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2.-Introdución e contextualización. 
 
DEPARTAMENTO DE  MÚSICA 
MATERIA  MÚSICA CURSO  3ºESO 
  
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 lonxanas, 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 XERAIS  
      
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
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. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS E BLOQUES DA MATERIA 

     Todos os contidos que se traballarán contribuirán a acadar as competencias básicas incorporadas no currículo da E.S.O. , e organizaranse, segundo o marco legal, en catro bloques. No curso 
que nos ocupa, traballaranse todos os bloques, tendo como fío condutor o bloque número 3, “Contextos musicais”, seguindo a evolución histórica da música para tocar o resto dos aspectos 
relativos (escoita de audicións representativas, interpretación instrumental, vocal e de movemento e creación, artellado todo elo no traballo coas novas tecnoloxías como vía de investigación e 
captura e procesado da nosa materia prima, o son), sendo indispensable para  todo o mencionado un repaso dos conceptos principais da linguaxe musical estudados en cursos anteriores. 
Con vistas á organización dos contidos, traballaranse os seguintes bloques: 

1.- Interpretación e creación. 
2.- A escoita  
3.- Contextos musicais. 
4.- Música e tecnoloxía. 
 

Para respectar o protocolo COVID, as actividades relativas ao bloque “Interpretación e creación”, 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 no traballo rítmico que se poden realizar na aula con total seguridade. 
 

 
 

        Segundo o currículo de música na E.S.O desenvolvemos ademais as seguintes competencias clave: 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC).: supón coñecer, comprender, apreciar e valorar e  
criticamente diferentes manifestacións culturais, artísticas e deportivas, e utilizalas como fonte de enriquecemento persoal.  
Para poder apreciar o feito cultural e artístico nas súas diferentes manifestacións é necesario dispoñer das ferramentas adecuadas: coñecemento, habilidades, actitudes,  sensibilidade e sentido 
estético para poder comprendelas, valoralas, emocionarse e desfrutar. Ademais a materia de música contribúe do mesmo xeito ao desenvolvemento da imaxinación e da creatividade para 
expresarse mediante códigos artísticos.  
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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. 
 
Para facer máis operativa a redacción desta programación, a secuenciación de contidos e os criterios de cualificación atópanse no seguinte cadro, do apartado 4. Pensamos que queda máis 
claro repartilo en dous cadros para mellor comprensión da mesma por parte da comunidade educativa, dado que a nosa metodoloxía, como a lei mesma recomenda en pro dunha aprendizaxe 
máis significativa, supón traballar os catro bloques en cada unidade, e na redacción do documento base aparecen sen mesturar. 
 

 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

 Bloque 1. Interpretación e creación    

n B1.1. Repaso dos elementos da 
representación gráfica da música. 

B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se 
utilizan na representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa 
en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, 
etc.). 

Distingue os compases de denominador 4, 
a clave de sol e as seguintes figuras: 
redonda, branca, negra, corchea, 
semicorchea 

CCEC Lista de control 
e/ou 

Rúbrica 

n 
b 

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

MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de 
textura.  

Recoñece as texturas básicas: monodia, 
polifonía, homofonía. 

CCEC 

CAA 

Lista de control 

Rúbrica 

n 
b 

B1.3. Procedementos compositivos e 
formas de organización musical. 

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

MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os 
termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

Comprende as principais formas 
escolásticas de composición: formas 
estróficas, forma sonata, fuga. 

 

CCEC Lista de control 

Rúbrica 

m 
c 
d 

B1.4. Experimentación e práctica das 
técnicas do movemento e da danza, 
expresión dos contidos musicais a través 
do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de 
danzas.  
B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, 
a articulación, a resonancia e a entoación. 

B1.4. Amosar interese polo 
desenvolvemento das capacidades e as 
habilidades técnicas como medio para as 
actividades de interpretación, aceptando e 
cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando 
ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

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

Achegamento á interpretación respectuoso 
e cunha actitude esforzada e correcta. 

CAA 

CCEC 

Lista de control 

Rúbrica 

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

Canta pezas sinxelas sen forzar a voz. CCEC Lista de control 

Rúbrica 

Exposición/interpret
ación oral pública. 
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 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

B1.6. Aceptación e cumprimento das 
normas que rexen a interpretación en grupo 
e a achega das ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa 
común. 
B1.7. Aceptación e predisposición para 
mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión. 
B1.8. Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de producións 
audiovisuais. 
B1.9. Fomento da sensibilidade estética 
desenvolvida a través da comprensión e 
interiorización da música. 

En vídeo. 

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

Practica unha respiración correcta. CCEC Lista de control 

Rúbrica 

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

Adquire unhas  aceptables habilidades 
técnicas para interpretar pezas sinxelas. 

CCEC Lista de control 

Rúbrica 

Exposición/interpret
ación oral pública. 

En vídeo. 

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

É quen de realizar actividades en público e 
chegar a súa finalización xestionando 
aceptablemente a ansiedade. 

CCEC 

CAA 

Lista de control 

Rúbrica 

Exposición/interpret
ación oral pública. 

En vídeo. 

� a 
� n 

B1.10. Composición individual ou en grupo 
de cancións e pezas instrumentais para 
distintas agrupacións a partir da 
combinación de elementos e recursos 
presentados no contexto das actividades 
que se realizan na aula 

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

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

Aplica a pauta a pequenos fragmentos e é 
quen de interpretalos. 

CAA 

CCEC 

Lista de control 

Rúbrica 

MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e 
mellora das súas posibilidades e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras.  

Amosa unha actitude asertiva e esforzada. CSIEE Lista de control 

Rúbrica 

� a 
� c 
� d 
� g 
� ñ 

B1.11. Práctica, creación, memorización e 
interpretación de pezas musicais en grupo, 
aprendidas a través da lectura de partituras 
con diversas formas de notación. 
B1.12. Práctica das pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as intérpretes, audición 
interior, memoria e adecuación ao 
conxunto. 

B1.6. Participar activamente e con 
iniciativa persoal nas actividades de 
interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do 
resto do conxunto, achegando ideas 
musicais e contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa en común. 

MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas 
vocais, instrumentais e danzas de diferentes xéneros, 
estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con 
diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.  

Interpreta aceptablemente partituras e 
coreografías. 

CCEC 

CSIEE 

Lista de control 

Rúbrica 

Exposición/interpret
ación oral pública. 

En vídeo. 

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

Interpreta aceptablemente partituras e 
coreografías. 

CCEC Lista de control 

Rúbrica 

Exposición/interpret
ación oral pública. 

En vídeo. 
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 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

 

MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás 
propostas do profesor/a e dos compañeiros/as.  

Amosa unha actitude asertiva e aberta. CSC Lista de control. 

MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante 
a súa propia interpretación e a do seu grupo. 

 

Practica o silencio como punto de partida 
da música e atención ao resto do grupo, 
sen desentonar nin interrumpir. 

CSC 

CSIEE 

Lista de control 

Rúbrica 

Exposición/interpret
ación oral pública. 

En vídeo. 

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

Participa sen desentonar nos traballos de 
grupo. 

CSIEE 

CAA 

Exposición/interpret
ación oral pública. 

En vídeo. 

n 
b 
e 

B1.13. Exploración das posibilidades de 
diversas fontes sonoras e práctica de 
habilidades técnicas para a interpretación. 

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

MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que 
nos rodean e reflexiona sobre elas. 

 CCEC Lista de control 

MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das 
posibilidades sonoras e musicais dos obxectos 
sonoros. 

Amosa certa creatividade no uso das fontes 
sonoras. 

CD 

CAA 

Lista de control 

Rúbrica 

 

 Bloque 2. Escoita    

m 
n 

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

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

MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz 
e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da 
historia da música.  

É capaz de discriminar sinxelamente 
familias de instrumentos e tipos de voz. 

CCEC 

CAA 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

b 
n 

B2.2. Utilización dos recursos necesarios 
para a comprensión da música escoitada. 
B2.3. Identificación dos elementos da 
música e das súas características na 
audición e na análise de obras musicais. 

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

MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á 
audición. 

Recoñece os elementos básicos da 
linguaxe musical nunha partitura e é quen 
de seguila audición por ela. 

CCEC Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

b B2.4. Aplicación de estratexias de atención, 
audición interior, memoria comprensiva e 

B2.3. Valorar o silencio como condición MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento É quen de exercer a escoita e ser 
consciente da importancia do silencio  para 

CSC Lista de control. 
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 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

n anticipación durante a interpretación e a 
creación musical. 

previa para participar nas audicións. indispensable para a interpretación e a audición. o feito musical e para a convivencia. 

l 
n 
g 

B2.5. Audición, análise elemental e 
apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, xéneros, 
tendencias e culturas musicais, incluíndo as 
interpretacións e as composicións 
realizadas na aula. Interese por coñecer 
músicas de distintas características e por 
ampliar as propias preferencias musicais. 
B2.6. Música en vivo: concertos e outras 
manifestacións musicais, da propia cultura 
musical e de outras. Interese por 
desenvolver hábitos positivos e de respecto 
ás demais persoas durante a escoita. 

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

MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas 
doutras épocas e culturas, comparando e contrastando 
as novas músicas coñecidas. 
 
 

É quen de escoitar e darlle unha 
oportunidade a xéneros musicais 
descoñecidos. 

CAA Lista de control 

Rúbrica 

MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no 
tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas. 

Distingue os principais xéneros musicais e 
os estilos dos principais períodos. 

CCEC 

CSC 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

h 
e 

B2.7. Elementos que interveñen na 
construción dunha obra musical: melodía, 
ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, 
tempo, dinámica, etc. 
B2.8. Valoración da audición como forma 
de comunicación e como fonte de 
coñecemento e enriquecemento 
intercultural. 

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

MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os 
diferentes elementos das obras musicais propostas 
usando distintas linguaxes. 

Coñece os elementos da música e pódelos 
describir grosso modo. 

CCEC Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

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

Coñece os elementos da música e pódelos 
describir grosso modo. 

CAA Lista de control 

MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para 
comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais 
de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

Coñece basicamente conceptos musicais e 
utiliza un vocabulario máis ou menos 
axeitado. 

CCL Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral.  

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais    

n 
f 

B3.1. A música ao servizo doutras 
linguaxes: corporal, teatral, 
cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 
B3.4. Análise da música empregada en 
diferentes tipos de espectáculos e 

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

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos 
con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas. 

Recoñece a música como parte doutras 
linguaxes. 

CCEC 

CCL 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral. 
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 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

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

É consciente das posibilidades do corpo e 
pode diferenciar grosso modo a súa 
utilización en distintos contextos. 

CCEC Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral. 

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

Distingue as funcións básicas da música 
nos diferentes contextos. 

CCEC 

CCL 

Preguntas 
obxectivas 

Exposición oral. 

l 
n 
ñ 

B3.5. Utilización de diversas fontes de 
información para indagar sobre 
instrumentos, compositores e 
compositoras, concertos e producións 
musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música 
occidental en xeral e doutras culturas. 
B3.6. O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. Valoración 
dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 

B3.2. Demostrar interese por coñecer 
músicas de distintas características, 
épocas e culturas, e por ampliar e 
diversificar as propias preferencias 
musicais, adoptando unha actitude aberta 
e respectuosa.  

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

Recoñece a música como parte da cultura 
e fonte de enriquecemento integral do 
individuo. 

CCEC 

CAA 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral de 
traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

b 
f 
ñ 

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

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

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

É quen de situar no espazo tempo 
manifestacións musicais moi 
representativas. 

CCEC 

CAA 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral de 
traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

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

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

MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas 
da historia da música e as tendencias musicais.  

É quen de realizar unha liña do tempo 
musical básica. 

CCEC 

CSC 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 
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 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

fragmentos das distintas épocas. Exposición oral de 
traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a 
relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade. 

É quen de incluír na liña do tempo musical 
algún acontecemento histórico, cultural ou 
social. 

CCEC 

CCL 

Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral de 
traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

h 
n 
g 

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

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

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

Coñece vocabulario musical básico.  CCL Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral de 
traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

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

É quen de describir basicamente unha 
experiencia auditiva. 

CCL Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral de 
traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

g 
n 
e 

B3.10. Recollida de información, valoración 
e exposición do feito musical ao longo da 
historia. 

B3.6. Amosar interese e actitude crítica 
pola música, os concertos en vivo e as 
propostas musicais, valorando os seus 
elementos creativos e innovadores ao 
longo da historia. 

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para 
indagar sobre as novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión 
crítica desas producións.  

É quen de pescudar información máis ou 
menos contrastada en diferentes medios. 

CD Lista de control 

Rúbrica 

Preguntas 
obxectivas. 

Exposición oral de 



 
 
 

11 / 31 

 Música. 3º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos CC 

 clave 

Instrumentos de 
avaliación 

traballos 
elaborados polo 
alumnado. 

MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 

É capaz de tomar interese por outras 
manifestacións musicais que non foran 
coñecidas. 

CAA Lista de control. 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías    

e 
n 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Valora as tecnoloxías como axuda para o 
feito musical. 

CD 

CCEC 

Lista de control 

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción 
musical demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

Coñece minimamente dispositivos e 
software de tratamento do son. 

CSC 

CSIEE 

Lista de control 

Rúbrica 

e 
b 

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

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

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

Utiliza as fontes de información de xeito 
correcto e contrastando minimamente a 
información. 

CD 

CAA 

Lista de control 

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. 
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4. Metodoloxía didáctica e secuenciación de contidos 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, “...a importancia do uso dunha metodoloxía adecuada a este enfoque curricular, que posibilite que o alumnado sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, 
traballando de xeito colaborativo, onde a práctica e a vivencia do feito musical sexa real e relevante para o alumnado, para a comunidade educativa e para o contorno social.”. Non podemos estar 
máis de acordo, particularmente neste parágrafo, por iso a nosa metodoloxía deste departamento adoita combinar os catro bloques básicos que a lei expón como  os piares da materia, en cada 
unidade didáctica, entendendo que así a aprendizaxe é significativa e integral:  a escoita (B2) non se entende sen a súa imbricación nun contexto musical (B3), e a interpretación e creación 
(B1) como consecuencia desta aprendizaxe, todo elo sostido cos beneficios das novas tecnoloxías(B4).  Así pois, en cada unha das unidades que conforman 3º da ESO na materia de música 
aparecerán os 4 bloques interrelacionados, indicando en cada un deles os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas que contribuirán a acadar, e os criterios de cualificación de cada 
un. 
 
 Levaremos a cabo estratexias que favorezan unha aprendizaxe activa e motivadora, intentando sempre que o alumnado sexa protagonista do feito musical, xa sexa na escoita, como na 
interpretación, para así comprender mellor cada contexto musical. Será habitual o traballo en diversas formacións: individual, de pares, en pequeno grupo ou en gran grupo, dependendo da 
actividade, pero sempre favorecendo a cooperación e non a competición. . Este tipo de traballos en pequeno grupo realizaranse, obviamente, sen que isto implique reducir a distancia social, por 
exemplo, a interpretación en pequenos grupos de fragmentos rítmicos con percusión corporal. 
 
 Finalmente plasmaremos nun resultado “físico” o esforzo do noso traballo a través dunha gravación-escolma das nosas instrumentacións que empregaremos para sonorizar pequenas 
producións audiovisuais, colaborar con outros departamentos, etc. Gustaríanos facer fincapé na “aprendizaxe-servizo”, tentando aportar algo beneficioso para o entorno no que estamos inscritos, 
pois entendemos que é moi necesaria a arte e a música en particular no mundo no que vivimos. 
 
 As nosas actividades extraescolares estarán orientadas, por unha banda, a presenciar eventos musicais como espectadores e pola outra a exercer a aprendizaxe-servizo, actuando en 
festivais para o propio IES, centros socioculturais, recepción dos intercambios e outros actos culturais que a cotío teñen lugar nas nosas fantásticas instalacións: recitais de poesía, presentación 
de libros, conferencias, etc.   Durante este curso, de momento, este tipo de actividades terán que esperar, así como as de cursos anteriores como a Big Band.  
Pero tentaremos continuar colaborando con outros departamentos (Biblioteca, EDL, etc.) para a creación de produtos audiovisuais que se poidan difundir e en traballos por proxectos 
interdisciplinares que están por decidir. Polo momento, dous van ser os proxectos para este curso: 
 
-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.- Transcrición 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) 
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. 
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 Este departamento mantén ademais 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. 
 

1ª AVALIACIÓN 
   

BLOQUES E UNIDADES SE
SI

ÓN
S 

ACTIVIDADES e METODOLOXÏA RECURSOS MATERIAIS 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAXE 

CC. 
CLAVE 

CRITERIOS  
DE 

CUALIFICA-
CIÓN 

AVALIACIÓN INICIAL 2 Descrita no apartado correspondente.     

UNIDADE 0 6 Revisión de aspectos prácticos que por mor das restricións en canto a práctica instrumental do curso pasado puideron quedar incompletos. 

 
UNIDADE I 
 

B3: 
CONTEXTOS MUSICAIS 

30% 
 
 

2 MÚSICA ANTIGA 
− Introdución: a música na prehistoria e na idade antiga: a 
falta de vestixios, organoloxía, o legado grego. 
− A música relixiosa na idade media: o canto gregoriano. 
Contexto histórico e interrelación co resto das artes. 
− A evolución da escritura musical. 
- A música profana na idade media: os xograres, os trobadores 
e as cantigas. A lírica galego-portuguesa.  
− O nacemento da polifonía: Ars antiqua e Ars nova. 
 
 
 
 

Breviario gregoriano, para análise e 
visualización da escritura. 

MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

B2: ESCOITA  
30% 

2 − Escoita e  análise dunha peza gregoriana. (Dies irae, Puer 
Natus Est, Veni Creator, etc.)  
− Escoita e análise de outras obras da época: Lírica 

Audiovisuais de Silos ou similares, 
con calidade e criterios historicistas 
na interpretación do canto chan. 

MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 
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medieval galaico portuguesa, música trovadoresca, música do 
Codex Calixtinus, do Llivre Vermell,etc. 
− Organoloxía: Os instrumentos do Pórtico de la Gloria. 

Audiovisuais de versións  con 
instrumentos reconstruídos con rigor 
histórico:  

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC, 
CSC 

CAA, CCL 

10% 

5,00% 

B1: 
INTERPRETACIÓN   

E CREACIÓN . 
30% 

1 Linguaxe Musical: O ritmo. Definición; elementos e a súa 
codificación na música: Figuras e métrica. 
Práctica do repasado mediante expresión corporal e exercicios 
rítmicos co instrumental Orff da aula. 
 

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, 
CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

 2 -Interpretación  dunha peza gregoriana. (Dies irae, Puer Natus 
Est, Veni Creator, etc.) 
-Interpretación e arranxo de pezas da época: Santa María 
Estrela do Día, Stella Splendens, In Taberna quando Sumus, 
etc. 
-Construción dun organum paralelo. 
 
 
 

 
Gravadora de son. 

 

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

 

� MUB1.6.(1,2,3,4
,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA,, 
CCEC, 
CSIEE 

CCEC, CCL 
CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

 

5,00% 

 

 
 

1 Expresión corporal: Coreografía grupal: Farandola 
 
 

Cámara de vídeo MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

 
B4: 

MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
10% 

3 − Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais 
como instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión 
corporal 
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un 
pequeno proxecto-presentación de final de unidade, por grupos 
a determinar. 

 
Gravadora de son, cámara de vídeo, 
ordenador con conexión a internet.  

 
MUB4.1.1 
 
 
 
MUB4.2.1 

 
CD 

 

 

 

CD 

 

5,00% 

 

 

 

5,00% 

 
UNIDADE II 
 

B3: 
CONTEXTOS MUSICAIS 

 

2 − O RENACEMENTO 
− Características xerais. Contexto histórico e interrelación co 
resto das artes. 
−   O florecemento da polifonía. As texturas imitativa e 

 MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 
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homofónica.. MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

 
 

 - A música relixiosa. Principais escolas, autores e formas. O 
motete. 

 

  -A música profana e a danza como base para o desenrolo da 
música instrumental.  
 

Cámara de vídeo 

B2: 
ESCOITA  

1 Escoita activa de audicións representativas da época: 
Palestrina, Victoria, corda pulsada española, etc. 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

CAA, CCEC, 
CSC 

CAA, CCL 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

10% 

5,00% 

 
 

 Organoloxía renacentista.  
O traballo do luthier de instrumentos antigos. Traballo de 
campo: pescuda de representacións de instrumentos:pétreos, 
en relevos, arquivoltas, capiteis, etc., esculpidos, pintados á 
miniatura, ao fresco ou en lienzo nas igrexas da comarca ou no 
propio mosteiro. 
 

Cámara de fotos. 

B1: 
INTERPRETACIÓN  E 

CREACIÓN  

1 Linguaxe Musical. O ritmo II. Contratempo e síncopa, grupos 
de valoración especial. Práctica dos novos conceptos mediante 
exercicios de expresión corporal e co instrumental orff da aula. 

Cámara de vídeo e gravadora de 
son. 

MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, 
CMCCT, 
CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

 2 − Práctica vocal polifónica  básica. 
− Interpretación instrumental de pezas representativas da 
época: Greensleeves, Branle (Arbeau), etc. 
 

  

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, 
CSIEE 

CCEC, CCL 
CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

 

5,00% 

 1 −  Expresión corporal: A danza renacentista como forma de 
relación entre a sociedade da época: O branle e a pavana. 

Cámara de vídeo. MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

B4: 
MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

3  
− Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais 
como instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión 
corporal 
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un 

 
Gravadora de son, cámara de vídeo, 
ordenador con conexión a internet.  

 
MUB4.1.1 
 
 
 
MUB4.2.1 

 
CD 

 

 

 

CD 

 
5,00% 

 

 

 

5,00% 
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pequeno proxecto-presentación de final de unidade, por grupos 
a determinar. 

 
 
 

2ª AVALIACIÓN 

BLOQUES E UNIDADES SE
SI

ÓN
S 

ACTIVIDADES e METODOLOXÏA RECURSOS MATERIAIS 
ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓ

N. 

 

UNIDADE III 
 

B3: 
CONTEXTOS MUSICAIS 

 

3 O BARROCO  
Música vogal: Orixes da ópera: a camerata fiorentina, o ballet de 
cour, as investigacións sobre a traxedia grega.  
Estudio e comparación dos estilos escénicos antigos cos 
actuais. 
A ópera seria e a ópera bufa: La serva padrona (Pergolesi) 
 

Dvd: “Orfeo” de 
Monteverdi, por Jordi 
Savall e a Capella 
Reial de Catalunya. 

MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

                           Principais autores (Bach, Haendel) e formas: o coral luterano, o 
oratorio, a cantata, a paixón.  
 

  Música instrumental: A evolución da tonalidade e da linguaxe 
musical.  
 

 
 

 - Principais autores,  formas e técnicas compositivas: o 
contrapunto directo e invertible, o canon, a fuga, a suite, a 
sonata barroca, concerto grosso etc.  
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B2: 
ESCOITA 

 − Escoita e análise de música instrumental do período: 
Kanon (Pachelbel), As catro estacións (Vivaldi), Concertos de 
Brandemburgo (Bach), Música Acuática (Haendel), Scarlatti, 
Corelli, etc. 
− Escoita, análise e visionado da ópera “Orfeo” de 
Monteverdi, e outros fragmentos representativos da época. 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

CAA, CCEC, CSC 

CAA, CCL 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

10% 

5,00% 

 1 Organoloxía barroca. Principais agrupacións instrumentais. 
O Órgano, instrumento rei. Visita ao órgano barroco de 
Celanova e escoita de concerto didáctico. (Esta actividade sería 
extraescolar, sería fora das sesións ordinarias) 

 

B1: 
INTERPRETACIÓN  E 

CREACIÓN  

1 Linguaxe Musical: A melodía. Intervalos e escalas maiores e 
menores. O desenvolvemento da tonalidade e do 
temperamento. O colorido orquestral e a dinámica por bloques. 

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

 2 - Interpretación instrumental: Kanon (Pachelbel), A primavera 
(Vivaldi), Música para os reais fogos de artificio (Haendel), 
Canticorum Iubilo (Haendel9, Minueto (JS Bach). 
 

  

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, CSIEE 

CCEC, CCL CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

 

5,00% 

 1 − Expresión corporal: O minueto barroco. De como a 
danza histórica é xerme na corte francesa de Luís XIV 
do nacemento do ballet, e da primera escola de danza 
da historia. 

 
 
 
 

 MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

 
B4:  

MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

2  
− Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais como 
instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión corporal 
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un pequeno 
proxecto-presentación de final de unidade, por grupos a 
determinar. 

 
Gravadora de son, 
cámara de vídeo, 
ordenador con 
conexión a internet.  

 
MUB4.1.1 
 
 
 
MUB4.2.1 

 
CD 

 

 

 

CD 

 
5,00% 

 

 

 

5,00% 
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UNIDADE IV 
 

B3: 
CONTEXTOS MUSICAIS: 

 
 

1 O SÉCULO DAS LUCES 
Características xerais da música clásica. Contexto histórico e 
interrelación co resto das artes. 

 MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

B2: 
ESCOITA 

 

1 - A música instrumental: principais autores e formas:a  forma 
sonata. 
12. Escoita e análise de obras representativas: Pequena 
serenata nocturna, Sonata fácil (Mozart), Sinfonía A Sorpresa 
(Haydn), 5ª Sinfonía (Beethoven), etc. 
 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

CAA, CCEC, CSC 

CAA, CCL 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

10% 

5,00% 

 
 

1 - A ópera no período clásico.  
- Escoita e análise de: Aria da Raíña da noite; Aria “Eu son o 
paxareiro”, etc. Música e sociedade: A masonería e Mozart. 

 

 1 Organoloxía do período. A orquestra clásica e a estandarización 
das agrupacións instrumentais. Recoñecemento da sonoridade 
da época mediante audicións representativas 

 

B1: 
INTERPRETACIÓN  E 

CREACIÓN 

1 Linguaxe Musical: A melodía II: A frase musical, semifrase e 
célula. Estruturas pregunta-resposta. Creación de melodías 
baseadas nesta estrutura. 

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

 
 

1 
 

-Interpretación vocal: Dona nobis pacem ou outras obras do 
período. 
- Interpretación instrumental: Minueto da Pequena Serenata 
Nocturna ou outras obras do período. 

  

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, CSIEE 

CCEC, CCL CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

 

5,00% 

 1 Expresión corporal: Minueto.  MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 
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B4: 
MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

3  
− Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais como 
instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión corporal 
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un pequeno 
proxecto-presentación de final de unidade, por grupos a 
determinar. 

 
Gravadora de son, 
cámara de vídeo, 
ordenador con 
conexión a internet.  

 
MUB4.1.1 
 
 
 
MUB4.2.1 

 

CD 

 

 

 

CD 

 
5,00% 
 
 
 
 
5,00% 

 
UNIDADE V 

 
B3: 

CONTEXTOS MUSICAIS 
 

 
 
 
 
 
 

1 O ROMANTICISMO  
− Características do período. Contexto histórico e interrelación 
co resto das artes. Principais autores. 
 

 MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

 -A música e a palabra no romanticismo. O Lied. 
-A ópera no romanticismo: Italia, Francia. Alemania. 
-A zarzuela. 

 

 - A música instrumental. Pequenas formas solísticas, a 
evolución da Sinfonía, a música programática. 
 

 

1 - O Posromanticismo. A disolución da tonalidade, a nova cor 
orquestral. 
 

 

 O Romanticismo en España.  
Galicia: Marcial del Adalid. 
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B2: 
ESCOITA 

2 Romanticismo: Escoita e análise de obras representativas: 
Estudios de Chopin ou Liszt, , sinfonías (Schumann, 
Mendelssohn, Bruckner), Danzas húngaras (Brahms), Sinfonía 
fantástica (Berlioz ), etc. 
Posromanticismo: Escoita e análise de sinfonías de Mahler e 
Strauss. 
- Escoita e análise de Winterreise (Schubert) ou outros lieder do 
período. 
- Escoita de fragmentos de óperas e zarzuelas do período. 
-Organoloxía: A orquestra romántica. A revolución industrial e os 
cambios na construción de instrumentos. 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

CAA, CCEC, CSC 

CAA, CCL 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

10% 

5,00% 

 
B1: 

INTERPRETACIÓN E 
CREACIÓN 

 

1 − A linguaxe romántica dos sentimentos. Signos de 
expresión.  As diferencias de interpretación nunha mesma 
partitura. 
− A vida do intérprete: diferentes roles e facetas do 
músico. 

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

1 - Interpretación instrumental da Marcha nupcial (Mendelssohn), 
Canción de berce (Brahms) ou outras obras do período. 

 MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, CSIEE 

CCEC, CCL CSIEE 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

1 Expresión corporal: o Vals.  MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

B4:  
MÚSICA E TECNOLOXÍAS. 

 

3  
− Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais como 
instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión corporal 
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un pequeno 
proxecto-presentación de final de unidade, por grupos a 
determinar. 

 
Gravadora de son, 
cámara de vídeo, 
ordenador con 
conexión a internet.  

 
MUB4.1.1 
 
 
 
MUB4.2.1 

 
CD 

 

 

CD 

 

 
5,00% 
 
 
 
5,00% 
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3ª AVALIACIÓN 
   

BLOQUES E UNIDADES SE
SIÓ
NS 

ACTIVIDADES e METODOLOXÏA RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CRITEIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 
UNIDADE VI 

 

B3: 
CONTEXTOS MUSICAIS 

1 FIN DO SÉCULO XIX: OS NACIONALISMOS 
- Contexto histórico e interrelación co resto das artes. 
Situación musical da fin do século: segregación de estilos, 
aparición de novas técnicas compositivas, disolución da 
tonalidade, 

 MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 
1 -Os nacionalismos. Concepto e causas. Características 

xenéricas. 
 

 -O nacionalismo ruso.  Características xerais e principais 
autores: o grupo dos cinco. 

 

 - Os nacionalismos checo, escandinavo e húngaro. 
- O nacionalismo americano. 

 

 - O nacionalismo en España: Pedrell, Albéniz, Granados, 
Falla. 
-    Galicia. Xoán Montes, Pascual Veiga 

 

B2: 
ESCOITA 

2 -Escoita e análise de obras representativas: Nas estepas da 
Asia central (Borodin), Cadros duna exposición (Mussorgsky), 
Capricho español (Rinsky-Korsakov),-Escoita e análise de 
obras do período: Peer Gynt (Grieg), Danza do lume (Falla), 
Rhapsody in blue (Gershwin), etc. 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

CAA, CCEC, CSC 

CAA, CCL 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

10% 

5,00% 

 

B1: 
INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

 - Coñecemento das músicas das diferentes culturas e 
nacionalidades. Interpretación de algunhas partituras 
multiculturais sinxelas. 

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 
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 1 -Interpretación de obras do período, por exemplo “A mañá”, de 
Peer Gynt (Grieg), etc. 
- Improvisación sobre escalas exóticas, por exemplo a 
pentatónica ou a de tons enteiros. 

  

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, CSIEE 

CCEC, CCL CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 1 - A expresión corporal nas culturas nacionais. Danzas do 
mundo. 

 MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

B4:  
MÚSICA E TECNOLOXÍAS. 

3 − Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais 
como instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión 
corporal. 
− Tratamento do son mediante software sinxelo de 
edición.  
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un 
pequeno proxecto-presentación de final de unidade, por 
grupos a determinar. 
 
 

 
Gravadora de son, 
cámara de vídeo, 
ordenador con 
conexión a internet, 
e co programa 
Audacity. 

 
MUB4.1.1 
 
 
 
 
 
MUB4.2.1 

 
CD 

 

 

 

 

 

CD 

 
5,00% 
 
 
 
 
 
 
5,00% 

 
UNIDADE VII 

 
B3: 

CONTEXTOS MUSICAIS: 
 

1 A FIN DO SÉCULO XIX 
O  IMPRESIONISMO 
 
− O impresionismo. Características estilísticas, relación 
ca pintura e o resto das artes. Principais autores. 
 
 
 
 

 MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

B2: 
ESCOITA 

1 − Escoita e análise de obras representativas: Preludio á 
sesta dun fauno, Suite Bergamasque, Pour le piano, 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

CAA, CCEC 

CCEC 

5,00% 

5,00% 
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(Debussy), O aprendiz de Bruxo (Dukas), etc. MUB2.3.1 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CSC 

CAA, CCEC, CSC 

CAA, CCL 

5,00% 

10% 

5,00% 

 

B1: 
INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1 Comparación da linguaxe musical impresionista coa do resto 
das artes do período. Matices e estética da interpretación da 
música impresionista. 
 

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

 1 -Interpretación instrumental: Sinfonía do novo mundo 
(Dvorak), Bolero (Ravel), ou outras obras do período. 
- Interpretación vocal: Himno galego, Negra Sombra, ou outras 
obras do período. 
 

Gravadora de son.  

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, CSIEE 

CCEC, CCL CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 1 - Expresión corporal: A Tarantella. 
 
 

Cámara de vídeo MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

 

UNIDADE VIII 

B3: 
CONTEXTOS MUSICAIS: 

 
 

 
2 

O SÉCULO XX 
− Contexto histórico e interrelación co resto das artes. 
− A música antes da XX Guerra Mundial: A segunda 
escola de Viena: O dodecafonismo. O “grupo dos seis”. 
España: a xeración do 27. O Neoclasicismo musical.  
− A  música despois da XX Guerra Mundial: O 
serialismo integral. Música concreta. Música electrónica. 
Música aleatoria. Música estocástica. Música minimal. 
España: xeración do 31. 
− A convivencia cos novos xéneros musicais: A música 
popular urbana. Orixe e manifestacións ao longo do século: 
dende o Jazz ate a música de consumo actual. 

 MUB3.1.(1,2,3,) 

MUB3.2.1 

MUB3.3. 1 

MUB3.4.1 

MUB3.5.(1,2) 

MUB3.6(1,2) 

CCEC, CCL 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC 

CCEC, CSC 

CCL, CCL 

CAA 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

B2: 
ESCOITA  

2 − Escoita e análise de obras representativa: 
Gimnopedies (Satie), Oda a Napoleón (Schoenberg), O 
paxaro de lume (Stravinsky), Cancións e danzas (Mompou), 

 MUB2.1.3 

MUB2.2.1 

MUB2.3.1 

CAA, CCEC 

CCEC 

CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 
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Ionización (Varese), etc. 
− Escoita comparada de música popular urbana, 
relacionando este fenómeno coa cuestión sociolóxica e de 
mercado. 

MUB2.4.(1,2) 

MUB2.5.(1,2,3) 

CAA, CCEC, CSC 

CAA, CCL 

10% 

5,00% 

B1: 
INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1 − A orixe da música popular urbana: O jazz. 
Unha linguaxe que une o improvisatorio co escolástico. Pistas 
para interpretar unha partitura ou estándar de jazz.  

 MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

 

CCEC, CCL, CMCCT 

CCEC 

 

5,00% 

5,00% 

 1 - Interpretación de partituras cos seus antecedentes: ragtime, 
espirituais, work-songs, etc. 
-Creación dunha work-song. 
-Práctica en improvisación sobre patróns rítmicos jazzísticos: o 
swing. 

  

MUB1.4.(1,2,3,4,5) 

MUB1.5.(1,2) 

MUB1.6.(1,2,3,4,5) 

 

CAA, CCEC 

CAA, CCEC, CSIEE 

CCEC, CCL CSIEE 

 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 1 − Expresión corporal: principios de danza 
contemporánea, ou o movemento cotián estilizado. Traballo 
con posibilidades do corpo, plans de movemento e 
enchemento do espazo. 

 MUB1.3.(1,2) CAA, CCEC 5,00% 

B4:  
MÚSICA E TECNOLOXÍAS. 

3 − Gravación de tódalas interpretacións (tanto vogais 
como instrumentais), exercicios rítmicos e de expresión 
corporal. 
− Tratamento do son mediante software sinxelo de 
edición.  
− Pescuda de información na rede e ou en medios 
audiovisuais, regulada pola profesora, para elaborar un 
pequeno proxecto-presentación de final de unidade, por 
grupos a determinar. 
− As novas tecnoloxías na composición actual, tanto de 
música culta como de música popular urbana. Educación para 
o consumidor ou de como o valor da arte non é o seu prezo. 

 
Gravadora de son, 
cámara de vídeo, 
ordenador con 
conexión a internet, 
e co programa 
Audacity. 

 
MUB4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
MUB4.2.1 

 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
CD 

 
5,00% 
 
 
 
 
 
 
 
5,00% 
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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, 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. Tratados de historia da 
música, DVDs e Cds dispoñibles tamén para o alumnado na biblioteca. 
 
 
 
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 dictado rítmico tamén sinxelo e adecuado ao nivel. 
 
 
6. 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. 
*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. 
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Procedemento para calcular a nota final na avaliación ordinaria 
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. 
 
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 (ESO e BAC). 
 
 Na convocatoria de setembro terá parte teórica e práctica, atendendo a tódolos bloques especificados, que se valorarán na mesma porcentaxe especificada na 
programación: Contextos musicais 30%; escoita 30%; interpretación 30% e novas tecnoloxías 10%., debendo acadar como mínimo a metade do valor de cada un deles. 
 
 O propio exame será de mínimos de cada bloque: 
Contextos musicais: 

• Características xerais de cada estilo musical. 
Escoita: 

• Recoñecemento auditivo e comentario das audicións traballadas durante o curso. 
Interpretación: 

• Interpretación instrumental (coa frauta) de calquera (ou varias) das obras estudiadas durante o curso. 
Novas tecnoloxías: 

• Proba básica de edición musical. 
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8. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes 
 
 O alumnado de 4º curso coa materia de 3º suspensa poden atoparse en dous supostos: 
− Que escollera como optativa a materia de Música en 4º:  Neste caso consideraremos a materia progresiva nos bloques de escoita, interpretación e creación, polo tanto 
se os supera no curso no que está quedaranlle aprobados no previo. Para o bloque “Contextos musicais” faráselle un seguimento e recuperará a pendente mediante traballos 
orais e escritos, boletíns de exercicios, etc. 
− Que xa non teña a materia de Música: Neste caso o alumno poderá salvar a pendente mediante dúas vías:  
1.- Seguimento  mensual mediante traballos e boletíns de exercicios, a vía máis aconsellable na nosa opinión. Este seguimento contemplará tamén o bloque de escoita, 
interpretación e creación, mediante as audicións e partituras que se lle propoñan secuenciadamente. 
2.- Exame final escrito de toda a parte teórica, proba de escoita e de interpretación, que se cualificará cun máximo de 10 puntos e onde deberán obter un mínimo de 5, cunha 
porcentaxe por bloques similar á especificada nesta programación: Contextos musicais 30%; escoita 30%; interpretación 30% e novas tecnoloxías 10%, e cun formato de 
mínimos similar ao anteriormente mencionado nas probas extraordinarias de setembro. 
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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 detección de coñecementos previos para cada unidade?     

Realízanse avaliacións de cada proceso?     

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 telemáticamente. 

 
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.  

 
 
 
 
 


