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2.Introdución e contextualización.  
 
DEPARTAMENTO DE  MÚSICA 
MATERIA LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL CURSO 1ºBACH  
    
MARCO LEGAL: Mínimos de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG no 120, 29-xuño-2015). 
 
CONTEXTO DO CENTRO 
 
Recollido no PEC polo miúdo, podemos dicir que é un centro marcado polo lugar físico onde está: o noso claustro do Poleiro, que nos brinda posibilidades innumerables para a 
educación integral dos nosos alumnos, e a nosa propia. A vila de Celanova é polo demais un lugar moi amigable para toda disciplina artística e cun alumnado moi pouco 
disruptivo, o que fai que se poida traballar a un bo nivel, a pesares das grandes diferencias entre o alumnado propio da vila e o das zonas rurais máis illadas, con menos 
posibilidades (incluso sen liña telefónica ou internet) e  un envellecemento enorme da poboación. 
 
O curso 21-22 estará marcado de novo polas restricións debidas ao protocolo COVID, que non nos impedirán impartir a materia senón seguir unhas pautas diferentes para 
atender a tódolos bloques sen que ningún se vexa desbotado ou incompleto. De aquí en adiante, tódolos cambios na metodoloxía que se refiran ao protocolo COVID 
aparecerán resaltados en amarelo. 
 
Dende o primeiro día, familiarizaremos ao alumnado co uso da Aula Virtual, que nos servirá como centro de recursos en calquera caso pero que será vital en caso dunha nova 
suspensión das clases presenciais. 
 
OBXECTIVOS 
 
 
 O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
 a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto  
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
 analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 
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persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 
 ás persoas con discapacidade. 
 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para  o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua  castelá. 
 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario  
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as  habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
 l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos  métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia  ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
 
Neste curso traballaranse os bloques de contidos segundo figura na lei: 
          
Bloque 1: Destrezas musicais. 
Bloque 2: Audición comprensiva. 
Bloque 3: Teoría musical. 
Bloque 4: Creación e interpretación. 
Bloque 5: Tecnoloxías aplicadas ao son. 
 
Para respectar o protocolo COVID, as actividades relativas ao bloque “Creación e Interpretación”, no que se refire á práctica instrumental coa frauta, as partituras explicaranse na 
aula e prepararanse na casa, facéndolle chegar a gravación ás profesoras para a súa valoración. O mesmo para a expresión vocal. Cando as obras estean convinte mente 
preparadas, aproveitaremos o bo tempo para facer un ensaio xeral no xardín do claustro, ao aire libre, para fomentar a interpretación grupal. Por outra banda, potenciaranse 
actividades de percusión corporal e traballo rítmico que se poden realizar na aula con total seguridade. 
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3. Vinculación entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, 
elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 
A temporalización e secuenciación dos contidos inclúese no apartado seguinte, xunto coa metodoloxía, pois pensamos que queda máis claro e é máis fácil de comprender 
vinculándoas. Nese mesmo apartado explicamos o traballo por bloques en cada unidade didáctica. 

 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos propostos polo 
departamento 

CC  

clave 

Instrumentos de 
avaliación. 

 Bloque 1. Destrezas musicais    

d 
e 
f 
i 
m 
ñ 

B1.1. Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do 
coñecemento do aparello fonador, o seu funcionamento, a respiración, 
a emisión, a articulación, a relaxación e a afinación. 
B1.2. Interpretación vocal atendendo ás indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á agóxica, á articulación dos sons e os seus 
ataques, e á ornamentación musical. 

B1.1. Entoar cunha 
correcta emisión da voz, 
individual ou 
conxuntamente, unha 
melodía ou unha canción 
con acompañamento. 

 

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

Pode nomear os principais órganos 
da fonación. 

CMCCT Preguntas 
obxectivas. 

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

Pode respirar correctamente e 
manter unha posición relaxada. 

CAA 
CSC 

Folla de 
observación. 

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

Pode aplicar a técnica vocal sen 
lesionar a voz. 

CSC 
CCEC 

Rúbrica. 
En vídeo. 

c 
d 
i 
n 
ñ 

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

B1.2. Identificar e 
reproducir intervalos, 
modelos melódicos 
sinxelos, escalas ou 
acordes arpexiados a 
partir de diferentes 
alturas.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduce subidas e baixadas de 
frecuencia semellantes ás 
escoitadas. 

CAA 
CSC 
CMCCT 

Rúbrica, folla de 
observación. 
 

c 
d 
i 
m 

B1.4. Interiorización do pulso. 
B1.5. Interpretación instrumental atendendo ás indicacións relativas á 
expresión, á dinámica, á agóxica, á ornamentación musical, e á 
articulación dos sons e dos seus ataques. 

B1.3. Identificar e 
executar 
instrumentalmente ou 
vocalmente estruturas e 
patróns rítmicos ou 

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

Mantén un pulso constante e é 
capaz de interpretar figuracións 
básicas. 

CMCCT 
CCEC 

Rúbrica 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos propostos polo 
departamento 

CC  

clave 

Instrumentos de 
avaliación. 

n 
ñ 
p 

B1.6. Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica como 
harmónica nas claves de sol e fa en cuarta, e da escritura tanto 
melódica como harmónica. 
B1.7. Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo 
interválico. 
B1.8. Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras. 

melódicos simultáneos 
dunha obra breve ou dun 
fragmento, con ou sen 
cambio de compás, nun 
tempo establecido. 

equivalencias nos cambios de compás.  

LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas 
rítmicas simultáneas, utilizando e desenvolvendo a 
disociación auditiva e motriz. 

Executa simultáneamente patróns 
rítmicos mentres marca o pulso. 

CMCCT 
CSC 

Folla de 
observación. 

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

É quen de ler partituras sinxelas sen 
axuda. 

CAA 
CMCCT 
CCEC 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 

 Bloque 2. A audición comprensiva    

i 
n 
ñ 

B2.1. Percepción e identificación do pulso, dos acentos e dos 
compases binarios, ternarios e cuaternarios. 
B2.2. Percepción, identificación e transcrición de fórmulas rítmicas 
básicas orixinadas polo pulso binario ou ternario. 
B2.3. Percepción, identificación e transcrición de signos que modifican 
a duración, síncopes, anacruses, notas a contratempo, cambios de 
compás, grupos de valoración especial, equivalencias pulso-pulso e 
fracción-fracción, etc. 

B2.1. Recoñecer 
autidivamente o pulso 
dunha obra ou dun 
fragmento, así como o 
acento periódico, e 
interiorizalo para manter 
durante breves períodos 
de silencio.  

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

Coñece e diferencia os elementos 
do ritmo. 

CMCCT 
CSC 

Folla de 
observación. 

b 
d 
e 
f 
i 
n 

B2.4. Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas 
das obras musicais, tanto as que teñen como fundamento a linguaxe 
da música culta como as que teñen como fundamento as linguaxes 
musicais contemporáneas, o jazz, a música tradicional, o rock, o 
flamenco e as músicas do mundo. 
B2.5. Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas, 
funcións tonais-acordes maiores e menores, acordes de sétima 
dominante e de sétima diminuída, cadencias e os modos e intervalos 
fóra do concepto tonal. 
B2.6. Recoñecemento comprensivo das texturas musicais e dos 
timbres instrumentais nas obras escoitadas ou interpretadas. 
B2.7. Recoñecemento auditivo e transcrición dos esquemas rítmicos, 
das melodías, dos intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes 
da combinación dos devanditos elementos. 
B2.8. Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das 
melodías, dos intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes da 
combinación dos devanditos elementos. 
B2.9. Identificación de erros ou as diferenzas entre un fragmento 
escrito e un fragmento escoitado. 

B2.2. Recoñecer 
auditivamente e describir 
con posterioridade as 
característicos das obras 
escoitadas ou 
interpretadas 

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

 

Recoñece ritmos, familias 
orquestais, tipos de melodía que 
permitan facer unha análise básica. 

CMCCT 
CCEC 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 

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

 

É quen de relacionar o que le co 
que escoita. 

CCEC Folla de 
observación. 

LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a 
partitura.  

É quen de seguir a partitura 
escoitada sen se perder. 

CCEC Folla de 
observación. 

LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos 
básicos das linguaxes propias da música culta, jazz, 
rock e flamenco, así como os máis importantes da 
linguaxe musical contemporánea.  

 

Recoñece os elementos básicos 
das diferentes linguaxes musicais e 
pódeos clasificar de xeito básico. 

CCEC Preguntas 
obxectivas, 
rúbrica. 

LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras Coñece o vocabulario técnico 
apropiado para describir os 

CCEC Preguntas 
obxectivas. 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos propostos polo 
departamento 

CC  

clave 

Instrumentos de 
avaliación. 

B2.10. Transcrición de esquemas harmónicos das obras escoitadas. escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada. elementos da música e pode 
percibir algúns. 

 

 

 

 

 

CCL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bloque 3. A teoría musical    

d 
i 
n 

B3.1. Coñecemento das grafías das fórmulas rítmicas, simultaneidade 
de ritmos, signos que modifican a duración, síncope, anacruse, notas 
a contratempo, os grupos de valoración especial contidos en un e 
varios pulsos, etc. 
B3.2. Coñecemento das grafías e dos termos relativos á expresión 
musical, á dinámica, ao tempo, á agóxica, á articulación musical e ao 
ataque dos sons. 
B3.3. Aproximación ás grafías contemporáneas. 

B3.1. Coñecer e aplicar 
na lectura e na 
interpretación de 
partituras os termos e os 
signos relacionados co 
ritmo e coa expresión 
musical.  

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

ID CMCCT 
CCEC 

Preguntas 
obxectivas, folla 
de observación. 

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

 CCEC 
CCL 
CMCCT 

Preguntas 
obxectivas, folla 
de observación. 

i 
n 

B3.4. Coñecemento das normas de escritura melódica. 
B3.5. Coñecemento e comprensión dos ritmos característicos das 
danzas e das obras musicais. 
B3.6. Coñecemento e comprensión de escalas, funcións tonais, 
intervalos, cadencias, acordes básicos e complementarios, tonalidade, 
modalidade e modulación. 
B3.7. Coñecemento dos principais sistemas de cifraxe harmónica. 
B3.8. Coñecemento da ornamentación musical. 
B3.9. Comprensión do efecto que producen na música os sons da 
ornamentación e intensificación expresiva. 
B3.10. Ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. 

B3.2. Recoñecer nunha 
partitura os elementos 
básicos da linguaxe 
musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ID CAA 
CCEC 

Preguntas 
obxectivas, folla 
de observación. 

LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos 
harmónicos e formais. 

 

ID CCEC 
CMCCT 

Preguntas 
obxectivas, folla 
de observación. 

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

ID CCEC 
CCL 

Preguntas 
obxectivas, folla 
de observación. 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos propostos polo 
departamento 

CC  

clave 

Instrumentos de 
avaliación. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Bloque 4. A creación e a interpretación    

c 
d 
i 
l 
m 
n 

B4.1. Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas 
orixinadas polo pulso binario ou ternario e as súas variantes. 

B4.1. Realizar exercicios 
psicomotores e 
improvisar estruturas 
rítmicas sobre un 
fragmento escoitado de 
maneira tanto individual 
como conxunta. 

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

Interpreta variantes moi sinxelas 
seguindo o pulso e compás. 

CMCCT Folla de 
observación, 
rúbrica. 

c 
d 
i 
l 
m 
n 

B4.2. Improvisación, tanto individual como colectiva, de breves 
melodías. 
B4.3. Utilización das escalas e acordes máis habituais no sistema 
modal e tonal.  

B4.2. Improvisar, 
individualmente ou 
colectivamente, breves 
melodías tonais ou 
modais, pequenas formas 
musicais partindo de 
premisas relativas a 
diferentes aspectos da 
linguaxe musical. 

LPMB.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.  

É quen de utilizar elementos da 
tonalidade para usar basicamente 
en estruturas sinxelas. 

CCEC 
CSIEE 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 

a 
b 
c 
d 
h 
i 
n 

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

B4.3. Interpretar de 
memoria, individualmente 
ou conxuntamente, 
fragmentos de obras do 
repertorio seleccionados 
entre os propostos polo 
alumnado, valorando as 
achegas do grupo e 
desenvolvendo o espírito 
crítico. 

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

Pode interpretar correctamente 
partituras axeitadas ao nivel, sen 
necesidade de memorizalas. 

CCEC Folla de 
observación, 
rúbrica. 

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

ID CSC 
CCEC 

Folla de 
observación. 

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

Utiliza os instrumentos 
axeitadamente, con respecto e 
coidado. 

CAA 
CSC 

Folla de 
observación. 

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

Utiliza a voz para entoar sen forzala 
nin lesionarse. 

CAA 
CSC 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos propostos polo 
departamento 

CC  

clave 

Instrumentos de 
avaliación. 

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

ID CSC 
CSIEE 

Folla de 
observación. 

a 
b 
c 
d 
h 
i 
l 
n 

B4.5. Achegamento aos procesos compositivos máis habituais. 
B4.6. Utilización da expresión corporal e o movemento corporal como 
complemento ao feito musical. 
B4.7. Desenvolvemento da lateralidade a través da realización 
simultánea de diferentes ritmos básicos 

B4.4. Improvisar ou 
compor e interpretar unha 
breve obra musical para 
unha melodía dada, que 
necesite a participación 
de varios executantes e 
incorporar movemento 
coreográfico, utilizando 
os coñecementos 
musicais adquiridos. 

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

Crea pequenos fragmentos 
musicais previas pautas. 

CCEC 
CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 

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

Crea patróns de movemento 
básicos axeitados ao ritmo e á 
expresión da música proposta. 

CSC 
CAA 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 

a 
b 
c 
n 

B4.8. Participación activa na organización e na realización de 
actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos.  
B4.9. Participación na organización e na realización de actividades 
con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, 
tomando conciencia, como parte dun grupo, do enriquecemento que 
se produce coas achegas das demais persoas. 

B4.5. Saber comportarse 
como espectador/a e 
intérprete, e controlar o 
medo escénico nas 
actuacións. 

 

 

 

 

LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como 
espectador/a e como intérprete na realización de 
actividades musicais desenvolvidas en diferentes 
contextos. 

ID CSC Folla de 
observación. 

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

É quen de levar a cabo unha 
actuación pública, sexa de 
interpretación, vocal, instrumental 
ou de expresión corporal. 

CSC Folla de 
observación, 
actuación pública. 

 Bloque 5. As tecnoloxías aplicadas ao son    

d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 
m 
n 

B5.1. Fenómeno físico-harmónico; movemento ondulatorio; serie de 
Fourier. 
B5.2. Características acústicas dos instrumentos: instrumentos 
transpositores e electrónicos; manipulación artificial do son. 
B5.3. Fundamentos dos sistemas de afinación. Proporcións asociadas 
aos intervalos: consonancia e disonancia. Serie harmónica. Índices 
acústicos. Diapasón. 
B5.4. Transmisión e amortecemento do son. 
B5.5. Sinal analóxico e sinal dixital. Dixitalización do son analóxico. 
B5.6. Síntese do son: mostraxe (samplers), filtros de frecuencias e 
multipistas. 
B5.7. Hardware musical: computadores, tarxetas de son e conexións. 
B5.8. Tipos de software musical: editores de partituras, 

B5.1. Realizar traballos e 
exercicios aplicando as 
ferramentas que ofrecen 
as novas tecnoloxías.  

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

É quen de escribir música en 
editores de partitura e utilizar un 
editor de audio básico. 

CD 
CMCCT 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 
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 Linguaxe e Práctica Musical. 1º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos propostos polo 
departamento 

CC  

clave 

Instrumentos de 
avaliación. 

secuenciadores, programas xeradores de acompañamentos e mesas 
de mesturas. 

g 
h 
i 
l 
n 

B5.9. Práctica dos sistemas de gravación analóxica ou dixital, de 
procesamento de sons de comunicación MIDI en interpretacións ou 
creacións propias. 
B5.10. Uso da música con soporte electrónico en producións 
escénicas ou audiovisuais. 
B5.11. Realización de sonorizacións a través da improvisación, a 
composición ou a selección musical de textos ou de imaxes. 

B5.2. Crear pezas 
sonoras ou audiovisuais 
utilizando distintos 
sistemas de reprodución 
e gravación de son. 

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

É máis ou menos autónomo no uso 
dos medios tecnolóxicos e ten 
unhas aceptables habilidades en 
ALFIN. 

CAA 
CD 
CMCCT 

Folla de 
observación, 
rúbrica. 

*En tódolos bloques, de maneira explícita ou implícita, traballaranse os elementos transversais: comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. 
 
 
4. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das 
competencias clave. Materiais e recursos didácticos. 
 
 
 Citando o documento base, “... Considerando que a música ten como finalidade primordial a comunicación, é necesario que o alumnado conte coas ferramentas 
necesarias que lle axuden a comprender e a participar do feito musical. Neste sentido, débese favorecer que o alumnado se implique activamente no proceso artístico musical. 
A expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do coñecemento musical en torno aos que se organiza esta materia; está estruturada en cinco bloques ("Destrezas 
musicais", "A audición comprensiva", "A teoría musical", "A creación e a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas ao son"), que se deben presentar nas actividades de 
ensino e aprendizaxe relacionados entre si, xa que estes ámbitos se complementan e interactúan; refórzanse e desenvólvense mutuamente. “ 
 
 Polo tanto, incluímos neste apartado a secuenciación por entenderen que esta metodoloxía activa require que os bloques de coñecemento que a lei propón han de 

discorrer paralelos, e presentes todos eles en cada unidade didáctica. 

 
 Aproximadamente (varía en cada unidade e está especificado na secuenciación), a porcentaxe nos criterios de cualificación para cada bloque é a seguinte: Teoría,  20 
ou 25 %; Audición,  20 ou 25%; Destrezas: 15%; Interpretación e creación: 30%; Novas tecnoloxías: 10%. 
 
 Este departamento mantén os criterios de valoración das normas de expresión oral e escrita elaboradas no seu día pola CCP, e tamén  o seu plan lector que se recolle no 
plan lector do centro e se pode consultar no blog da biblioteca: bibliotecapoleiro.blogspot.com.es  e na web do centro. En canto ao plan Tic, xa se especifica en cada unidade da 
programación. 
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MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 
Frauta cada alumno, para utilizar na casa ou nos días de interpretación conxunta en exteriores, material audiovisual, instrumental Orff da aula, desinfectado antes e despois do 
seu uso, reprodutor de música, gravadora, partituras e apuntes aportados polas profesoras. Ordenador de aula con conexión a internet e proxector. Os recursos online que se 
utilizarán están na Aula Virtual do centro. 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓNS 
 

1ª AVALIACIÓN 
   

 
BLOQUES  E UNIDADES 

S
E
S
I
Ó
N
S 

CONCRECIÓN DA METODOLOXÍA E SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

CC 
CLAVE 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN INICIAL 3      

UNIDADE I 
  

 
    

BLOQUE 3: TEORÍA MUSICAL. 1 O RITMO 
 
Figuras e compases. Compases de subdivisión binaria,  ternaria e amalgama. 

Apuntes aportados 
pola profesora. 

LPMB.3.1.1 

LPMB.3.2.1. 

LPMB.3.2.3. 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

Valorado en 
conxunto no 
seguinte apartado 
do bloque 3. 

BLOQUE 2: AUDICIÓN 
COMPRENSIVA 

2 Escoita de obras musicais de diferentes xéneros e estilos, identificando os seus elementos rítmicos máis característicos, 
comezando polos máis básicos: 
Pulso, acento, subdivisión e motor. 

Audicións e partituras 
correspondentes. 
Recursos na web do 
centro. 

LPMB2.1.1. CMCCT 
CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

20,00% 

BLOQUE 4: CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 

1 Composición e improvisación de fragmentos rítmicos básicos mediante técnicas de expresión corporal e/ou instrumentos de 
percusión da aula. 

Gravadora. 
Instrumental Orff da 
aula. 

LPMB.4.1.1. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

CMCCT 
CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

Valorado no 
seguinte apartado 
do bloque 4. 
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BLOQUE 3: TEORÍA MUSICAL. 
 

1 Esquemas rítmicos complexos: O contratempo, a síncopa, os grupos de valoración especial, a hemiolia. 
Inicios musicais atendendo ao ritmo: Tético, Anacrúsico e Acéfalo. 
Finais musicais atendendo ao ritmo: Masculino e Feminino. 

Apuntes aportados 
pola profesora. 

LPMB.3.1.1 

LPMB.3.2.1. 

LPMB.3.2.3 

 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

10% 

10% 

5% 

BLOQUE 4: CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 

2 Instrumentacións de diferentes épocas analizando os ritmos empregados en cada estilo, secuenciados por dificultade: 
1.- Patróns rítmicos sinxelos en compases de unidade de pulso “negra”  (subdivisión binaria). (Ex.- Stella Splendens – 
Música medieval) 
2.- Patróns rítmicos sincopados, a contratempo e con grupos de valoración especial nos mesmos compases. (Ex.- Vals de 
Amelie – Música de cine) 
3.- Patróns rítmicos sinxelos en compases de subdivisión ternaria. (Ex. Si dolce'l tormento – Aria barroca). 
4.- Patróns rítmicos complexos en compases de subdivisión ternaria. (Ex. El Atrapasueños – Música popular urbana).  As 
obras serán de diferentes xéneros e estilos. 
 
 

Partituras. Gravadora. PMB.4.1.1. 

LPMB.4.2.1 

LPMB.4.3.1-5 

LPMB.4.4.2. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

 5% 

5% 

10% 

5% 

2,5% 

2,5% 

 
 

½ 
 

 Exercicios de improvisación sobre patróns rítmicos que sinteticen todo o explicado, mediante percusión corporal e/ou 
instrumental da aula. 

Instrumental Orff. 

 ½ 
 

Expresión corporal: Conceptos de danza contemporánea: elementos do corpo e secuencias de movemento aplicando os 
conceptos rítmicos estudados.  
 

Gravadora. 

BLOQUE 1: DESTREZAS 
MUSICAIS. 

1 A preparación da voz. Exercicios de quecemento, respiración, relaxación, vocalización etc. 
 
Hixiene e correcta emisión da voz. 

Esterilla. LPMB1.1. 1 

LPMB1.1. 2 

CMCCT 
CAA 
CSC 

5,00% 

5,00% 

 

  Expresión corporal: os movementos cotiáns e o ritmo. Posibilidades do corpo, o movemento e o espazo. Gravadora. Foco. LPMB1.3.2. CMCCT 
CSC 

5,00% 

BLOQUE 5: 
TECNOLOXÍAS APLICADAS AO 
SON. 
 

1 Gravación e procesamento das instrumentacións realizadas. 
Programación de ritmos en software multipistas, xa sexan gráficos ou con escritura musical específica. 

Gravadora. Software 
específico. 

LPMB5.1.1. 

LPMB5.2.2. 

CAA 
CD 
CMCCT 
 

5,00% 

5,00% 

UNIDADE II 

BLOQUE 3: TEORÍA MUSICAL. 1 A MELODÍA 
 
As notas. Interválica. Análise e recoñecemento de intervalos melódicos. 
Escalas. Construcción de escalas en calquera tonalidade  e modalidade. 

Apuntes aportados 
pola profesora. 

LPMB.3.1.1 

LPMB.3.2.1. 

LPMB.3.2.3. 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

10% 

10% 

5% 

BLOQUE 2: AUDICIÓN 
COMPRENSIVA 

1 Escoita e análise de obras de diferentes xéneros e estilos. 
A melodía dende unha perspectiva histórica. A melodía dende unha perspectiva xeográfico-cultural. 
Análise dos elementos fundamentais da melodía: interválica, división en tons, semitóns e ou divisións menores. 

Audición e partituras 
específicas. 

LPMB2.2.1. 

LPMB2.2.2 

LPMB2.2.3 

LPMB2.2.4 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

5% 

5% 

5% 

5% 
BLOQUE 4: CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 

1 Improvisacións rítmico melódicas, variacións sobre melodías tipo, imitación de patróns melódicos, musicalización de 
palabras (por exemplo os nomes propios, etc.). 

Gravadora. LPMB.4.1.1. CMCCT 5% 
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 1 Interpretación vocal e instrumental de pezas características dos diferentes tipos de melodías: dende algún exemplo de 
canto chan (Ex. Veni Creator Spiritus), pasando pola música barroca (ex. Cantata 147 de Bach) ata as bandas sonoras 
actuais con distintos tipos de influencia (Ex. Ennio Morricone, Vangelis ou o minimalismo de Mertens). 

Gravadora. 
Instrumental Orff. 

LPMB.4.2.1 

LPMB.4.3.2. 

LPMB.4.3.5 

LPMB.4.4.2. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

5% 

5% 

5% 

5% 

2,5% 

2,5% 

BLOQUE 1: DESTREZAS 
MUSICAIS. 

½ 
 

O sistema fonador  e as súas características fisiolóxicas: farinxe, larinxe, boca, resoadores. Ver materiais en (Sección de 
enlaces do departamento). 

Apuntes aportados 
pola profesora. Vídeos 
específicos  

LPMB1.1. 1 

LPMB1.1. 2 

 

LPMB1.3.1 

LPMB1.3.2 

 

 

LPMB1.3.3 

 

 

 

LPMB1.2.1.  

CMCCT 
CAA 
CSC 

5,00% 

 1 
 

A  fonación:  natureza  e características.  Exercicios e técnicas da emisión da voz.   CMCCT 
CCEC 
CSC 

2,50% 

 ½ 
 

Disfonías,  afonías  e  outros  trastornos da voz. A respiración costo-diafragmática-abdominal. Apoio da voz no diafragma e 
control da dosificación do aire ao falar e cantar. Eufonía. 

Esterilla. CAA 
CMCCT 
CCEC 

2,50% 

 1 Entoación de intervalos. 
 
Entoación de pezas adecuadas ao nivel, de diferentes xéneros e estilos, mais aínda non polifónicas, ao sumo cánones 
como por exemplo “Brindis” (Mozar), “Per crucem” (Perosi), ou similares. 

Gravadora. CMCCT 
CAA 
CSC 

5,00% 

BLOQUE 5: 
TECNOLOXÍAS APLICADAS AO 
SON. 

1 Sistemas de afinación ao longo da historia. Cánones actuais para as diferentes agrupacións vogais e instrumentais. 
 
Sistemas de gravación. Gravación e procesamento de tódalas pezas interpretadas na aula. 

Ordenador. Afinador 
dixital. 
Software con 
ecualizador gráfico. 
Gravadora. 

LPMB.5.1.1 
LPMB.5.2.2 

CAA 
CD 
CMCCT 

5% 
5% 

 

2ª AVALIACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO 
OU 
UNIDADE DIDÁCTICA 

S
E
SI
Ó
N
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 
MATERIAIS  
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CC 
CLAVE 

CRITERIOS  
DE CUALIFICACIÓN 

UNIDADE III  

BLOQUE 3:  
TEORÍA MUSICAL. 
 
 

1 HARMONÍA 
 
Concepto de tonalidade. Graos tonais e modais. Concepto de acorde. 
 

Apuntes aportados 
pola profesora. 

LPM3.2.1. 

LPM3.2.2. 

LPM3.2.3  

 
 
CMCCT 

10% 

10% 

5% 
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1 Formación de acordes tríadas sobre todos os graos da escala. Formación de acordes cuatríada:  a séptima de dominante. 
Práctica de exercicios sobre pentagrama manuscrito ou mediante software editor multipistas. 

Papel pautado. 
Ordenador con editor 
de partituras. 

CCEC 
CCL,CAA 

1 Notas reais e estrañas: A nota de paso, o floreo, a apoiatura, o retardo, a elisión. Análise de partituras que eas conteñan. 
Creación de exemplos. 

Papel pautado. 
Ordenador con editor 
de partituras. 
 

BLOQUE 2: AUDICIÓN 
COMPRENSIVA 

1 Escoita e análise de obras de diferentes xéneros e estilos, detallando análise rítmico e melódico e engadindo tamén a parte 
harmónica. 
Funcións tonais, música modal, atonal e novas formas de composición. 

Audicións 
específicas. 

LPMB2.2.1. 

LPMB2.2.2 

LPMB2.2.3 

LPMB2.2.4. 

LPMB2.2.5 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

BLOQUE 1: DESTREZAS 
MUSICAIS 

2 Entoación de acordes, identificando consonancias e disonancias e a a súa interválica. 
 

Gravadora. 
Partituras 
específicas. 

LPMB1.2.1 

 

 

LPMB1.1.1- 3 

CMCCT 
CAA 
CSC 

5,00% 
 
 
 
10% 

Entoación de pezas polifónicas sinxelas e cánones. (Ex. Polifonía renacentista do Cancioneiro de Palacio, Canon “Dona nobis 
pacem” de Mozart ou obras similares. 

BLOQUE 4: CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 
 

2 Instrumentacións nas que se aplique todos os elementos  anteriores. Ex. Canon de Pachelbel, Chiaccona de B.Marcello, etc. Gravadora. 
Partituras 
específicas. 

LPMB.4.1.1. 

LPMB.4.2.1 

LPMB.4.3.1-5 

LPMB.4.4.2. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

CMCCT 
CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

5% 

5% 

10% 

5% 

2,5% 

2,5% 

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS 
APLICADAS AO SON. 

1 Gravación e procesamento de tódalas instrumentacións realizadas na aula. 
 
Edición de exemplos musicais de acordes, cadencias e notas estrañas mediante software editor multipistas. 

Gravadora. 
Ordenador. Software 
específico. 

LPMB.5.1.1 
LPMB.5.2.2 

CAA 
CD 
CMCCT 

 
5% 
5% 

UNIDADE IV  

 
BLOQUE 3: TEORÍA 
MUSICAL 

1 TEXTURA 
 
O concepto de textura. Evolución histórica e estilística. Recoñecemento sobre partituras das diferentes texturas musicais. 

Apuntes e recursos 
da páxina web do 
centro. 

LPM3.2.1. 

LPM3.2.2. 

LPM3.2.3  

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

 

10% 

10% 

5% 

BLOQUE 2: ESCOITA. 1 Escoita de obras de diferentes xéneros e estilós, diferenciando os diferentes tipos de textura e axudados polas partituras: 
Monodia, polifonía, homofonía, melodía acompañada. 

Audicións e 
partituras aportadas 
pola profesora. 

LPMB2.2.1. 

LPMB2.2.2 

LPMB2.2.3 

LPMB2.2.4. 

LPMB2.2.5 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 
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BLOQUE 1: 
DESTREZAS MUSICAIS. 

2 Entoación de obras representativas que fagan fincapé nas distintas texturas ao longo da historia da música: 
Monódica: Canto chan (“Ex. Dies Irae) 
Primeiras polifonías: Organum paralelo, discantus. 
Homofonía: música profana do renacemento. 
Melodía acompañada: Coro de esclavos do Nabucco, etc. 
 
En tódalas interpretacións faráse referencia a dinámica, agóxica, articulación, etc. 

Gravadora. 
Partituras 
específicas. Misal 
gregoriano. 

LPMB1.1. 1-3 

 

LPMB1.2.1 

 

LPMB1.3. 1- 3 

 
 
CMCCT 
CAA 
CSC 

5% 

 

5% 

 

5% 

BLOQUE 4: CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 

2 Interpretación instrumental de obras representativas, con arranxos de instrumental Orff que exemplifiquen as distintas texturas. 
Ex.- Cantigas de Santa María, Hoy comamos y bebamos (Juan del Encina), A primavera (Vivaldi), Adagio (Albinoni), Pequena 
Serenata Nocturna (Mozart), Concerto Emperador (Beethoven), A Troita (Schubert), Brindis (A Traviata- Verdi), Gimnopedie n1 
(Satie), etc.  
 
Composición de fragmentos utilizando as diferentes texturas e todos os elementos da música vistos. 

Gravadora. 
Partituras 
específicas. 

LPMB.4.1.1. 

LPMB.4.2.1 

LPMB.4.3.1-5 

LPMB.4.4.2. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

CMCCT 
CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

5% 

5% 

10% 

5% 

2,5% 

2,5% 

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS 
APLICADAS AO SON. 

1 Gravación e procesamento de tódalas interpretacións realizadas durante a unidade. Gravadora. Editor de 
audio. 

LPMB.5.1.1 
LPMB.5.2.2 

CAA 
CD 
CMCCT 

5,00% 

5% 

UNIDADE V 

BLOQUE 3: TEORÍA 
MUSICAL. 
 

1 A FORMA 
 
Concepto de forma musical. A frase musical.  
Estruturas pregunta-resposta, diferenciación de motivos, frases e semifrases. 

Apuntes aportados 
pola profesora. 

LPM3.2.1. 

LPM3.2.2. 

LPM3.2.3  

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

10% 

5% 

5% 

 1 Formas históricas principais: Dende as formas responsoriais, pasando polas formas estróficas, improvistorias, formas de danza, 
ostinatos, rondós, fuga, sonata, ata a liberación formal do século XX. 

    

BLOQUE 2: AUDICIÓN 
COMPRENSIVA 

2 Audición de obras de diferentes xéneros e estilos analizando tódolos elementos musicais e incidindo na forma. 

 
A canción como forma musical atemporal: 
-Tipoloxías de cancións no ámbito da música culta: lied, romanza, aria, etc 
-Tipoloxías de cancións no ámbito da música urbana e movementos sociais: habaneras, boleros, canción protesta, new wave, 
punk,  rock, pop, música electrónica, etc. 
-Os cancioneiros galegos. Relación da etnomusicoloxía  coa  socioloxía galega. Cancións e música vocal do repertorio galego 
para as distintas épocas do ano. Cancións de maios, cancións  de vendima, de colleita, de ruada, etc. 
 

Audicións e 
partituras 
específicas. 
Cancioneiro galego 
de D. Schubart e A. 
Santamariña. 

LPMB2.1.1 

LPMB2.2.1. 

LPMB2.2.2 

LPMB2.2.3 

LPMB2.2.4. 

LPMB2.2.5 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

5% 

BLOQUE 1: DESTREZAS 
MUSICAIS. 
 
 

1 Improvisación  como  forma  de autocoñecemento.  Gravadora. 
 

LPMB1.1. 1- 3 

LPMB1.2.1 

LPMB1.3. 1- 3 

CSC 
CCEC 
CAA 
CMCC 

5% 

5% 

5% 
 A voz e a música como medio de expresión de sentimentos e emoción: do grito, da risa, do choro, en contextos emocionais 

dados. 
 

  A interiorización do son e do silencio como base emocional vital.  

BLOQUE 4: 2  Aplicación dos conceptos de linguaxe musical: ritmo, melodía, harmonía, textura e forma, á composición musical segundo normas Gravadora. LPMB.4.1.1. CMCCT 5% 
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CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN. 
 

escolásticas a través dos recursos que nos ofrecen as novas tecnoloxías: composición dixital a través dun software secuenciador 
multipistas e editor de partituras.  
 
 

Ordenador con 
software de edición 
de audio e unha 
tarxeta de son 
axeitada. 

LPMB.4.2.1 

LPMB.4.3.1 a 5 

LPMB.4.4.2. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

5% 

10% 

5% 

2,5% 

2,5% 

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS 
APLICADAS AO SON. 

1 Gravación e procesamento de tódalas interpretacións realizadas durante a unidade. Gravadora. Editor de 
audio. 

LPMB.5.1.1 
LPMB.5.2.2 

CAA 
CD 
CMCCT 

5,00% 

5% 

 

3ª AVALIACIÓN 
   

BLOQUE TEMÁTICO 
OU 
UNIDADE 
DIDÁCTICA 

SE
SI
ÓN
S 

APARTADOS / ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIAIS 
ESPECÍFICOS  

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

CC 
CLAVE 

CRITERIOS  
DE CUALIFICACIÓN 

UNIDADE VI  

BLOQUE 3: TEORÍA 
MUSICAL 

1 OUTRAS GRAFÍAS 
 
Coñecemento de grafías referentes a dinámica, agóxica, diferentes tipos de ataque. Traballo con partituras que exemplifiquen 
estes termos. 
 
Grafías contemporáneas. Traballo con partituras que exemplifiquen estes termos. 
 

Partituras 
contemporáneas con 
grafías 
experimentais. 

LPMB.3.1.1. 

LPMB.3.1.2. 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

10% 

10% 

BLOQUE 2: AUDICIÓN 
COMPRENSIVA 

2 Escoita de obras contemporáneas, tanto transcritas en grafías tradicionais como en grafías contemporáneas, axudados polas 
partituras correspondentes. Análise de tódolos seus elementos: ritmo, melodía, harmonía, textura e forma. 
 

Partituras e 
gravacións de obras 
contemporáneas.  

LPMB2.1.1 

LPMB2.2.1. 

LPMB2.2.2 

LPMB2.2.3 

LPMB2.2.4. 

LPMB2.2.5 

CMCCT 
CCEC 
CCL 
CAA 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

5% 

 
BLOQUE 1: DESTREZAS 
MUSICAIS. 

1  
Práctiva vogal. Percura da tesitura axeitada a cada  
alumno e alumna.  

 LPMB1.1. 1-3 

LPMB1.2.1 

LPMB1.3.1-3 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CCEC 

5% 

5% 

5% 

1 Exercicios de respiración e relaxación.  
Exercicios  de  vocalización  e preparación da voz e de axilidade vocal.   

Esterilla. CMCCT 
CAA 
CSC 
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BLOQUE 4: 
INTERPRETACIÓN E 
CREACIÓN. 

2  
-Interpretación de partituras con novas grafías, por exemplo de John Cage. 
 
-Creacións experimentais baseadas nas novas técnicas compositivas: experimentación sonora, experimentación fonética, 
vocalizacións, ruídos producidos pola voz e os instrumentos, ruídos propios do ambiente, música concreta, etc. 
 
 

Partituras de novas 
grafías. 
Gravadora. 

LPMB.4.1.1. 

LPMB.4.2.1 

LPMB.4.3.1-5 

LPMB.4.4.2. 

LPMB.4.5.1 

LPMB.4.5.2 

CMCCT 
CCEC 
CSIEE 
CAA 
CSC 

5% 

5% 

10% 

5% 

2,5% 

2,5% 

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS 
APLICADAS AO SON. 

1 Gravación e procesamento de tódalas interpretacións realizadas durante a unidade. Gravadora. Editor de 
audio. 

LPMB.5.1.1 
LPMB.5.2.2 

CAA 
CD 
CMCCT 

5,00% 

5% 

UNIDADE VII  

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS 
APLICADAS AO SON. 

PR
OX
EC
TO 
 
FI
NA
L 

Composición dixital aplicando tódolos elementos da música traballados durante o curso, en un primeiro momento baixo 
diferentes patróns formais dados pola profesora, e progresivamente con maior liberdade. 
 
O resultado final será un proxecto no que a música sexa orixinal, composta, arranxada e mesturada polo alumnado. Poderá ser 
exclusivamente sonoro ou audiovisual, en colaboración con outros departamentos, e a ser posible con algún tema transversal 
de fondo. 

Software libre: editor 
de partituras 
Musescore, editor de 
audio e gravador 
Audacity. 

LPMB.5.1.1 
LPMB.5.2.2 

CAA 
CD 
CMCCT 

Tendo en conta 
que esta 
actividade é un 
proxecto final, 
valoraremos 
tódolos bloques 
dentro deste: 
100% 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES   
1º TRIMESTRE 2º  TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  

-Colaboración con outros departamentos que o precisen: Dinamización Lingüística, Biblioteca, etc., sonorizando eventos, organizando actuacións, etc, sempre cumprindo 
distancias e protocolos correspondentes. 
 
Proxectos de departamento. Como proxecto para este curso, a maiores do proxecto final citado na programación, durante o 21-22 estamos a poñer en marcha un novo proxecto 
interdisciplinar: 
-A música no mosteiro. 

Xunto cos departamentos de Plástica e Galego, xirará arredor do noso propio mosteiro como lugar “territorio das artes”, no que a música, o mobiliario musical, os instrumentos 
(órgano e outros instrumentos da iconografía) ou a tradición monástica con respecto á música serán os protagonistas. Pola nosa parte os produtos finais serán os seguintes: 
1.- Gravación de canto gregoriano (como exemplo da tradición musical monástica) 
2.- Interpretación con ensemble de frautas e órgano repertorio organístico adaptado (como sempre, para poñer en valor o noso fantástico órgano) 
3.- Traballos audiovisuais de investigación en torno a tres eixos: O canto na vida monástica, o mobiliario e os útiles relacionados coa práctica musical (os dous coros, o facistolio 
e a colección de breviarios, e a súa iconografía musical) e a construción, evolución e diversas restauracións do órgano ata os eu estado actual. 
 
A gravación das pezas respectará o protocolo COVID en agrupamentos e distancia, posicionando aos instrumentistas a 3 metros de distancia segundo a normativa vixente para 
conservatorios. 
 
-Recuperamos do curso pasado a nosa intención de aportar ao programa “Mens Sana in Corpore Sano” que mereceu parte do MEC do Distintivo de Calidade “Sello de Vida 
Saludable” , actividades relativas á promoción da vida saudable, da convivencia e do  consumo responsable e sostible, realizando actividades con instrumentos 
reciclados/construídos con refugallo. 

  

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
A frecuente aparición de lagoas en linguaxe musical ou interpretación instrumental salvaranse ordinariamente a través do traballo en grupo onde os propios alumnos máis 
avanzados exercerán a acción titorial cos seus compañeiros. Isto poderase facer sempre que non se reduza a distancia social. 
 
Por outra banda, a case imposibilidade de solucionar certas diferencias nas aptitudes musicais dos alumnos (musicalidade, sentido do ritmo, oído, entoación, etc.) fai que a 
avaliación nos contidos prácticos sexa unha avaliación do proceso de evolución do alumno a través do seu esforzo, dende o punto de partida ao punto de chegada. 
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5. Procedemento para a avaliación inicial. 
 
 Este departamento centra a súa avaliación inicial nas cuestións máis prácticas, de habilidades musicais innatas, que son onde se atopan as maiores diferencias entre 
un alumnado e outro, e que poden facer que un grupo destaque no sentido positivo ou negativo. Estas diferenzas son enormemente difíciles de paliar, por iso para evitar 
desigualdade de oportunidades temos moi en conta os datos arroxados das probas que exporemos a continuación: 
 
1.- Coordinación: probas de repetición ou alternancia de mans e pes, de nivel progresivo. Valorado mediante lista de anotación e rúbrica de ser necesario. 
2.- Lateralidade: probas de habilidade espacial, adiante-atrás-esquerda-dereita, con todo o corpo e ou con mans e pes. 
3.- Percepción do ritmo/tempo: probas para determinar se o alumnado é quen de seguir un tempo marcado, escoitando e progresivamente sen axuda, e de repetir patróns 
rítmicos sinxelos. 
4.- Discriminación auditiva: probas para determinar se o alumnado é quen de diferenciar varias fontes sonoras. 
5.- Motricidade fina: Probas para determinar a habilidade ou axilidade de manipulación de obxectos pequenos coas mans, que será vital para a interpretación instrumental. 
6.- Oído: probas para determinar o sentido da afinación do alumnado: imitación de patróns melódicos coa voz, discriminación do grave e do agudo, etc. 
7.- Habilidades de lectoescritura musical: lectura a primeira vista de partituras sinxelas adecuadas ao nivel, e ditado rítmico tamén sinxelo e adecuado ao nivel. 
 
Este é ademais un curso particularmente complicado neste sentido, pois dependendo do centro de procedencia do alumnado temos diferencias moi significativas. Certos 
centros non contan con especialistas de música para impartir a materia, así que o alumnado sofre as consecuencias nos bloques máis prácticos, o que supón un comezo moi 
lento coa consecuente perda para o alumnado que si da o nivel. 
 
 
6. Procedemento de avaliación continua. 
 

6.1.- Procedemento de avaliación continua. 
Interpretación en público das partituras que se estean a traballar*. 
Exposición de traballos relacionados coa materia en curso.  
Ao final da unidade: Preguntas orais ou escritas, e proba de escoita e análise musical. 
As actividades complementarias (concertos, recitais, intervención en actos culturais organizados por outros departamentos ou institucións) son tamén sistema que 
incluiremos na avaliación. 
 
 

Damos por superadas as probas que rebasen a metade do valor puntual que se lles asignen. O alumno estará informado de todo o procedemento de avaliación, e 
está en posesión dunha rúbrica para valoración da interpretación instrumental. 
 
 

En caso de copia no exame, este será puntuado cun 0. 
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*Todas as partituras e probas propostas ao longo da avaliación deberán ser interpretadas acadando a lo menos un 30% na súa valoración para sumar na media. 
 
**Non necesariamente haberá recuperación da materia en cada avaliación nin en cada exame.  Quedará a criterio do profesorado e das particularidades do alumnado. 
 
 
6.2.- Procedemento para calcular a nota final 
A nota de Xuño resultará da seguinte operación: 
1.- Se as tres avaliacións están aprobadas, será a nota da 3º avaliación (que subsume as anteriores), agás en caso de que a media entre as tres sexa superior: nese caso 
favorecerase ao alumnado quedando esta media como nota final. 
2.- Se a última está aprobada e as dúas primeiras suspensas, se fará un exame de recuperación de mínimos en xuño, co obxectivo de librar ao alumnado dun exame de 
setembro e premiar a súa melloría ao longo do curso. 
3.- Se a última avaliación está suspensa e as previas aprobadas, se realizará en xuño unha proba de recuperación desta. 
4.- En caso de que a última avaliación estea suspensa xunto con algunha das outras dúas, non se realizará recuperación algunha. 
 
6.3.- Procedemento de avaliación en caso de confinamento. 
 
As puntuacións obtidas durante o tempo presencial ponderarán un 80% da nota, quedando o resto para as actividades non presenciais. 
 
Non necesariamente haberá exames “ao uso” non presenciais, quedará a criterio da profesora realizalos ou polo contrario, valorar outras actividades (interpretacións, 
exercicios, comentarios, traballos de investigación). 
 
A nota final resultará do mesmo procedemento explicado anteriormente. 

 
 

7. Procedemento de avaliación extraordinaria. 

 
Na convocatoria de setembro terá parte teórica e práctica, atendendo a tódolos bloques especificados, tendo que superarse ambas para aprobar a asignatura. 
 
Apartado teórico:  
a) Fundamentos teóricos sobre os elementos da linguaxe musical. 
b) Recoñecemento auditivo e comentario das audicións traballadas durante o curso. 
 
Apartado práctico (valorado mediante rúbrica): 
a) Interpretación instrumental (coa frauta) de calquera (ou varias) das obras estudiadas durante o curso.  
b) Lectura a primeira vista. 
c) Composición dixital dun fragmento musical atendendo a unhas pautas formais.  
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8. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes 
 
O alumnado que pase a 2º curso de bacharelato coa materia pendente pode atoparse en dous casos terá dúas vías para superar a materia: 
 
1.- Seguimento mensual con traballos, boletíns de exercicios prácticos e práctica instrumental. Na nosa opinión é a máis aconsellable.  
2.- Exame final teórico- práctico no que se incorporen tódolos bloques: Teoría, destrezas musicais, escoita, interpretación e novas tecnoloxías, que se valorará na mesma 
porcentaxe que de ordinario: teoría 25%, escoita 20%, interpretación 30%, destrezas 15% e novas tecnoloxías 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 / 23 

 
9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  
 
 
INDICADORES NIVEL DE LOGRO 

 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

ALTO MEDIO BAIXO 

a) Planificación 

A programación cumpre a lei vixente en canto a obxectivos e contidos?     

A asignación de sesións a cada bloque é axeitada?     

A combinación e secuenciación dos bloques é a axeitada para unha aprendizaxe significativa e integrada?     

b) Materiais 

Os materiais son suficientes?     

Atractivos para os alumnos?     

Asequibles?     

Variados?     

Rigorosos?     

c) Recursos didácticos / metodoloxía 

Trátase dunha metodoloxía activa que produza unha aprendizaxe significativa?     

Trátase dunha metodoloxía variada que motive ao alumnado?     

Trátase dunha metodoloxía que favoreza a autonomía do alumno na súa aprendizaxe?     

d) Seguimento e avaliación dos procesos. 

Realízase avaliación inicial?     

Téñense en conta os resultados desta avaliación en cada un dos campos para as actividades  de cada bloque?     

Realízase o proceso de detección de coñecementos previos para cada unidade?     

Realízanse avaliacións de cada proceso-actividade?     

A avaliación sumativa cumpre todo o planificado?     
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10.     Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica.  
 
INDICADORES NIVEL DE LOGRO 

 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

ALTO MEDIO BAIXO 

 

 
Os membros do departamento teñen coñecemento da programación e procuran, de impartir no mesmo nivel, ser rigorosos na súa 
aplicación e coherentes nos criterios e mecanismos de avaliación? 

    

Os membros do departamento consultan a programación a miúdo?     

As ferramentas de avaliación son claras para cada caso, e aplícanse con corrección?     

A programación conta coas posibilidades dadas polo entorno, e tamén coas súas cuestións máis negativas?     

O alumnado coñece e comprende as programación: obxectivos, contidos, mínimos e criterios de avaliación?     

A programación, pola súa elaboración, é flexible para introducir temas de interese para o alumnado, transversais e ou de carácter 
interdisciplinar? 

    

Coincide a programación descrita coa que logo se leva a cabo?     

Permite a programación que o departamento se coordine co resto para enriquecer a súa programación, compartir proxectos e 
enriquecerse? 

    

Un docente substituto podería comprender a programación e a filosofía do departamento mediante a lectura da programación elaborada?     
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11 Procedemento en caso de ensino non presencial. 

 
Dende o inicio do curso, realizaremos actividades para que o alumnado se familiarice coa aula virtual, onde iremos colgando todo o material. 
 
Utilizaremos este medio, así como o correo electrónico, para comunicarnos co alumnado, e que nos poidan facer chegar así as actividades: documentos, vídeos, etc. 
 
Non necesariamente realizaremos clases por vídeoconferencia. A experiencia non foi boa durante o confinamento por dúas razóns, principalmente: 
- Mala conexión de certo alumnado que non ten acceso a fibra. 

- Dificultade para atender e seguir a explicación. Se xa na aula non é doado que manteñan a atención, é certamente complicado que o fagan telematicamente. 

 
Pensamos que non é necesario para o ensino a distancia esta ferramenta: realizados estudos a distancia en institucións prestixiosas como a UOB (Universitat Oberta de 
Catalunya) ou nos cursos Platega, hai outras maneiras tamén interactivas de proceder: envío de titoriais en vídeo, texto ou imaxes, os foros da aula virtual, etc. 
 
Como xa referimos no apartado “avaliación”, non necesariamente realizaremos a distancia exames “ao uso”, senón que valoraremos outro tipo de traballo.  

 


