionismo e 

outros move-mentos 

da primeira metade 

do século XX e 

describir os seus 

trazos máis 

característicos, 

xustificando o seu 

pertenza a este 

período histórico.  

 

 

7.1.1. Capta e describe o 

carácter, o xénero, as 

características estéticas 

e os trazos estilísticos 

máis importantes das 

obras propostas.  

 

7.1.2. Coñece e describe 

as obras e os autores 

máis representativos 

deste período.  

 

 

CAA 

CCEC 

CCL 

CMCCT 

 

 

CCEC 

CCL 

CD 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

Represen-tantes 

principais da 

composición. 

Stravisnki.  

 

7.4. Teatro musical 

europeo e 

americano a 

comezos do século 

XX.  

 

7.5. Orixe e 

desenvolvemento 

da música de jazz.  

 

7.6. Diferentes 

concepcións da 

orquestra no 

século XX.  



 

  

7.7. Os balés rusos. 

Diaghiliev 

(coreógrafos, 

composi-tores e 

escenógrafos).A 

danza moderna  

 

7.8. Novas 

linguaxes no século 

XX: o século dos 

ismos: Surrealismo, 

Expresionismo, etc.  

 

7.9. 

Desenvolvemento 

da danza moderna 

nas primei-ras 

décadas do século 

 

7.2. Interrelacionar a 

historia da música e 

da danza da primeira 

metade do século 

XX, así como os seus 

mo-vementos 

artísticos e obras 

máis significativas, 

con ou-tros aspectos 

da cultura, o 

contexto histórico e 

a socie-dade do 

mesmo período.  

 

 

7.2.1 Analiza a 

complexidade de 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

determinen o 

desenvolvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

establecendo xuízos 

críticos.  

 

 

CAA 

CCEC 

CSC 

CCL 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

XX.  

 

7.10. A música en 

España na primeira 

metade do século. 

Falla e a xeración 

do 98. A Xeración 

da República.  

 

7.11. A música 

galega. Figuras re-

presentativas 

galegas na 

diáspora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bloque VIII: Música e Danza na segunda mitade do século XX. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- h 

- k 

- l 

- j 

 

8.1.O.Serialismo 

Integral.  

 

8.2. As vangardas. 

Indetermi-nación e 

aleatoriedade. 

 

8.1. Identificar, a 

través da audición 

ou do visionado, 

obras pertencentes 

aos movementos 

estilísticos da se-

 

8.1.1. Capta e describe o 

carácter, o xénero, as 

características estéticas 

e os trazos estilísticos 

máis importantes das 

obras propostas.  

 

CAA 

CCEC 

CCL 

CMCCT 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

 

 

CL 

EOE 

 



 

Novas grafías. 

Música 

electroacústica e 

música concreta.  

 

8.3. O 

Postserialismo.  

 

8.4. A música de 

vangarda espa-

ñola: a Xeración do 

51. A música 

galega. Autores 

contemporáneos.  

 

8.5. A música e a 

danza popular 

moderna: jazz, 

pop, rock.  

gunda metade do 

século XX e describir 

os seus trazos máis 

característicos, 

xustificando o seu 

perteneza a este 

período histórico.  

 

 

 

8.1.2. Coñece e describe 

as obras e os autores 

máis representativos 

deste período.  

 

 

CCEC 

CCL 

CD 

60% PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 



 

 

8.6. A danza 

contemporánea. 

Evolución e 

expansión na 

segunda metade 

do século XX.  

  

8.7. Cante e baile 

flamenco.  

 

8.8. Música e 

danza popular 

galega  

 

8.9. A importancia 

da música 

cinematográfica, 

publici-taria e de 

 

8.2. Interrelacionar a 

historia da música e 

da danza da segunda 

metade do século 

XX, así como os seus 

movementos 

artísticos e obras 

máis significativas, 

con ou-tros aspectos 

da cultura, o 

contexto histórico e 

 

8.2.1. Analiza a 

complexidade de 

circunstancias que, pola 

súa importancia, 

determinen o desen-

volvemento dunha 

época, un estilo ou un 

autor determinado, 

establecendo xuízos 

críticos.  

 

 

CAA 

CCEC 

CSC 

CCL 

 

60% 

 

PE  40% 

PO  40% 

TI    20% 

 

 

CL 

EOE 

 



 

ambientación. A 

danza no cinema.  

 

8.10. Os novos 

instrumentos. As 

novas tecnoloxías 

aplicadas a música.  

 

a sociedade do 

mesmo período.  

 

 

 

Bloque IX: A música tradicional no mundo. 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias  

clave 

Grao mínimo 

de 

consecución 

de cada 

estandar 

Instrumentos 

de avaliación 

Elementos 

transversais 

 

- h 

- l 

 

9.1.Danza e música 

exótica, étnica, 

 

9. Identificar, a 

través da audición 

 

9.1. 1.Coñece e describe 

as principais 

 

CCEC 

CCL 

 

40% 

 

TG 100% 

 

CL 

EOE 



 

- j 

- g 

folclórica e 

popular. Música e 

danza popular 

galega.  

 

9.2. Función social 

da música e a 

danza: ritos, 

tradicións, festas.  

 

9.3. Características 

da música e da 

danza: ritmo, 

melodía, 

morfoloxía, estilos 

de canto, texturas, 

pasos, disposicións, 

movementos.  

 

ou do visionado, 

obras da música 

tradicional, 

describindo os seus 

trazos máis 

característicos e 

distinguindo 

diferentes estilos, 

estéticas e usos.  

 

características da música 

e a danza tradicional, 

distinguindo diferentes 

estilos de canto, 

melodías, escalas, 

texturas e ritmos.  

 

CD  



 

9.4.Organoloxía. 

Introdución aos 

instrumentos tradi-

cionais.  

 

 



 

 

 

A metodoloxía centrarase especialmente, a través da clase invertida, ou flipped 

classroom de que o alumnado poida entender fontes documentais musicais históricas, 

debatir, contrastar e aprender a través delas como parte do proceso científico das 

ciencias sociais.  

Os criterios de avaliación son os mesmos que se teñen establecidos nos anteriores 

cursos, toda vez que non se pode perder de vista que o alumnado non chegará ata o 

final de xuño coa materia, o que debe ser tido en conta pola profesora da materia co 

fin de que adopte “o chip educativo-temporal” ás características de segundo de 

bacharelato. 

 

  



 

 

 
Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado  

 

Son grosso modo, os expostos para 1º de LPM, xa que  o curso confórmase cuns 

mesmos criterios de avaliación. Así mesmo, e como xa aconteceu na parte da 

programación correspondente a 1º curso de Bacharelato, no presente curso 

académico non hai alumnos coa materia pendente, nin tampoco ningún que a priori 

precise dunha adaptación curricular.  

Cómpre manifestar así mesmo que dada a presión que exerce a proba da ABAU neste 

alumnado, non se ten contemplado a asistencia a actividades extraescolares da 

materia.  

 

  



 

 

 
ASPECTOS TRANSVERSAIS  A TODA A PROGRAMACIÓN 

 

En todos os cursos nos que o departamento de Música imparte as súas materias e 

Artes Escénicas é de enorme importancia a Educación para a Igualdade e a 

Convivencia, na que se traballa profundamente como un compromiso profundo con 

todo o noso alumnado. Ben através das actividades do centro, ben en unidades 

didácticas específicas ou de forma transversal a elas, estes dous temas son a pedra 

angular sobre a que asentar o proceso académico como tal. Sen un traballo a prol da 

convivencia e por un espazo libre de acoso escolar, todos os coñecementos serán 

parciais e todo o aprendizaxe, carente de sentido. Afondar, apoiar e construir un 

mundo de igualdade efectiva é unha meta incuestionable para todo o curso escolar.  

  

  



 

 

6 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

Estas formúlanse para todo o alumnado agás como se ten dito, para o alumnado de 2º 

de Bacharelato. Esta actividades, ademáis de colaborar con outros departamentos, 

especialmente cos lingüísticos e con actividades transversais, como son os programas 

europeos, contan sobre todo con saídas extraescolares. Neste sentido, cómpre 

salientar como saídas do departamento:  

 - Concertos didácticos no Auditorio de Galicia para asistir aos concertos da 

Orquestra Filarmonía de Galicia. 

 - Concertos de música tradicional galega no Auditorio de Galicia. 

 -Charlas on line sobre distintos aspectos da música clásica. 

 - Charlas conferencias relacionadas coa música. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela,  

setembro  de 2018 

  

 


