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2.-Introdución e contextualización. 
 
DEPARTAMENTO DE  MÚSICA 
MATERIA  MÚSICA CURSO  4ºESO 
  
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 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 
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desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 
hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
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”, que neste curso vai centrado en manifestacións musicais propias da música 
tradicional, popular urbana a súa aplicación na sociedade actual e nos medios de comunicación, para tocar o resto dos aspectos relativos (escoita de audicións representativas, interpretación 
instrumental, vocal e de movemento e creación, artellado todo nelo 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. Ademáis a asignatura 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 misturar. 

 Música. 4º de ESO    

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave Instrumentos de 
avaliación. 

 Bloque 1. Interpretación e creación    

� 

� 

� 

� 

� 

� B1.1. Práctica e aplicación de habilidades 
técnicas en grao crecente de 
complexidade e concertación coas outras 
partes do conxunto na interpretación vocal 
e instrumental, e no movemento e a 
danza. 

� B1.2. Interpretación de pezas vocais e 
instrumentais aprendidas de oído e/ou 
mediante a lectura de partituras con 
diversos tipos de notación. 

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

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

� É capaz de 
interpretar unha 
partitura. 

� CAA 
� CSC 

� Lista de control. 

� MUB1.1.2. Le partituras como apoio á interpretación. � Id. � CCEC � Lista de control. 

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

� Id. � CSC � Lista de control. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

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

� É quen de interpretar 
cunha mínima 
corrección pezas e 
danzas. 

� CCEC 
� CSC 

� Lista de control. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

� É quen de realizar 
arranxos sinxelos. 

� CD 
� CMCCT 
�  

� Lista de control. 

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

� Utiliza con axuda 
recursos informáticos 
de creación musical. 

� CD � Lista de control. 
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 Música. 4º de ESO    

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave Instrumentos de 
avaliación. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

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

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

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

� MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas 
producións musicais (discos, programas de radio e 
televisión, cine, etc.) e o papel xogado en cada fase do 
proceso polos/as profesionais que interveñen. 

� Coñece os roles e 
procesos da 
produción musical. 

� CSC 
� CSIEE 

� Lista de control. 

 Bloque 2. Escoita    

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

 

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

 

� Recoñece os 
elementos da 
música. 

� CMCCT 
� CCL 
� CSC 

� Lista de control. 

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

 

� Id. � CCEC � Lista de control. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

� Entende un texto 
crítico e pode facer 
unha recesión 
musical básica. 

� CCL 
� CCEC 

� Lista de control 
� Traballo de 

exposición oral. 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

 

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

� Utiliza vocabulario 
musical básico  

� CCL 
� CCEC 

� Traballo de 
exposición oral. 

� � B2.4. Utilización de diversas fontes de 
información para obter referencias sobre 

� B2.4. Recoñecer 
auditivamente, clasificar, 

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

� Recoñece os estilos � CCL � Lista de control. 
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 Música. 4º de ESO    

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave Instrumentos de 
avaliación. 

� 

� 

� 

� 

músicas de diferentes épocas e culturas, 
incluídas as actuais, e sobre a oferta de 
concertos e outras manifestacións 
musicais, tanto en vivo como divulgadas a 
través dos medios de comunicación. 

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

 

axeitada. e xéneros musicais. � CCEC � Proba escrita de 
preguntas 
obxectivas. 

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

� Id. � CCEC 
� CSC 

� Proba escrita de 
preguntas 
obxectivas. 

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

� Id. � CSC 
� CCEC 

� Lista de control. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

� Id � CD 
� CSC 

� Lista de control. 

� 

� 

� 

� 

 

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

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

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

� MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en 
situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios de comunicación, etc. 

Coñece basicamente o 
papel da música na 
sociedade. 

� CCL 
� CCEC 
� CSC 

� Preguntas 
obexctivas orais ou 
escritas. 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais    

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

 

� 
Id 

� CSC 
� CCEC 

 

� Lista de control 

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

� 
Coñece basicamente o 
patrimonio musical 

� CSC 
� CCEC 

 

� Preguntas 
obxectivas orais ou 
escritas. 
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 Música. 4º de ESO    

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave Instrumentos de 
avaliación. 

� 
� 

� 

de pezas.  

 
 español e galego. 

� 

� 

� 

� 

� 

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

� B3.3. Manifestacións musicais doutras 
culturas.  

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

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

� Identifica as 
características básicas e é 
quen de achegarse a 
procedencia das 
manifestacións musicais. 

� CSC 
� CCEC 

 

� Preguntas 
obxectivas orais ou 
escritas. 

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

� ID � CSC 
� CCEC 

 

� Preguntas 
obxectivas orais ou 
escritas. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

 

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

 

� Elabora traballos de 
investigación nos que 
analice basicamente a 
música empregada para 
diferentes facetas 
artísticas e non artísticas. 

� CCL 
� CSC 
� CAA 

 

� Traballo de 
exposición oral. 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

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

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

� ID. � CAA 
� CSC 
� CCL 

� Traballo de 
exposición oral. 

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

� Utiliza basicamente as 
novas tecnoloxías para 
ilustrar a súa exposición. 

� CD � Traballo de 
exposición oral 
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 Música. 4º de ESO    

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave Instrumentos de 
avaliación. 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías    

� 

� 

� 

� 

� 

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

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

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

 

� MUB4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para 
diferentes aplicacións musicais.  

 

� Coñece recursos 
tecnolóxicos en relación 
coa música. 

� CAA 
� CD 
� CMCCT 

� Lista de control. 

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

 

� Recoñece a evolución do 
consumo de música ao 
longo do tempo. 

� CSC 
� CSIEE 

� Traballo oral ou 
escrito. 

� 

� 

� 

� 

� 

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

 

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

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

� Id � CSC 
� CD 

� Lista de control.  
� Rúbrica 

� 

� 

� 

� 

� 

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

 

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

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

� Id � CAA 
� CD 

� Lista de control.  
� Rúbrica 

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

� Id � CD 
� CCEC 
� CMCCT 

� Lista de control.  
� Rúbrica 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� B4.5. Análise das funcións da música en 
producións audiovisuais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos, etc. 

� B4.4. Caracterizar a función 
da música nos medios de 
comunicación (radio, 
televisión, cine, etc.) e as 
súas aplicacións na 
publicidade, nos videoxogos 
e noutras aplicacións 
tecnolóxicas.  

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

� Utiliza basicamente e 
de xeito guiado as fontes 
de información para 
ilustrarse sobre o tema en 
cuestión. 

� CAA 
� CD 

� Traballo escrito ou 
oral. 

� � B4.6. Sonorización de imaxes fixas e en � B4.5. Coñecer as � MUB4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que � � CD � Lista de control. 
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 Música. 4º de ESO    

Ob
xec
tivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos Competencias clave Instrumentos de 
avaliación. 

� 

� 

� 

� 

� 

movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais. 

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

posibilidades das 
tecnoloxías aplicadas á 
música e utilizalas con 
autonomía.  

ofrecen as novas tecnoloxías como ferramentas para a 
actividade musical. 

d � CCEC 

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

� Consulta de xeito guiado 
as fontes de información e 
aprender de xeito semi-
autónomo. 

� CD 
� CCL 
� CAA 

� Traballo escrito ou 
oral. 

� MUB4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de 
distintos medios e pode utilizala e transmitila utilizando 
distintos soportes. 

� Coñece diferentes 
medios de obter 
información e a transmite 
basicamente por máis dun 
soporte. 

� CAA 
� CL 
� CD 

� Traballo escrito ou 
oral. 

 

*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 párrafo, 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 recopilatoria 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, estes 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 o produto final será o seguinte: 
- Interpretación gravada 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. 
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-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. 
 

- Continuaremos tamén aportando o noso granciño de area e escolmando cantigas referentes ao tempo para seguir a nosa colaboración co proxecto Meteoescolas no que participa o 
centro. 

- Ante a concesión ao noso centro  por parte do MEC do Distintivo de Calidade “Sello de Vida Saludable” , incluiremos na nosa programación para todos os grupos 
actividades relativas á promoción da vida saudable, da convivencia e do  consumo responsable e sostible. 

1.- Batukada con instrumentos reciclados. 
2.- Danzas do mundo, para favorecer o coñecemento multitultural practicando actividade física saudable. Sempre tendo en conta a distancia social. 

  

Este departamento mantén ademáis 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 I: A  MÚSICA NO CINE E NOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN.  

B3: CONTEXTOS MUSICAIS.  
20% 

   A música no cine e nos medios de comunicación  
A banda sonora. Análise de bandas sonoras de curtas. 
A historia da música no cine. 
Visualización dun musical  (por ex. West Side Story) e dunha 

Material 
cinematográfico 
procedente dos fondos 
da biblioteca, revista 

MUB3.3.1. CCL 
CSC 

CAA 

20,00% 
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película con BSO de renome (por ex.  Cinema Paradiso).  
A música na publicidade: Análise dos diferentes perfiles de 
consumidor e técnicas de marketing. O consumo responsable. 

“Fotogramas” e 
“Cinemanía”. 

B2: ESCOITA 
30% 

 Escoita, análise e recoñecemento de selección de bandas sonoras 
tanto orixinais como “prestadas” relevantes na historia do cine. 
Análise de bandas sonoras. 

Ordenador con 
conexión, gravacións 
de bandas sonoras 
dos fondos do  
departamento e da 
biblioteca. 

MUB2.1.1, 2 

MUB2.2.1. 

MUB2.3.1. 

MUB2.4.1, 2, 3 

MUB2.5.1. 

MUB2.6.1. 

 

CCEC 
CD 
CCL 
CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

B1:INTERPRETACIÓN E 
CREACIÓN 
30% 

 Interpretación de bandas sonoras: O bo, o feo e o malo, Forrest 
Gump, Os simpsons, ET, A guerra das galaxias,.. 
Sonorización dunha curta en directo: Proxecto piloto neste 
curso, no que, en colaboración co equipo de Biblioteca e as 
súas actividades, centradas nesta campaña, no cine, 
crearemos música cinematográfica, en parte composta por nós 
e en parte homenaxeando a outras bandas sonoras, para facer 
un espectáculo público no centro. 

Instrumental orff, 
da aula, outros 
instrumentos 
aportados pola 
profesora. 
Gravadora e 
cámara de vídeo. 

MUB1.1.1. 

MUB1.1.2 

MUB1.1.3 

MUB1.2.1. 

MUB1.3.1. 

 

CD 

CMCCT 
CCEC 

CSC 

CAA 

10,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

B4: MÚSICA E 
TECNOLOXÍAS. 
20% 

 Elaboración dun anuncio con banda sonora ou dun videoclip. Gravadora. MUB4.1.1,2 

MUB4.2.1 

MUB4.3.1, 2 

MUB4.4.1. 

CD 
CCL 

CAA 

CL 

 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

 

2ª AVALIACIÓN 
BLOQUES E UNIDADES SE

SI
ÓN
S 

ACTIVIDADES e METODOLOXÏA RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CC 
CLAVE 

CRITERIOS 
DE 

CUALIFICACI
ÓN. 

 
UNIDADE II: O  PROCESO DE PRODUCIÓN MUSICAL  
 
B3: CONTEXTOS MUSICAIS. 
50% 

 O camiño dende a creación musical  
ata a súa entrada no mercado e  

Ordenador con 
conexión a 

MUB3.3.1. 

MUB3.4.1. 

CCL 
CSC 

25,00% 

15% 
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difusión. internet. MUB3.4.2. CAA 10% 

   Dinámica de grupo: Investigación-debate  sobre  a  
piratería musical. 
Análise de videoclips e doutras estratexias de marketing musical. 
Cuestións de xénero na industria musical.  

B4: MÚSICA E 
TECNOLOXÍAS. 
50% 

 As técnicas de gravación e rexistro do son, dende a súa aparición 
ata a actualidade. 
O márketing a través da rede. 
 

 MUB4.1.1,2 

MUB4.2.1 

MUB4.3.1, 2 

MUB4.4.1. 

MUB4.5.1, 2,3 

CD 
CCEC 
CCL 
CAA 
CL 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

 
UNIDADE III: AS ORIXES DA MÚSICA POPULAR URBANA: O JAZZ 
 
 
B3: CONTEXTOS 
MUSICAIS 
30 

 Orixe. Evolución.  As décadas do jazz: Nova Orleáns, Dixieland, 
Chicago, Swing, Bebop, Cool bop, Hard bop, Free jazz, Jazz 
fusión. 
Características musicais: rítmicas, melódicas, organolóxicas, 
harmónicas, etc. 

 MUB3.2.1., 2 

MUB3.4.1. 

MUB3.4.2. 

� CAA 
� CSC 
� CCL 
� CD 
� CCEC 

10,00% 

10,00% 

10,00% 

B2: ESCOITA 
30 

  Escoita e análise de audicións representativas: Louis 
Armstrong, Dizzi Gillespie, Billie Hollyday, Benny Goodman, Nat 
King Cole, Duke Ellington, Django Reinhart, etc. 

Película: 
“Calle 54” 

MUB2.1.1, 2 

MUB2.2.1. 

MUB2.3.1. 

MUB2.4.1, 2, 3 

MUB2.5.1. 

MUB2.6.1. 

� CCEC 
� CD 
� CCL 
� CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

B1: 
INTERPRETACIÓN E 
CREACIÓN 
30 

1  
Características musicais: rítmicas, melódicas, organolóxicas, 
harmónicas, etc. 
Unha linguaxe que une o improvisatorio co escolástico. Pistas para 
interpretar unha partitura ou estándar de jazz.  

Instrumental orff, 
da aula, outros 
instrumentos 
aportados pola 
profesora. 
Gravadora e 
cámara de vídeo. 

MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

MUB1.3.(1,2) 

MUB1.4. 

 

 

CCEC, CCL, 
CMCCT 

CSIEE 

CAA, CCEC 

10,00% 

5,00% 

10% 

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

B4:  
MÚSICA E TECNOLOXÍAS. 

10 

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, 
como tema: As novas tecnoloxías na composición actual, tanto de 
música culta como de música popular urbana. Educación para o 
consumidor ou de cómo 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% 

 
UNIDADE IV: MÚSICA POPULAR URBANA 
 
B3: CONTEXTOS 
MUSICAIS. 
25 
 

 Historia da música popular dende a década dos 40: Gospel, blues, 
country, Rock&Roll, Rockabilly, Rhythm&blues, soul, pop, folk, surf, 
funk,disco, reggae, punk, psicodelia, hard rock, glam rock, heavy, 
trash, grunge, siniestro, hip-hop, industrial, tecno, hardcore, house, 
trance, dance, black metal, death metal, etc. 
Características musicais e sociais de cada un dos estilos. 
Esta aproximación realizarase de maneira activa para o alumnado, 
mediante exposición de traballos, visión de videoclips e 
documentais,etc.  

Ordenador con 
conexión a 
internet, revistas 
musicais 
procedentes da 
biblioteca. 

MUB3.2.1., 2 

MUB3.4.1,2 

� CAA 
� CSC 
� CCL 
� CD 
� CCEC 

10,00% 

15 

B2: ESCOITA 
25 

 Escoita de exemplos de cada tipo de música: comentario e 
recoñecemento de estilos a través da audición. 
 

Material audio do 
departamento, da 
biblioteca e/ou 
procedente da 
rede. 

MUB2.1.1, 2 

MUB2.2.1. 

MUB2.3.1. 

MUB2.4.1, 2, 3 

MUB2.5.1., 2,6,1 

 

� CCEC 
� CD 
� CCL 
� CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

 

B1: INTERPRETACIÓN E 
CREACIÓN. 25 

 Interpretación instrumental/vocal: Yesterday; Yellow submarine; 
Stand by me; etc. 
 

Instrumental orff, 
da aula, outros 
instrumentos 

MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

MUB1.3.(1,2) 

MUB1.4. 

CCEC, CCL, 
CMCCT 

CSIEE 

CAA, CCEC 

10,00% 

5,00% 

5% 

5,00% 
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  Expresión corporal: Exercicios de conciencia espacial e corporal.  
Imitacións en eco e en espello sobre diferentes tipos de música das 
estudadas na unidade. 
Coreografía grupal: Rock around de clock, Jailhouse rock ou 
similar. 

aportados pola 
profesora. 
Gravadora e 
cámara de vídeo. 

 

 

 

B4: MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
25 

 Como ferramenta para o bloque 3 desta unidade, traballo 
documental sobre diferentes grupos ou proxectos musicais: 
información sobre as súas traxectorias, discografías, etc. A 
información sobre estes temas actuais adoita atoparse na rede. O 
traballo será nun formato audiovisual e deberá ser exposto 
oralmente na clase. 

Ordenador con 
conexión. 
Proxector. 

MUB4.1.1,2 

MUB4.2.1 

MUB4.3.1, 2 

MUB4.4.1. 

MUB4.5.1,2,3 

CD 
CCL 

CAA 

CL 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

Este último bloque da unidade “Música popular urbana” extenderase previsiblemente ata o terceiro trimestre: a preparación do mesmo será durante as últimas semanas da 
segunda avaliación, e a exposición dos traballos a continuación das vacacións. 

3ª AVALIACIÓN 
   

BLOQUES E UNIDADES SE
SIÓ
NS 

ACTIVIDADES e METODOLOXÏA RECURSOS 
MATERIAIS 

ESPECÍFICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CC 
CLAVE 

CRITERIOS 
DE 

CUALIFICA
CIÓN 

 
UNIDADE : MÚSICA TRADICIONAL: Músicas do Mundo 

 

B3: CONTEXTOS MUSICAIS 
30 

 A música tradicional. Características. Diferencias entre música 
tradicional, culta e popular urbana. 
 
Músicas e instrumentos do mundo. A música nas diversas 
manifestacións culturais, étnicas e relixiosas. 
 
Músicas e instrumentos tradicionais das rexións de España. 
 
Formas musicais e instrumentos tradicionais galegos: muiñeira, 
xota e outras formas: Alalá, pasacorredoiras, pasodobre, marcha, 
etc. 

Ordenador con 
conexión a 
internet.  
 
Programa 
multimedia 
“Microsoft 
Instruments” 

MUB3.1.1 

MUB3.1. 2 

MUB3.2.1. 

 

CSC 

CCEC 
10% 

10% 

10% 
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B2: ESCOITA 
30 

 Músicas do mundo. Análise da música, instrumentación, 
manifestacións musicais, formas musicais e organoloxía de cada 
xénero, ordenada xeográfica e culturalmente: Europa (norte e 
mediterránea), oriente, Indochina e illas do índico, Magreb, África 
subsahariana, norte América, centro América, caribe, América do 
Sul (apartados especiais para brasil e arxentina), Oceanía, 

Audios dos fondos 
do departamento, 
da biblioteca ou da 
rede. 

MUB2.1.1, 2 

MUB2.2.1. 

MUB2.3.1. 

MUB2.4.1, 2, 3 

MUB2.5.1. 

MUB2.6.1. 

� CCEC 
� CD 
� CCL 
� CSC 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

B1: INTERPRETACIÓN E 
CREACIÓN. 
30 

 Interpretación de pezas adaptadas ao instrumental da aula 
representativas das diferentes culturas: Ex: El cóndor pasa, 
Carnavalito, Samba, Syrtaki, Ma Navu, etc. 
Interpretación de pezas do folklore galego: Muiñeira de 
Chantada, de Freixido, Pasacorredoiras do Brincadeiro, A 
Xironda, a Rumba dos 30, etc. 
Danzas do mundo: Coreografías de danzas representativas dos 
diferentes continentes, por exemplo: Syrtaki, Troika, Tarantella, 
Ersko Kolo, Carnavalito, Polka, Mayim, mayim, etc. 
Danzas folclóricas. Galicia. : muiñeira, xota. 

Instrumental 
orff, da aula, 
outros 
instrumentos 
aportados 
pola 
profesora. 
Gravadora e 
cámara de 
vídeo. 

MUB1.1.(1,2,3) 

MUB1.2.1 

MUB1.3.(1,2) 

MUB1.4. 

 

 

CCEC, CCL, 
CMCCT 

CSIEE 

CAA, CCEC 

10,00% 

5,00% 

10% 

5,00% 

 

B4: MÚSICA E 
TECNOLOXÍAS 
10 

 Gravación en audio das instrumentacións e en vídeo das danzas. 
Edición dos audios co editor Audacity. 

Gravadora de 
audio e vídeo. 

 
MUB4.1.1 
MUB4.2.1 

 
CD 
CD 

 
5,00% 
5,00% 

 
MATERIAL  E / OU RECURSOS ORDINARIOS: 
  
Material teórico-práctico aportado polo profesorado ou percurado polo propio alumnado, frauta cada alumno, para utilizar na casa ou nos días de interpretación conxunta en 
exteriores, papel pautado, material audiovisual, instrumental  Orff da aula, reprodutor de música, gravadora. Tratados de  historia  e historia da arte. Partituras maioritariamente 
históricas aportadas pola profesora. Sección de recursos online listada no apartado “Enlaces” da sección do departamento de Música da páxina web do centro. 
Cámara de vídeo, gravadora, DVDs e Cds coas versións axeitadas das obras seleccionados polo profesorado e dispoñibles 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. 
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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. 
 
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. 
 



 
 
 

20 / 23 

 
8. Procedemento para o seguimento e avaliación das materias pendentes 
 
  No caso de cursar 4º, repetindo, e tendo suspensa a materia dese mesmo curso pero tendo cambiado a optativa, o seguimento da pendente será como segue:  
  
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 caracter 
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.  

 
 
 
 


