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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
A música é unha das principais manifestacións culturais habidas ao longo dos tempos, a través da cal homes e mulleres expresaron o
seu mundo interior, as súas inquedanzas, pensamentos e emocións, dun xeito artístico e excepcional. Así mesmo, é unha arte viva e baseada
na experiencia, que lle permite a todo o alumnado experimentar coas súas posibilidades instrumentais, vocais e de movemento, a través do
coñecemento dos procedementos compositivos constitutivos desta arte. A posibilidade de gravar o son, fixo que se modificasen sensiblemente
as relacións entre creadores, intérpretes e público; en efecto, os medios de comunicación contribúen á difusión masiva desta art e, ao mesmo
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tempo que as tecnoloxías da comunicación permiten ampliar considerablemente os referentes musicais da sociedade grazas ás súas achegas
a toda a produción musicográfica mundial.
Neste senso, a música faise presente en todas os opcións de lecer da mocidade: os concertos en vivo, os CD, reprodutores de m úsica
en formato dixital, a televisión, os videoxogos, o cine, a publicidade, a internet, etc.
A materia de música na educación secundaria obrigatoria ten como obxecto guiar e afianzar os coñecementos musicais e a actitude ante
a música que o alumnado alcanzou na educación primaria, situándoos nun marco de competencias que lle posibilite gozar da creación e da
escoita musical; así mesmo, ten o obxecto de establecer puntos de contacto entre a música de carácter masivo e a gran tradición musical, xa
que é un medio habitual de diversión e entretemento entre os mozos e mozas; por isto, cómpre afondar nesta etapa nas raíces culturais da
música galega e a europea, recoñecéndoa como parte fundamental do noso patrimonio cultural, xa que, soamente a través do coñe cemento
profundo da nosa realidade cultural será posible desenvolver un achegamento ás culturas musicais doutros pobos.
Por estes motivos, a educación neste ámbito na etapa secundaria obrigatoria quere ser unha canle que permita por en funcionamento a
iniciativa, a sensibilidade e a creatividade do alumnado, estimular a creación dunha conciencia artística propia, ao mesmo tempo que desenvolver
actitudes de valoración da liberdade de expresión, ao achegarse ás expresión musicais doutros pobos, o que contribúe ao fomen to da
sensibilidade e á ampliación do propio horizonte estético. A vía de consecución destes
obxectivos é a través da audición, da interpretación e da creación propia e allea.
Alcanzar estes obxectivos esixe do noso alumnado o afianzamento da súa iniciativa propia e do sentido crítico sobre as manife stacións
musicais que a sociedade da comunicación pon ao seu alcance. Tomar conciencia do gusto estético propio esixe así mesmo, o desenvolvemento
de valores persoais como os da dignidade, a liberdade, a autoestima e a seguridade nun mesmo, entre outros valores, especialmente no
desenvolvemento artístico da práctica musical e do movemento en grupo, que require respecto e coordinación cos demais.
Cómpre ter en conta que o alumnado que inicia esta etapa vén de coñecer na educación primaria os fundamentos musicais máis xe rais,
polo que na nova etapa da súa formación está en condicións de afondar neles a través dunha metodoloxía analítica e propedéutica , que incida
nos aspectos vertebradores da materia na educación secundaria obrigatoria.

Contextualización
Marco legal
No presente curso todos os niveis educativos de secundaria seguen a normativa da LOMCE e os decretos:
- LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
- DECRETO 86/2015 do 25 de Xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
- Orde ECD/65/2015, de 21 de Xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de
avaliación da educación primaria, secundaria e o Bacharelato.
- RESOLUCIÓN do 27 de Xullo de 2015 sobre as instruccións para a implantación do currículo da ESO e Bacharelato.
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Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os
centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la f ormación
inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria

ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Entorno educativo e características do centro
O IES A Xunqueira I e un instituto da periferia da cidade de Pontevedra, e a procedencia do seu alumnado e moi diversa. Hai varios
centros de primaria adscritos algúns deles da zona rural: Campañó, Campo Lameiro, CEIP A Xunqueira. Ademais a presenza do Bacharelato
de Artes atrae alumnado de moi diversa procedencia (son mais de 20 os centros de procedencia diferentes do alumnado de 1º de Bacharelato).
O IES ubícase nunha zona con mais centros educativos, anexa ao perímetro do campus pontevedrés da Universidade de Vigo.
O centro consta de catro liñas de ESO e 5 grupos de Bacharelato nas modalidades de Humanidades, Ciencias Sociais, Arte, Ciencias e
Tecnoloxía. Ademais do Ciclo de Laboratorio de Formación Profesional.
O departamento
O departamento de Música está formado por dous profesores numerarios: Ana Iriso Delicado e María Luisa Sánchez González sendo
María Luisa Sánchez González o Xefe de Departamento.
A materia de Música impártese no 2º e 3º curso da ESO como materia obrigatoria e no 4º curso da ESO como materia optativa.
A materia de Canto Coral impártese no 2º de ESO como materia de libre configuración.
As materias de Análise I e II, Linguaxe e práctica musical e Historia da Música e da Danza impártense no Bacharelato
O alumnado
O alumnado e moi diverso, atendendo a la propia diversidade da procedencia dos mesmos, e con niveis moi dispares. E problemático
principalmente no 2º curso de ESO, xa que no todo o alumnado chega co nivel de coñecementos adecuado para afrontar os contido s da materia.
Normalmente, trala avaliación inicial solemos resolver empezar de cero no linguaxe musical, pola imposibilidade de moitos deles para interpretar
unha partitura sinxela.
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Por outra parte, hai moito alumnado, principalmente o que procede de Campo Lameiro que amosa un nivel excelente na interpreta ción
instrumental, e moitos deles colaboran activamente coas bandas da súa localidade. Tamén e relevante o alumnado que cursa estu dios oficiais
de música, principalmente no Conservatorio Manuel Quiroga.
De todo o anterior resúmese que o nivel e moi dispar, o que representa tanto un problema como una oportunidade.

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE CANTO CORAL E TÉCNICA
VOCAL DE 2º DE E.S.O.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Conforme ao publicado na LOMCE as competencias claves son:
- 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).
Dentro das mesmas a materia de Canto Coral mostra o seguinte perfil de área: competencias que se desenvolven a través da
materia de Canto Coral.
PERFIL COMPETENCIAL DA MATERIA DE CANTO CORAL E TÉCNICA VOCAL
CCB2.1. 1. Interpreta, intenta memorizar e practica pezas de diferentes estilos, épocas e procedencias con certa autonomía, mediante partituras ou por imitación.
25%
CCB2.1.2. Amosa interese pola interpretación de conxunto e mostra atención e interpreta os xestos da dirección, respectando a interpretación do seus compañeiros e compañeiras.

5%

CCB2. 1. 3. Busca mellorar no empaste vocal e intenta manter a afinación no conxunto

5%
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CCB2. 1. 4. Realiza pezas moi sinxelas ou pequenas frases propostas de percusión corporal, con o sen acompañamento do canto

5%

CCB2.1.5. Amosa unha actitude respectuosa, positiva, atenta e de espírito crítico á interpretación individual e do conxunto.

5%

CCB2.1.6. Intenta respectar os tempos de espera e silencios previos á interpretación, durante a interpretación, e o ensaio p or cordas de diferentes pasaxes.

5%
30%

CCB1.4.1. Coñece en xeral as tres partes do aparato fonador vinculadas ao canto: zona de almacenamento, zona de produción e z ona de resonancia, e é capaz de localizalas no seu
propio corpo e de experimentar co seu correcto uso.
CCB3. 1. 1. Coñece e diferenza os diferentes timbres vocais, os que forman o seu coro e o seu propio timbre, e intenta diferencialos auditivamente

15%

CCB3. 2. 1. Coñece os principais tipos de agrupacións corais, e emprega con certa autonomía as fontes de información para afondar no tema.

15%

CCB4. 1. 1. Investiga, manexando as fontes de información con certa autonomía, sobre as diferenzas e natureza das principais patoloxías vocais

30%

CCB1.7.1. Practica exercicios de relaxación dun xeito dirixido, seguindo unhas pautas previas, tanto individuais como colectivos, amosando interese pola necesidade do autocontrol no
momento da interpretación coral.

5%

CCB1.7.2. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios de respiración, individual e en grupo, prestando atención ao correcto emprego do diafragma e os músculos que participan na
mesma.

5%

CCB1.7.3. Valora a mellora da capacidade pulmonar conseguida a través dos exercicios respiratorios e a súa aplicación na mellora da interpretación.

1%

CCB1.7.4. Practica amosando interese diferentes exercicios de articulación, resonancia e entoación, e intenta aplicalos na interpretación coral

5%

CCB1.8.1. Amosa interese pola interpretación correcta do texto dunha obra coral, e por transmitir na interpretación musical o seu significad o.

2%

CCB4. 2. 1. Practica de forma dirixida exercicios para a correcta emisión na fala

1%

CCB4.3.1.Amosa interese polo coñecemento da voz adolescente e os seus cambios específicos nesta idade, e realiza exercicios específicos para a correcta clasificación da súa voz nos
diferentes estadios durante o proceso de muda

1%

CCB1.1.1. Comprende e diferenza os diferentes elementos da técnica vocal: relaxación, respiración, articulación, resonancia e entoación

5%

CCB1.2.1. Valora a relaxación como condición previa para o canto e a interpretación.

1%

CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica vocal ao canto e á fala.

5%

CCB1.5.1. Coñece e aplica dun xeito autónomo os diferentes tipos de respiración.

5%

CCB1.5.2. Realiza de forma autónoma unha respiración completa (costo-diafragmático-abdominal), e aplícala, valorando os seus beneficios para o canto e a fala.

5%

CCB1.5.3. Aplica a respiración completa nos exercicios de articulación, resonancia e entoación, e tamén no canto e na fala, e amosa interese por facer esta práctica habitual na súa vida
diaria.

5%
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CCB1.6.1. Valora o emprego correcto da respiración e entende que é imprescindible para unha correcta emisión tanto na fala como no canto.

1%

Perfil competencial: estándares relacionados por competencias e a porcentaxe que se lles outorga a cada un deles:
CCL, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PORCENTAX
ÁREA
E
CCB1.1.1. Comprende e diferenza os diferentes elementos da técnica vocal: relaxación, respiración, articulación, resonancia e entoación
5%
CANTO CORAL
CCB1.2.1. Valora a relaxación como condición previa para o canto e a interpretación.
1%
CANTO CORAL
CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica vocal ao canto e á fala.
5%
CANTO CORAL
CCB1.4.1. Coñece e diferenza as tres partes do aparato fonador vinculadas ao canto: zona de almacenamento, zona de produción e zona de
30%
CANTO CORAL
resonancia, e é capaz de localizalas no seu propio corpo e de experimentar co seu correcto uso.
CCB1.5.1. Coñece e aplica dun xeito autónomo os diferentes tipos de respiración.
CCB1.5.2. Realiza de forma autónoma unha respiración completa (costo-diafragmático-abdominal), e aplícala, valorando os seus beneficios
para o canto e a fala.
CCB1.5.3. Aplica a respiración completa nos exercicios de articulación, resonancia e entoación, e tamén no canto e na fala, e amosa interese
por facer esta práctica habitual na súa vida diaria.
CCB1.6.1. Valora o emprego correcto da respiración e entende que é imprescindible para unha correcta emisión tanto na fala como no canto.

CMCCT, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CCB4. 1. 1. Investiga, manexando as fontes de información con autonomía, sobre as diferenzas e natureza das principais patolo xías vocais
CCB4. 2. 1. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios para a correcta emisión na fala
CCB4.3.1.Amosa interese polo coñecemento da voz adolescente e os seus cambios específicos nesta idade, e realiza exercicios específicos
para a correcta clasificación da súa voz nos diferentes estadios durante o proceso de muda

CD, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CCB4. 1. 1. Investiga, manexando as fontes de información con autonomía, sobre as diferenzas e natureza das principais patoloxías vocais

5%
5%

CANTO CORAL
CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

1%

CANTO CORAL

PORCENTAX
E
30%
1%
1%

ÁREA
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL

PORCENTAXE
30%

ÁREA
CANTO CORAL

CAA, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CCB1.1.1. Comprende e diferenza os diferentes elementos da técnica vocal: relaxación, respiración, articulación, resonancia e entoación
CCB1.2.1. Valora a relaxación como condición previa para o canto e a interpretación.
CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica vocal ao canto e á fala.
CCB1.4.1. Coñece e diferenza as tres partes do aparato fonador vinculadas ao canto: zona de almacenamento, zona de produción e zona
de resonancia, e é capaz de localizalas no seu propio corpo e de experimentar co seu correcto uso.
CCB1.5.1. Coñece e aplica dun xeito autónomo os diferentes tipos de respiración.
CCB1.5.2. Realiza de forma autónoma unha respiración completa (costo-diafragmático-abdominal), e aplícala, valorando os seus beneficios
para o canto e a fala.
CCB1.5.3. Aplica a respiración completa nos exercicios de articulación, resonancia e entoación, e tamén no canto e na fala, e amosa
interese por facer esta práctica habitual na súa vida diaria.
CCB1.6.1. Valora o emprego correcto da respiración e entende que é imprescindible para unha correcta emisión tanto na fala como no
canto.
CCB1.7.1. Practica exercicios de relaxación dun xeito dirixido e tamén autónomo, seguindo unhas pautas previas, tanto individ uais como
colectivos, amosando interese pola necesidade do autocontrol no momento da interpretación coral.
CCB1.7.2. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios de respiración, individual e en grupo, prestando atención ao correcto empr ego
do diafragma e os músculos que participan na mesma.
CCB1.7.3. Valora a mellora da capacidade pulmonar conseguida a través dos exercicios respiratorios e a súa aplicación na mell ora da
interpretación.
CCB1.7.4. Practica amosando interese diferentes exercicios de articulación, resonancia e entoación, e aplícalos na interpretación coral
CCB2.1. 1. Interpreta con corrección, memoriza e practica pezas de diferentes estilos, épocas e procedencias con autonomía, m ediante
partituras ou por imitación.
CCB2.1.2. Amosa interese pola interpretación de conxunto e mostra atención e interpreta os xestos da dirección, respectando a
interpretación do seus compañeiros e compañeiras.
CCB2. 1. 3. Busca mellorar no empaste vocal e a correcta afinación no conxunto
CCB2. 1. 4. Realiza pezas sinxelas ou pequenas frases propostas de percusión corporal, con o sen acompañamento do canto
CCB2.1.5. Amosa unha actitude respectuosa, positiva, atenta e de espírito crítico á interpretación individual e do conxunto.
CCB2.1.6. Respecta os tempos de espera e silencios previos á interpretación, durante a interpretación, e o ensaio por cordas de diferentes
pasaxes.
CCB3. 1. 1. Coñece e diferenza os diferentes timbres vocais, os que forman o seu coro e o seu propio timbre, e é capaz de dif erencialos
auditivamente
CCB3. 2. 1. Diferenza e identifica os principais tipos de agrupacións corais, empregando con autonomía as fontes de informaci ón para
afondar no tema.
CCB4. 1. 1. Investiga, manexando as fontes de información con autonomía, sobre as diferenzas e natureza das principais patoloxías vocais
CCB4. 2. 1. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios para a correcta emisión na fala
CCB4.3.1.Amosa interese polo coñecemento da voz adolescente e os seus cambios específicos nesta idade, e realiza exercicios
específicos para a correcta clasificación da súa voz nos diferentes estadios durante o proceso de muda

PORCENTAXE
5%
1%
5%
30%

ÁREA
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL

5%
5%

CANTO CORAL
CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

1%

CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

1%

CANTO CORAL

5%
25%

CANTO CORAL
CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

5%
5%
5%
5%

CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL

15%

CANTO CORAL

15%

CANTO CORAL

30%
1%
1%

CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
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CSC, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CCB2.1. 1. Interpreta con corrección, memoriza e practica pezas de diferentes estilos, épocas e procedencias con autonomía, m ediante
partituras ou por imitación.
CCB2.1.2. Amosa interese pola interpretación de conxunto e mostra atención e interpreta os xestos da dirección, respectando a
interpretación do seus compañeiros e compañeiras.
CCB2. 1. 3. Busca mellorar no empaste vocal e a correcta afinación no conxunto

PORCENTAXE
25%

ÁREA
CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

5%
5%
5%
5%

CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL

15%

CANTO CORAL

15%

CANTO CORAL

PORCENTAXE
25%

ÁREA
CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

5%
5%
5%
5%

CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL

30%

CANTO CORAL

15%

CANTO CORAL

15%

CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

CCB2. 1. 4. Realiza pezas sinxelas ou pequenas frases propostas de percusión corporal, con o sen acompañamento do canto
CCB2.1.5. Amosa unha actitude respectuosa, positiva, atenta e de espírito crítico á interpretación individual e do conxu nto.
CCB2.1.6. Respecta os tempos de espera e silencios previos á interpretación, durante a interpretación, e o ensaio por cordas de diferentes
pasaxes.
CCB3. 1. 1. Coñece e diferenza os diferentes timbres vocais, os que forman o seu coro e o seu propio timbre, e é capaz de dif erencialos
auditivamente
CCB3. 2. 1. Diferenza e identifica os principais tipos de agrupacións corais, empregando con autonomía as fontes de información para
afondar no tema.

CCEC, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CCB2.1. 1. Interpreta, intenta memorizar e practica pezas de diferentes estilos, épocas e procedencias con certa autonomía, m ediante
partituras ou por imitación.
CCB2.1.2. Amosa interese pola interpretación de conxunto e mostra atención e interpreta os xestos da dirección, respectando a
interpretación do seus compañeiros e compañeiras.
CCB2. 1. 3. Busca mellorar no empaste vocal e intenta manter a afinación no conxunto
CCB2. 1. 4. Realiza pezas moi sinxelas ou pequenas frases propostas de percusión corporal, con o sen acompañamento do canto
CCB2.1.5. Amosa unha actitude respectuosa, positiva, atenta e de espírito crítico á interpretación individual e do conxunto.
CCB2.1.6. Intenta respectar os tempos de espera e silencios previos á interpretación, durante a interpretación, e o ensaio p or cordas de
diferentes pasaxes.
CCB1.4.1. Coñece en xeral as tres partes do aparato fonador vinculadas ao canto: zona de almacenamento, zona de produción e z ona de
resonancia, e é capaz de localizalas no seu propio corpo e de experimentar co seu correcto uso.
CCB3. 1. 1. Coñece e diferenza os diferentes timbres vocais, os que forman o seu coro e o seu propio timbre, e intenta diferencialos
auditivamente
CCB3. 2. 1. Coñece os principais tipos de agrupacións corais, e emprega con certa autonomía as fontes de información para afondar no
tema.
CCB1.7.1. Practica exercicios de relaxación dun xeito dirixido, seguindo unhas pautas previas, tanto individuais como colectivos, amosando
interese pola necesidade do autocontrol no momento da interpretación coral.
CCB1.7.2. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios de respiración, individual e en grupo, prestando atención ao correcto emprego
do diafragma e os músculos que participan na mesma.
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CCB1.7.3. Valora a mellora da capacidade pulmonar conseguida a través dos exercicios respiratorios e a súa aplicación na mell ora da
interpretación.
CCB1.7.4. Practica amosando interese diferentes exercicios de articulación, resonancia e entoación, e intenta aplicalos na interpretación
coral
CCB1.8.1. Amosa interese pola interpretación correcta do texto dunha obra coral, e por transmitir na interpretación musical o seu
significado.
CCB1.1.1. Comprende e diferenza os diferentes elementos da técnica vocal: relaxación, respiración, articulación, resonancia e entoación
CCB1.2.1. Valora a relaxación como condición previa para o canto e a interpretación.
CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica vocal ao canto e á fala.
CCB1.5.1. Coñece e aplica dun xeito autónomo os diferentes tipos de respiración.
CCB1.5.2. Realiza de forma autónoma unha respiración completa (costo-diafragmático-abdominal), e aplícala, valorando os seus beneficios
para o canto e a fala.
CCB1.5.3. Aplica a respiración completa nos exercicios de articulación, resonancia e entoación, e tamén no canto e na fala, e amosa
interese por facer esta práctica habitual na súa vida diaria.
CCB1.6.1. Valora o emprego correcto da respiración e entende que é imprescindible para unha correcta emisión tanto na fala como no
canto.

1%

CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

2%

CANTO CORAL

5%
1%
5%
5%
5%

CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL
CANTO CORAL

5%

CANTO CORAL

1%

CANTO CORAL

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO
Os obxectivos fundamentais para a materia de Canto Coral e Técnica Vocal son os seguintes:
a. Expresar de maneira orixinal as propias ideas e sentimentos mediante o uso da voz e do movemento, en situacións de
interpretación e improvisación, co fin de enriquece-las súas posibilidades de comunicación, respectando outras formas
diferentes de expresión.
b. Gozar da audición da propia interpretación coral, como fonte de enriquecemento cultural, como forma de comunicación,
e interesarse por ampliar o seu coñecemento da música coral galega e de outras culturas.
c. Valora-la importancia do emprego correcto da voz no canto e na fala, tanto na execución coral como na vida diaria,
intentar o correcto uso da mesma nas diversas situacións, e procurar uns bos hábitos vocais.
d. Participar en actividades de música vocal, dentro e fora da aula cunha actitude aberta, interesada e respectuosa
e. Elaborar xuízos e criterios persoais dos diferentes usos da voz na fala e no canto, mediante un análise crítico do que
ocorre na nosa sociedade en torno a voz, tanto no seu emprego práctico coma estético.
f. Ser consciente do propio corpo e de cómo participa no proceso da fala e do canto, e dos cambios que experimenta coa
muda da voz.
g. Mostrar interese polo coñecemento das diferentes manifestacións corais da cultura galega e de outras culturas.
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4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
● TEMPORALIZACIÓN
● GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
● PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
OBXECTIVOS

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

B1.1. Identificar e diferenciar os diferentes
principios da técnica vocal.
B1.2. Valorar a importancia da relaxación
como condición previa para o canto.
B1.3. Entender e valorar a necesidade da
técnica vocal na práctica do canto coral e
na fala.

CCB1.1.1. Comprende e diferenza os diferentes elementos da
técnica vocal: relaxación, respiración, articulación, resonancia e
entoación
CCB1.2.1. Valora a relaxación como condición previa para o canto e
a interpretación.
CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica vocal ao canto e á fala.

CCL
CAA
CCEC
CMCCE

B1.4. Coñecer as diferentes partes do
aparato fonador e o seu funcionamento.
B1.5. Coñecer e aplicar os diferentes tipos
de respiración (clavicular, costal) co
especial atención a respiración costodiafragmático- abdominal, óptima para o
canto e a fala.
B1.6. Valorar a correcta utilización do
aparato fonador na fala e no canto

CCB1.4.1. Coñece e diferenza as tres partes do aparato fonador
vinculadas ao canto: zona de almacenamento, zona de produción e
zona de resonancia, e é capaz de localizalas no seu propio corpo e
de experimentar co seu correcto uso.
CCB1.5.1. Coñece e aplica dun xeito autónomo os diferentes tipos
de respiración.
CCB1.5.2. Realiza de forma autónoma unha respiración completa
(costo-diafragmático-abdominal), e aplícala, valorando os seus
beneficios para o canto e a fala.
CCB1.5.3. Aplica a respiración completa nos exercicios de
articulación, resonancia e entoación, e tamén no canto e na fala, e
amosa interese por facer esta práctica habitual na súa vida diaria.
CCB1.6.1. Valora o emprego correcto da respiración e entende que
é imprescindible para unha correcta emisión tanto na fala como no
canto.
CCB1.7.1. Practica exercicios de relaxación dun xeito dirixido e
tamén autónomo, seguindo unhas pautas previas, tanto individuais
como colectivos, amosando interese pola necesidade do autocontrol
no momento da interpretación coral.
CCB1.7.2. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios de
respiración, individual e en grupo, prestando atención ao correcto
emprego do diafragma e os músculos que participan na mesma.
CCB1.7.3. Valora a mellora da capacidade pulmonar conseguida a
través dos exercicios respiratorios e a súa aplicación na mellora da
interpretación.

CMCCE
CAA
CCL
CCEC

BLOQUE I: Técnica vocal
b.c,h,i,m

●

●
●
●

B1.1. Coñecemento dos principios
da técnica vocal: relaxación,
respiración,
articulación,
resonancia e entoación.
B1.2. Coñecemento da fisioloxía
do aparato fonador.
B1.3. Práctica de exercicios de
técnica vocal.
B1.4.Traballo
co
texto:
articulación,
dicción
e
interpretación.

B1.7. Practicar exercicios de relaxación,
respiración, articulación, resonancia e
entoación, e aplicalos na interpretación
coral e no correcto emprego da voz.

CAA
CMCCE
CCL
CCEC
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B1.8. Interpretar con corrección os textos
das pezas seleccionadas tanto en galego
e castelán como nos diferentes idiomas
propostos.

CCB1.7.4. Practica amosando interese diferentes exercicios de
articulación, resonancia e entoación, e aplícalos na interpretación
coral
CCB1.8.1. Amosa interese pola interpretación correcta do texto
dunha obra coral, e por transmitir na interpretación musical o seu
significado.

CCL
CCEC

BLOQUE II: Interpretación vocal
a,b,c,d,h,i,l,m,n,ñ,
o

●

●
●

●
●
●
●
●
●

B2.1.
Coñecemento,
diferenciación e interpretación dos
diferentes xestos empregados na
dirección coral
Expresividade e agóxica
Interpretación
de
partituras
monódicas, a canon e polifónicas
dos diferentes períodos da Historia
de Música.
Interpretación de partituras vocais
do patrimonio musical galego
Interpretación de partituras vocais
doutras culturas e diferentes
idiomas
A interpretación baseada na
lectura musical e a escoita e
imitación
Percusión corporal e interpretación
coreográfica
como
acompañamento ao canto
Improvisación
vocal
sobre
esquemas sinxelos
Empaste, afinación e escoita
interna

B2.1. Practicar a atención e interpretar
correctamente pezas de diferentes estilos,
épocas e procedencias, de dificultade
crecente, do repertorio galego e universal,
por medio de partituras e por imitación,
atendendo ao xesto do director, cunha
actitude aberta e respectuosa ante a
propia interpretación e a de o conxunto
coral.

CCB2.1. 1. Interpreta con corrección, memoriza e practica pezas de
diferentes estilos, épocas e procedencias con autonomía, mediante
partituras ou por imitación.
CCB2.1.2. Amosa interese pola interpretación de conxunto e mostra
atención e interpreta os xestos da dirección, respectando a
interpretación do seus compañeiros e compañeiras.
CCB2. 1. 3. Busca mellorar no empaste vocal e a correcta afinación
no conxunto
CCB2. 1. 4. Realiza pezas sinxelas ou pequenas frases propostas
de percusión corporal, con o sen acompañamento do canto
CCB2.1.5. Amosa unha actitude respectuosa, positiva, atenta e de
espírito crítico á interpretación individual e do conxunto.
CCB2.1.6. Respecta os tempos de espera e silencios previos á
interpretación, durante a interpretación, e o ensaio por cordas de
diferentes pasaxes.

CCEC
CSC
CCL
CAA

B3. 1. Coñecer os diferentes timbres
vocais e a súa clasificación, así como a
clasificación das voces dentro dun grupo
coral e do coro da aula.
B3. 2. Coñecer os diferentes tipos de
agrupacións corais segundo os seus
timbres vocais

CCB3. 1. 1. Coñece e diferenza os diferentes timbres vocais, os que
forman o seu coro e o seu propio timbre, e é capaz de diferencialos
auditivamente
CCB3. 2. 1. Diferenza e identifica os principais tipos de agrupacións
corais, empregando con autonomía as fontes de información para
afondar no tema.

CCEC
CAA
CSC

BLOQUE III: Clasificación vocal e agrupacións corais
a,b,c,d,l,m,n

●
●
●

A voz humana, clasificación dos
diferentes timbres vocais.
Clasificación das voces do coro
xuvenil, infantil e mixto.
As diferentes agrupacións corais:
coro de cámara, orfeón, coro de
voces brancas, coro de voces
graves, coro de voces mixtas.
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BLOQUE IV:Hixiene vocal
a,b,e

●
●
●
●

Patoloxías
vocais:
disfonía,
afonía…
Pautas para a consecución de bos
hábitos vocais.
Exercicios para unha correcta
respiración, apoio e emisión da voz
falada.
A muda da voz, características da
voz adolescente.

Instrumentos/procedemento
s de avaliación
Controles prácticos
(interpretación vocal)

B4. 1. Diferenciar e investigar as
diferentes patoloxías vocais: afonía,
disfonía, nódulos, pólipos.
B4. 2. Coñecer e valorar como necesarias
as prácticas de bos hábitos vocais
B4.3. Realizar exercicios para o apoio e
correcta emisión da voz falada

CCB4. 1. 1. Investiga, manexando as fontes de información con
autonomía, sobre as diferenzas e natureza das principais patoloxías
vocais
CCB4. 2. 1. Practica de forma autónoma e dirixida exercicios para a
correcta emisión na fala
CCB4.3.1.Amosa interese polo coñecemento da voz adolescente e
os seus cambios específicos nesta idade, e realiza exercicios
específicos para a correcta clasificación da súa voz nos diferentes
estadios durante o proceso de muda

Estándares de
aprendizaxe

1ª Av.

2ª Av.

3ª Av.

Grao mínimo para a
superación da materia

CCB1.1.1. Comprende e diferenza os
diferentes elementos da técnica vocal:
relaxación, respiración, articulación,
resonancia e entoación

x

x

x

CCB1.1.1. Comprende e diferenza
os diferentes elementos da técnica
vocal:
relaxación,
respiración,
articulación, resonancia e entoación

CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica
vocal ao canto e á fala.

x

x

x

CCB1.3.1. Valora e aplica a técnica
vocal ao canto e á fala.

5%

CCB1.5.1. Coñece e aplica dun xeito
autónomo os diferentes tipos de
respiración.

x

x

x

CCB1.5.1. Coñece e intenta aplicar
os diferentes tipos de respiración.

5%

CCB1.5.2. Realiza de forma autónoma
unha respiración completa (costodiafragmático-abdominal), e aplícala,
valorando os seus beneficios para o
canto e a fala.

x

x

x

CCB1.5.2. Realiza de forma
autónoma
unha
respiración
completa
(costo-diafragmáticoabdominal), e aplícala, valorando os
seus beneficios para o canto e a
fala.

5%

CCB1.5.3.
Aplica
a
respiración
completa nos exercicios de articulación,
resonancia e entoación, e tamén no
canto e na fala, e amosa interese por
facer esta práctica habitual na súa vida
diaria.

x

x

x

CCB1.5.3. Aplica a respiración
completa
nos
exercicios
de
articulación,
resonancia
e
entoación, e tamén no canto e na
fala, e amosa interese por facer esta
práctica habitual na súa vida diaria.

5%

CMCCT
CCL
CAA

Criterios de
cualificación
5%
50%
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Traballos realizados

CCB2.1. 1. Interpreta con corrección,
memoriza e practica pezas de
diferentes
estilos,
épocas
e
procedencias con autonomía, mediante
partituras ou por imitación.

Pezas a
unha voz

Canon e
polifonía
sinxela a
dúas voces

Pezas
polifónicas

CCB2.1. 1. Interpreta, intenta
memorizar e practica pezas de
diferentes
estilos,
épocas
e
procedencias con certa autonomía,
mediante
partituras
ou
por
imitación.

20%

CCB2.1.2. Amosa interese pola
interpretación de conxunto e mostra
atención e interpreta os xestos da
dirección, respectando a interpretación
do seus compañeiros e compañeiras.

x

x

x

CCB2.1.2. Amosa interese pola
interpretación de conxunto e mostra
atención e interpreta os xestos da
dirección,
respectando
a
interpretación do seus compañeiros
e compañeiras.

1%

CCB2. 1. 3. Busca mellorar no empaste
vocal e a correcta afinación no conxunto

x

x

x

CCB2. 1. 3. Busca mellorar no
empaste vocal e intenta manter a
afinación no conxunto

1%

CCB2. 1. 4. Realiza pezas sinxelas ou
pequenas
frases
propostas
de
percusión corporal, con o sen
acompañamento do canto

x

x

x

CCB2. 1. 4. Realiza pezas moi
sinxelas ou pequenas frases
propostas de percusión corporal,
con o sen acompañamento do canto

1%

CCB2.1.5. Amosa unha actitude
respectuosa, positiva, atenta e de
espírito
crítico
á
interpretación
individual e do conxunto.

x

x

x

CCB2.1.5. Amosa unha actitude
respectuosa, positiva, atenta e de
espírito crítico á interpretación
individual e do conxunto.

1%

CCB2.1.6. Respecta os tempos de
espera
e
silencios
previos
á
interpretación, durante a interpretación,
e o ensaio por cordas de diferentes
pasaxes.
CCB1.4.1. Coñece e diferenza as tres
partes do aparato fonador vinculadas
ao canto: zona de almacenamento,
zona de produción e zona de
resonancia, e é capaz de localizalas no
seu propio corpo e de experimentar co
seu correcto uso.

x

x

x

CCB2.1.6. Intenta respectar os
tempos de espera e silencios
previos á interpretación, durante a
interpretación,
e o ensaio por
cordas de diferentes pasaxes.
CCB1.4.1. Coñece en xeral as tres
partes
do
aparato
fonador
vinculadas ao canto: zona de
almacenamento, zona de produción
e zona de resonancia, e é capaz de
localizalas no seu propio corpo e de
experimentar co seu correcto uso.

1%

30%

CCB3. 1. 1. Coñece os diferentes
timbres vocais, os que forman o seu

15%

CCB3. 1. 1. Coñece e diferenza os
diferentes timbres vocais, os que

x

x

30%
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forman o seu coro e o seu propio timbre,
e
é
capaz
de
diferencialos
auditivamente

coro e o seu propio timbre, e intenta
diferencialos auditivamente

CCB3. 2. 1. Diferenza e identifica os
principais tipos de agrupacións corais,
empregando con autonomía as fontes
de información para afondar no tema.

CCB4. 1. 1. Investiga, manexando as
fontes de información con autonomía,
sobre as diferenzas e natureza das
principais patoloxías vocais

Observación directa

CCB3. 2. 1. Coñece os principais
tipos de agrupacións corais, e
emprega con certa autonomía as
fontes de información para afondar
no tema.

15%

x

CCB4. 1. 1. Investiga, manexando
as fontes de información con certa
autonomía, sobre as diferenzas e
natureza das principais patoloxías
vocais

30%

x

CCB1.7.1. Practica exercicios de
relaxación dun xeito dirixido e tamén
autónomo, seguindo unhas pautas
previas,
tanto
individuais
como
colectivos, amosando interese pola
necesidade do autocontrol no momento
da interpretación coral.

x

x

x

CCB1.7.1. Practica exercicios de
relaxación dun xeito dirixido,
seguindo unhas pautas previas,
tanto individuais como colectivos,
amosando
interese
pola
necesidade do autocontrol no
momento da interpretación coral.

4%

CCB1.7.2. Practica de forma autónoma
e dirixida exercicios de respiración,
individual e en grupo, prestando
atención ao correcto emprego do
diafragma e os músculos que participan
na mesma.

x

x

x

CCB1.7.2. Practica de forma
dirixida exercicios de respiración,
individual e en grupo, prestando
atención ao correcto emprego do
diafragma e os músculos que
participan na mesma.

5%

CCB1.7.3. Valora a mellora da
capacidade pulmonar conseguida a
través dos exercicios respiratorios e a
súa aplicación
na
mellora
da
interpretación.

x

x

x

CCB1.7.3. Valora a mellora da
capacidade pulmonar conseguida a
través dos exercicios respiratorios e
a súa aplicación na mellora da
interpretación.

1%

CCB1.7.4. Practica amosando interese
diferentes exercicios de articulación,
resonancia e entoación, e aplícalos na
interpretación coral

x

x

x

CCB1.7.4. Practica amosando
interese diferentes exercicios de
articulación,
resonancia
e
entoación, e intenta aplicalos na
interpretación coral

5%

CCB1.8.1. Amosa interese pola
interpretación correcta do texto dunha

x

x

x

CCB1.8.1. Amosa interese pola
interpretación correcta do texto

1%

20%

16

obra coral, e por transmitir na
interpretación
musical
o
seu
significado.

dunha obra coral, e por transmitir na
interpretación musical o
seu
significado.

CCB4. 2. 1. Practica de forma
autónoma e dirixida exercicios para a
correcta emisión na fala

x

x

x

CCB4. 2. 1. Practica de forma
dirixida exercicios para a correcta
emisión na fala

1%

CCB4.3.1.Amosa
interese
polo
coñecemento da voz adolescente e os
seus cambios específicos nesta idade,
e realiza exercicios específicos para a
correcta clasificación da súa voz nos
diferentes estadios durante o proceso
de muda

x

x

x

CCB4.3.1.Amosa interese polo
coñecemento da voz adolescente e
os seus cambios específicos nesta
idade,
e
realiza
exercicios
específicos
para
a
correcta
clasificación da súa voz nos
diferentes estadios durante o
proceso de muda

1%

CCB1.2.1. Valora a relaxación como
condición previa para o canto e a
interpretación.

x

x

x

CCB1.2.1. Valora a relaxación
como condición previa para o canto
e a interpretación.

1%

CCB1.6.1. Valora o emprego correcto
da respiración e entende que é
imprescindible para unha correcta
emisión tanto na fala como no canto.

x

x

x

CCB1.6.1. Valora o emprego
correcto da respiración e entende
que é imprescindible para unha
correcta emisión tanto na fala como
no canto.

1%

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
O punto de partida para a materia de Canto Coral e o propio alumnado, tendo moi claro que a materia pode ser cursada sen
coñecemento previo e sen habilidade especial para o canto. Calquera que pode escoitar e falar pode cantar, só necesita
exercitarse na estratexia de escoita e o control da respiración e da emisión.
Empregaremos unha metodoloxía activa de aprendizaxe significativo baseada nos coñecementos previos do alumnado,
propiciando a participación no grupo e o traballo persoal.
Traballaremos a través do descubrimento da súa voz para pasar despois ao control da mesma e concluír entendendo como pode
usala con corrección.
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Partiremos sempre dos coñecementos previos e as habilidades do alumnado para poder evolucionar dende ese punto.
A metodoloxía será activa e eminentemente práctica, incluso para a explicación de conceptos teóricos como as patoloxías vocais
ou os tipos de agrupacións vocais.
As sesión organizaranse dividendo o tempo entre a práctica de exercicios de técnica vocal e a interpretación de pezas que
reforcen e sirvan para aplicar o anterior.
As pezas a empregar na materia sempre serán axeitadas aos diferentes timbres das voces adolescentes. Empregaranse
composicións ou arranxos cun ámbito correcto para os mesmos. Isto último parécenos moi importante xa que o fin último da
materia de Canto Coral e Técnica Vocal é ensinar aos alumnos e alumnas o correcto emprego da voz na fala e no canto de
conxunto, e detectar e evitar posibles patoloxías vocais.

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
O principal elemento de traballo e o propio corpo. O canto emprega a totalidade do mesmo para a interpretación. Necesitamos
pois unha situación e un espazo axeitado para o desenrolo da actividade. A aula estará libre de obstáculos, ventilada e con
espazo suficiente. A propia aula de música o no caso posible a sala de usos múltiples son espazos adecuados, con cadeiras e
sen pupitres.
Roupa cómoda, que permita o movemento.
Partituras, axeitadas ao nivel e tipos vocais dentro da aula. Entre as fontes de repertorio: Antoloxía coral Junior Voiceworks,
songs for children, en varios tomos, co soporte de audio con exemplos interpretativos, da editorial Oxford. Non é un libro de texto.
O material, en posesión do departamento, é fotocopiable. Facilitaránselles partituras ao alumnado que conservarán e empregarán
ao longo do curso.
O traballo sobre a partitura é importante, e nela aparecerán as indicacións do profesor a lapis sobre cuestións interpretati vas,
pronunciación, matices, notación…e gardaranse ordenadas.
Aula virtual do centro: curso aberto de canto coral donde se recollen partituras e traballos propostos ao logo do curso.
O piano. Presente tanto na aula como en Usos Múltiples. E de importancia para os exercicios vocais e para a interpretación de
partituras con acompañamento.
Páxinas web sobre clasificacións vocais, patoloxías vocais, a voz na adolescencia e agrupación corais.
A aula conta con proxección, equipo informático e de audio.
Na aula de Usos Múltiples contamos tamén con gradas de coro.
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7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Bloque 1. Técnica vocal
B1.1. Identificar e diferenciar os diferentes principios da técnica vocal.
B1.2. Valorar a importancia da relaxación como condición previa para o canto.
B1.3. Entender e valorar a necesidade da técnica vocal na práctica do canto coral e na fala.
B1.4. Coñecer as diferentes partes do aparato fonador e o seu funcionamento.
B1.5. Coñecer e aplicar os diferentes tipos de respiración (clavicular, costal) co especial atención a respiración costo-diafragmático- abdominal, óptima para o canto e a fala.
B1.6. Valorar a correcta utilización do aparato fonador na fala e no canto
B1.7. Practicar exercicios de relaxación, respiración, articulación, resonancia e entoación, e aplicalos na interpretación coral e no correcto emprego da voz.
B1.8. Interpretar con corrección os textos das pezas seleccionadas tanto en galego e castelán como nos diferentes idiomas propostos

Bloque 2. Interpretación vocal
B2.1. Practicar a atención e interpretar correctamente pezas de diferentes estilos, épocas e procedencias, de dificultade crecente, do repertorio galego e universal, por medio de partituras e por
imitación, atendendo ao xesto do director, cunha actitude aberta e respectuosa ante a propia interpretación e a de o conxunto coral.

Bloque 3. Clasificación vocal e agrupacións corais
B3. 1. Coñecer os diferentes timbres vocais e a súa clasificación, así como a clasificación das voces dentro dun grupo coral e do coro da aula.
B3. 2. Coñecer os diferentes tipos de agrupacións corais segundo os seus timbres vocais

Bloque 4. Hixiene vocal
B4. 1. Diferenciar e investigar as diferentes patoloxías vocais: afonía, disfonía, nódulos, pólipos.
B4. 2. Coñecer e valorar como necesarias as prácticas de bos hábitos vocais
B4.3. Realizar exercicios para o apoio e correcta emisión da voz falada

Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
A proba de canto valerá un 50%
A presentación de traballos teóricos valerá un 30%
O traballo diario valerá un 20%
Cálculo da nota da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:
- Media numérica de todas as probas de canto. Esta media será o 50% da nota final da avaliación.
- Media numérica dos traballos teóricos. Esta media valerá un 30% da nota final da avaliación.
- Valoración do traballo diario. Valerá un 20% da nota final da avaliación.
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Recuperación da 1ª e 2ª avaliación: o alumnado deberá presentar os traballos pendentes e realizar o suspensos e as probas
de canto suspensas o pendentes.
Cualificación final do curso: media númerica das tres avaliacións.
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
En tres momentos importantes: despois de cada proceso da avaliación do alumnado e, con carácter global, ao final do curso
académico
Levarase a cabo polo propio profesor e incluirá os seguintes elementos:
- A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.
- As aprendizaxes logradas polo alumnado.
- As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
- A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do
alumnado, a organización da aula e o aproveitamento dos recursos do centro.
- A idoneidade da metodoloxía e dos materiais curriculares.
- A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
- As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Dita avaliación levarase a cabo por parte do profesor e do alumnado seguindo os modelos do anexo II da presente
programación.
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS
PENDENTES
Para facilitar a recuperación da materia pendente elaborarase un repertorio específico, formado por pezas sinxelas, tanto vistas
na aula como novas que o alumnado deberá montar e interpretar. Para facilitarlles a tarefa o departamento facilitará gravacións
de exemplo o titoriales o bases karaoke… Un recreo a semana o pola aula virtual plantexarán ante o profesor as dúbidas
interpretativas. Este recreo e/o a aula virtual servirá tamén para avaliar o traballo do alumnado no presentado o no avaliado
positivamente.
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10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS
A avaliación inicial na materia de Canto Coral e Técnica Vocal é fundamental e imprescindible para o comezo do traballo vocal.
Forma parte da avaliación inicial a escoita individual das voces para a súa correcta clasificación, agudas, graves, mudadas, en
proceso de muda…
Dependendo do resultado desta clasificación adaptarase o repertorio al mapa vocal da aula, que en cada grupo será
necesariamente diferente.
Tamén valorarase nesta avaliación inicial o nivel de lectura musical do alumnado e servirá para insistir mais no traballo de lectura
o no traballo de aprendizaxe por imitación.
A misión desta avaliación inicial tamén é detectar alumnado con problemas específicos na fonación e patoloxías vocais.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNO REPETIDOR NA E.SO.
Reunión de departamento para analizar a situación dos alumnos repetidores, cales foron as causas do fracaso escolar
obtido no anterior curso.
Análise da actitude do alumno na clase e a súa implicación, asistencia, atención, realización das tarefas encargadas, etc…
Elaboración dun protocolo personalizado no que se faga constar comparativamente:
-

Cambios na actitude xeral do alumno
Cambios na organización do traballo
Cambios nos hábitos de estudo

O análise dos elementos anteriores permitirán ao departamento definir unha estratexia pedagóxica individual para cada
alumno, estratexia que incida en aqueles aspectos particulares de cada alumno que foron motivo do fracaso escolar no
curso anterior.
A elaboración de traballos, a participación en actividades musicais colectivas (coro, orquestra), a participación nas
actividades de aprendizaxe incluídas no Contrato Programa, serven como estímulo e reforzo para a consecución dos
obxectivos xerais de curso.
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO QUE SIGUE O PROGRAMA DE MELLORA DA ACTIVIDADE E DO
RENDEMENTO (PMAR)
Reunión de departamento para analizar a situación do alumnado de PMAR, cales foron as causas da sua inclusión no
programa e adaptar (se procede) o repertorio ou o acceso as probas en función do dito análise.
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES
No caso de alumnado con problemas auditivos ou vocais, adaptarase o material (partituras) e farase mais intención sobre o
traballo rítmico e os exercicios respiratorios e de preparación corporal.
12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Educación ambiental: a contaminación sonora, a exposición a ruidos na adolescencia e como alteran a voz.

Educación para a saúde: a voz e o seu coidado. Patoloxía vocais
Educación para a igualdade entre sexos: A clasificación vocal e a muda da voz. Interpretación a coro de voces mixtas. Concerto
día contra a violencia de xénero.
Educación para a paz e a tolerancia: Selección de músicas e textos de marcado carácter democrático, naturalista e dialogante.
Interpretación de obras de culturas moi diferentes á propia.
Educación para o lecer: asistencia a eventos musicais de tódolos estilos e tendencias, incentivar a práctica musical en grupo no
tempo libre nas instalacións do instituto. Isto vese materializado nos obradoiros organizados dentro do Contrato Programa.
Programación e realización de concertos protagonizados polos alumnos.
Educación Física: Respiración e relaxación. O corpo na produción do son.
Matemáticas: proporción e fracción na linguaxe musical.
Linguas Estranxeiras: Práctica vocal en distintos idiomas.
Ciencias da Natureza: O corpo humano, o aparato fonador.
Lingua Castelá e Literatura: práctica vocal sobre textos de poetas españois.
Lingua Galega e Literatura: práctica vocal sobre textos en galego.
TICS: realización de tarefas por ordenador e investigación en Internet
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13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS
MESMOS (PRIMEIRO TRIMESTRE)
As aprendizaxes imprescindibles foron adquiridas. A materia de Canto Coral non e cursada en terceiro pero na materia de música
reforzaranse conceptos como a atención ao xesto do director e actitude ante a interpretación colectiva.
14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos entregarasen como tarefas nos cursos da
aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias de
medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os
tempos de traballo dado que esta é unha materia de unha hora semanal. A esa mesma plataforma subiranse titoriales e
explicacións das tarefas así como propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A
comunicación das dúbidas preferentemente polo chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha
conferencia polo Webex.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula
virtual e podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial. O material, no obstante, recordamos que é fotocopiable.
16. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán vídeos de pequeño tamaño interpretando pezas seguindo os
pasos e as explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:
Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
A proba de canto valerá un 50% (vídeos do traballo persoal do alumnado subidos á aula virtual)
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A presentación de traballos teóricos valerá un 30% (subidos como tarefas á aula virtual)
O traballo diario valerá un 20%. Valorarase a puntualidade na entregas das tarefas. Tamén se valorará a participación nos
ensaios virtuais dos participantes na actividade do coro escolar.
17. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A TERCEIRA AVALIACIÓN E A
AVALIACIÓN FINAL
Actividades de ampliación: montaxe da coreografía de Santi Serratosa propuesta a ASOMUSICA. Titoriales aloxados na aula
virtual. A participación activa no proxecto valorarase coa subida de ata 0.5 puntos.
Actividades de recuperación, apoio e reforzo: Repaso e interpretación das obras no presentadas durante o curso. Entrega de
traballos no presentados durante o curso na aula virtual.

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE MÚSICA CURSO 2º DE E.S.O.
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (ao inicio da programación, común para toda ela)

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Conforme ao publicado na LOMCE as competencias claves son:
- 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).
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Dentro das mesmas a materia de Música mostra o seguinte perfil de área: competencias que se desenvolven a través da materia
de Música.

CCL, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

CMCCT, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

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

●

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

CD, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

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

●

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre novas tendencias, representantes, grupos de música
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións.

●

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

●

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

●

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

PORCENTAXE
2%
2%
2%
2%
2%

PORCENTAXE
3%
5%

PORCENTAXE
2%
3%
2%
2%
3%

ÁREA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
MUSICA

ÁREA
MUSICA
MUSICA

ÁREA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
MUSICA
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CAA, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis
comúns

●

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

●

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

●

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.

●

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

●

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

CSC, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

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

●

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.

●

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

●

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

CSIEE, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

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.

●

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

PORCENTAXE
3%

ÁREA
MUSICA

3%
1%
1%

MUSICA
MUSICA
MUSICA

2%
2%

MUSICA
MUSICA

PORCENTAX
E
1%
5%

ÁREA
MUSICA
MUSICA

1%
2%

MUSICA
MUSICA

PORCENTAX
E
1%

ÁREA
MUSICA

5%

MUSICA
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●

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

●

MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e
na transcrición de pezas.

●

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

CCEC, 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

●

3%
3%

MUSICA
MUSICA

2%

MUSICA

PORCENTAXE
2%

ÁREA
Música

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

●

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

●

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

●
●

3%
5%

Música
Música

MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama;
clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

5%

Música

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis
comúns

3%

Música

3%

Música

1%
5%
1%
1%
1%

Música
Música
Música
Música
Música

2%
5%

Música
Música

5%
2%

Música
Música

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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.

●

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

●

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

●

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

●

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

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

2%

Música

●

MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición.

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

1%
2%
2%
2%
5%
1%

Música
Música
Música
Música
Música
Música

●

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

●

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

●

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

●

MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e
na transcrición de pezas.

1%
5%
2%
3%

Música
Música
Música
Música

3. CONCRECCIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO
a. Expresar de maneira orixinal as propias ideas e sentimentos mediante o uso da voz, de instrumentos e de movemento,
en situacións de interpretación e improvisación, co fin de enriquece-las súas posibilidades de comunicación,
respectando outras formas diferentes de expresión.
b. Gozar da audición de obras musicais de diferentes épocas, estilos e lugares, como forma de comunicación e como
fonte de enriquecemento cultural, interesándome por ampliar e diversifica-las súas preferencias musicais.
c. Analizar obras musicais recoñecendo as funcións e intencións que teñen, co fin de aprecialas e relacionalas cos seus
propios gustos e valoracións.
d. Utilizar de forma autónoma e creativa diversas fontes de información para coñecemento e goce da música, e aplica-la
terminoloxía apropiada para comunica-las propias ideas.
e. Participar en actividades musicais dentro e fora da escola con actitude aberta interesada e respectuosa.
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f. Elaborar xuízos e criterios persoais mediante un análise crítica dos diferentes usos sociais da música e aplicalos con
autonomía e iniciativa a situacións cotiás.
g. Valora-la importancia del silencio como indispensable para a música e tomar conciencia da agresión que supón o seu
uso indiscriminado.
h. Utiliza-lo movemento da danza para representar ideas e sensacións, e aprecia-la danza como forma de comunicación.
4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
● TEMPORALIZACIÓN
● GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
● PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Instrumentos/procedementos
de avaliación
Control teórico escrito

Estándares de aprendizaxe

1ª Av.

2ª Av.

3ª Av.

Grao mínimo para a superación da materia

Criterios de
cualificación
40%
2%

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

X

X

X

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

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

X

X

X

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

5%

▪ MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que
se utilizan na representación gráfica da música
(colocación das notas no pentagrama; clave de
sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos
que afectan a intensidade e matices; indicacións
rítmicas e de tempo, etc.).

Notas figuras
clave de sol

Indicacións
de matiz, de
tempo…

Clave de fa
alteraciones

▪ MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos
que se utilizan na representación gráfica da
música (colocación
das
notas
no
pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta;
duración das figuras; signos que afectan a
intensidade e matices; indicacións rítmicas
e de tempo, etc.).

5%

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

Instrumentos
da orquesta

Voces

todos

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

3%

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

X

X

x

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

5%

▪ MUB2.4.1. Describe os

X

X

x

▪ MUB2.4.1.

5&

elementos das obras

Describe

os

elementos

mais
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musicais propostas.

Controles prácticos de
interpretación

básicos das obras musicais propostas.

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

X

X

x

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

3%

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

X

X

X

▪ MUB2.4.3. Intentta o emprego de conceptos
musicais para comunicar coñecementos,
xuízos e opinións musicais de forma oral e
escrita.

2%

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

X

X

X

▪ MUB3.3.3. Coñece e describe os principais
nstrumentos tradicionais españois e galegos.

5%

▪ MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para
describir percepcións e coñecementos musicais

X

X

X

▪ MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado
para describir percepcións e coñecementos
musicais

3%

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

X

X

X

▪ MUB3.4.2. Intenta comunicar coñecementos,
xuízos e opinións musicais de xeito oral he
escrito.

2%

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

X

X

X

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

▪ MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas
musicais elementais construídas sobre os modos
e as escalas máis sinxelas e os ritmos máis
comúns.

X

X

X

▪ MUB1.3.1. Improvisa e interpreta dun xeito
guiado estruturas musicais elementais
construídas sobre os modos e as escalas
máis sinxelas e os ritmos máis comúns.

5%

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

Monódicas

Polifonía
sinxela (3º
canon…)

polifónicas

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

3%

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

Ritmicas

Melodico
rítmicas
sinxelas

Melódico
rítmicas
sinxelas

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

2%

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

X

X

X

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

10%

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

X

X

X

10%

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

X

X

X

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza
pezas vocais, instrumentais e danzas
sinxelas do patrimonio español e galego.
MUB3.1.1. Recoñece, crea dun xeito dirixido, e
interpreta distintas manifestacións da danza.
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40%

5%

5%

Presentación de traballos

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

Arranxos
melódicos

Arranxos
instrumentais

coreografías

▪ MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos
adquiridos para elaborar arranxos e crear
cancións,
pezas
instrumentais
e
coreografías sinxelas,dun xeito dirixido.

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

X

X

X

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

1%

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

x

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

1%

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

X

X

▪ MUB3.1.2. Intenta distinguir as diversas
funcións que cumpre a música na nosa
sociedade.

1%

x

▪ MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a
transmisión do patrimonio musical galego, dende as
suas posibilidades, colaborando na recollida, na
gravación e na transcrición de pezas.

1%

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de
información de xeito guiado para indagar
sobre novas tendencias, representantes,
grupos de música popular, etc., e intenta
realizar unha revisión crítica desas
producións.

1%

X

▪ MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a
transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na
recollida, na gravación e na transcrición de pezas.
x

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de
xeito guiado para indagar sobre novas tendencias,
representantes, grupos de música popular, etc., e
realiza unha revisión crítica desas producións.

Observación directa

10%

1%

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

X

X

X

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

1%

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

X

X

X

▪ MUB4.1.2. Aproxímase a produción musical e
intenta
o
emprego
dos
materiais
relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

1%

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

X

X

X

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

1%

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

X

X

X

▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades
que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como
ferramentas para a actividade musical, dun
xeito guiado.

1%

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

X

X

X

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

▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a

X

X

X

▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración,
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10%

0.5%

1%

articulación, a resonancia e a entoación.

a articulación, a resonancia e a entoación.

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

X

X

X

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

0.5%

▪ 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.

X

X

X

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

0.5%

▪ 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.

X

X

X

▪ 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.

1%

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

X

X

X

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

1%

▪ 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.

X

X

X

▪ 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.

1%

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

X

X

X

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

1%

▪ MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición.

X

X

X

▪ MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á
audición.

1%

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

X

X

X

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

1%

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

X

X

X

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

1%

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

X

X

X

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

0.5%
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5.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
- O traballo en grupo e emprego das diferentes técnicas de traballo en equipo
- Traballo en grupo pequeno
- O traballo de ensaio, coas súas características propias: observación as indicacións da dirección, respecto aos tempos de
espera, traballo de problemas dun xeito individualizado, atención á afinación e tempo precisos…
- Corrección de actividades puntuais (caderno, traballo concreto)
- Posta en común
- Presentación ou exposición dun tema
- Charla o conferencia
- Saídas e visitas
- Controles teóricos
- Controles prácticos de interpretación
-Cuestionario sobre temas de interese, para partir dos intereses do alumnado
- Tarefas para espectáculos: deseño de programas de man, organización dun festival musical, gravación dun programa de radio…
- Investigacións sobre autores, obras e xéneros musicais.
- Realización de exercicios de linguaxe musical
- Realización de ditados musicais tanto rítmicos como melódicos
- Audicións activas

6.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de texto Mc Graw Hill con triple CD e DVD de recursos.
Flauta dulce yamaha de digitación barroca
Cuaderno combi de pentagramas
Web: Ikasmus, Partyflauta…de partituras musicales, teoria.com
Biblioteca de aula
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Fondo de partituras del aula: Iniciación a la flauta dulce Vol. 1. Judith Akoschky e Mario A. Videla. Ed. Ricordi Americana
Jazz Sessión para flauta dulce. S Folie-Y. Jacquet-A. Michel. Ed. Fuzeau
Tempo tempi. S Folie-Y. Jacquet-A. Michel. Ed. Fuzeau
Flute Machine Vol. 1. Nicolas Berthe e André Dziezuk. Ed. Fuzeau
Instrumentos del aula: piano, batería, guitarra, clarinete, trompeta…
Mesa de son
Equipo informático e de proxección
Aula virtual
7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Especificados no punto 4 desta programación didáctica
Cálculo da nota da 1ª, 2ª e 3ª avaliación
-

Proba(s)/exame(s) teórico(s) ou oral……….40%
Proba práctica de interpretación vocal e instrumental (subida a Moodle o presencial)……..40%
Traballos realizados e presentados, preferiblemente en Moodle, caderno de exercicios…..10%
Observación directa na aula (listas de control)…………………………10%

Os estándares avaliados con cada un dos procedemento mencionados teñen en común o traballo sobre destrezas de
características similares polo mesmo poden avaliarse coa mesma
técnica. Por isto mesmo os procedementos anteriores dividen en bloques os estándares.
E necesaria a avaliación positiva en cada un dos catro bloques para a superación da materia. Considérase positiva a consecución
da metade do porcentaxe mencionado.
A cualificación realizarase sobre 10, e é necesario un 5 para superar a materia, así como é de obrigatoria presentación os
traballos, cadernos o exercicios que se soliciten, non pudendo ser positiva a avaliación sin eles.
Recuperación das avaliacións non superadas: realización de proba teórico práctica ao final da terceira avaliación.
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Cálculo para a avaliación final do curso: media aritmética entre as tres avaliacións.
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
O fin da fase de Avaliación é proporcionar datos sobre o carácter, o sentido e a medida dos cambios provocados polo esforzo da
aprendizaxe programada anteriormente, e utilizar esta evidencia como guía para modificar calquera fase do proceso do currículo.
Enténdese, pois, que neste sentido o proceso avaliativo afecta non só ás aprendizaxes senón tamén aos procesos, o que implica
unha actitude crítica ante a intervención educativa.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente reviste gran importancia, pois constitúe a base a partir da cal realizaranse,
no caso de que fosen necesarias, as modificacións oportunas encamiñadas a mellóraa do proceso educativo. Esta avaliación
corresponde ao profesorado, previa reflexión autocrítica da propia actuación persoal, e terá lugar, polo menos, logo de cada
avaliación de aprendizaxe do alumnado e con carácter global ao final do curso.
En concreto, hase de avaliar o proceso de ensino en relación co logro dos obxectivos da materia e, no seu caso, dos obxectivos
educativos da etapa e o desenvolvemento das competencias básicas, ao obxecto de melloralos e adecualos ás características
específicas e ás necesidades educativas dos alumnos. Todo iso en base ás directrices que recolla o proxecto educativo de centro
para o plan de avaliación do proceso de ensino e da práctica docente.
No entanto, para devandito plan cada profesor da materia haberá de dispoñer de información suficiente para poder avaliar os
seguintes elementos:
_ A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.
_ As aprendizaxes logradas polo alumnado.
_ As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
_ A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do
alumnado, a organización do aula e o aproveitamento dos recursos do centro.
_ A idoneidade da metodoloxía e dos materiais curriculares.
_ A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
_ As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoavaliación e a coavaliación. Autoavaliación á que se
somete o docente e a coavaliación que elabora o alumnado. Ambas se realizarán, como norma xeral, ao finalizar cada trimestre, e
consistirán en responder a uns cuestionarios específicos que nos permitan extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de
ensino e a práctica docente. Os modelos de cuestionario de autoavaliación do docente e da avaliación por parte do alumnado
poden
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consultarse nas seguintes fichas, advertindo que serán usadas tal cal aparecen aquí ou cunha adaptación ou forma resumida das
mesmas, sobre todo no que se refire á ficha de avaliación do alumnado.
Respecto da coavaliación aplicarase sobre todo nos procedementos prácticos (prácticas con instrumentos, traballos grupais, etc)
Para a presente avaliación empregaranse as fichas que se presentan no anexo 1.
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
O alumnado que supere la materia de la segunda evaluación de MÚSICA de 3º de ESO superará a materia de 2º de ESO.

10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

-

-

-

Os profesores farán emprego de dúas ferramentas fundamentais para a avaliación inicial:
Poderán facilitar ao alumnado durante o primeiro mes do curso fichas sobre traballos pequenos e concretos a través das
que coñecerán o nivel dos alumnos en aspectos como: lectura, comprensión, capacidade de síntese, ortografía,
presentación dos escritos, recoñecemento de conceptos o palabras clave nun texto, uso de procedementos adecuados para
acadar o resultado do traballo, grado de aprehensión das competencias básicas, actitudes (amosadas ante a petición do
traballo), capacidade de abstracción…
Poderase levar a cabo unha proba onde se inclúan parte dos contidos mínimos da materia de Música de 2º da ESO. Esta
proba pódese facer a la par que o primeiro exame (proba dobre) con contidos do tema 1 e así pode servir como nota de
avaliación e como avaliación inicial. Procurarase ter os resultados desta primeira proba antes da avaliación inicial do curso,
que normalmente estase a facer a finais do mes de outubro.
Proba práctica: as dúas primeiras semanas se traballará repertorio vocal e instrumental de 2º da ESO e se avaliará en
consecuencia.
Ademais o profesorado procurará observar o trato que o alumnado ten co material: verase se o alumno o leva a clase con
regularidade, se o coida, se o ten marcado e identificado, etc.

Dos resultados obtidos do anterior se poderán tomar medidas colectivas: avanzar na dificultade das obras interpretadas ou no caso
contrario repaso das obras do curso anterior; ou medidas individuais: mandar actividades complementarias de repaso ao alumnado
co precise e partituras e traballos mais avanzados para aqueles que superen claramente os contidos propostos para 3º curso,
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principalmente contidos prácticos. Isto está relacionado con o xeito xa comentado na contextualización da presente programación
da diversidade de niveis musicais entre o noso alumnado, especialmente destacada nalgúns grupos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNO REPETIDOR NA E.SO.

-

Reunión de departamento para analizar a situación dos alumnos repetidores, cales foron as causas do fracaso escolar
obtido no anterior curso.
Análise da actitude do alumno na clase e a súa implicación, asistencia, atención, realización das tarefas encargadas, etc…
Elaboración dun protocolo personalizado no que se faga constar comparativamente:
Cambios na actitude xeral do alumno
Cambios na organización do traballo
Cambios nos hábitos de estudo
O análise dos elementos anteriores permitirán ao departamento definir unha estratexia pedagóxica individual para cada
alumno, estratexia que incida en aqueles aspectos particulares de cada alumno que foron motivo do fracaso escolar no
curso anterior.
A elaboración de traballos, a participación en actividades musicais colectivas (coro, orquestra), a participación nas
actividades de aprendizaxe incluídas no Contrato Programa, serven como estímulo e reforzo para a consecución dos
obxectivos xerais de curso.

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
A. EDUCACIÓN AMBIENTAL
O ruído e a contaminación sonora.
Emprego de material reciclado para a construción de instrumentos.
B. EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
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O movemento como favorecedor do benestar
A voz e os cambios que se producen nela
As enfermidades do aparato respiratorio
O ton muscular que leva a práctica instrumental
As patoloxías do instrumentista
C. EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE SEXOS
Bailes en grupo e en parella
Necesidade de ámbolos dous sexos para la interpretación a voces mixtas
D. EDUCACIÓN PARA A PAZ E A TOLERANCIA
Valoración doutras culturas a través da súa música
Utilización de cancións cunha mensaxe pacifista ou reivindicativo
Valoración e respecto das persoas do noso entorno musical no momento da interpretación e da escoita.
E. EDUCACIÓN PARA O LECER
As actividades musicais extraescolares
Asistencia a eventos musicais
A práctica musical no tempo libre
F. EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR
A piratería musical
Actitude crítica ante a influencia da mensaxe publicitaria na elección da música que escoitamos

38

13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS
(PRIMEIRO TRIMESTRE)
A materia de Música de 2º ESO non e cursada en primeiro polo que no exixten aprendizaxes non adquiridos. A avaliación inicial servirá para
observar o nivel do alumnado.
14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos tanto de teoría como de práctica entregarasen como
tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias
de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de duas horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriales e explicacións das tarefas así
como propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas preferentemente polo
chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula virtual e
podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán vídeos de pequeño tamaño interpretando pezas seguindo os pasos e as
explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:

Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
A proba de interpretación valerá un 40% (vídeos do traballo persoal do alumnado subidos á aula virtual)
A presentación de traballos teóricos e realización de cuestinarios Moodle valerá un 40% (subidos como tarefas á aula virtual)
O traballo diario valerá un 20%. Valorarase a puntualidade na entregas das tarefas. Tamén se valorará a participación nos
ensaios virtuais dos participante na actividade do coro escolar.
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17. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A TERCEIRA AVALIACIÓN E A
AVALIACIÓN FINAL

Actividades de ampliación: montaxe da coreografía de Santi Serratosa propuesta a ASOMUSICA. Titoriales aloxados na aula
virtual. A participación activa y correcta na proposta subirá a nota ata en 0.5 puntos.
Actividades de recuperación, apoio e reforzo: Traballo sobre fichas de resumen de conceptos, teoría musical, historia da
música…Repaso de conceptos coa axuda voluntaria de compañeiros e compañeiras. Práctica de obras sinxelas coa frauta o
xilófono seguindo os titoriais da aula virtual. Exame final de recuperación.

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE MÚSICA
CURSO TERCEIRO E.SO.
2.

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Conforme ao publicado na LOMCE as competencias claves son:
-

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).
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-

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Dentro das mesmas a materia de Música mostra o seguinte perfil de área: competencias que se desenvolven a través da materia de Música.
PERFIL DE MÚSICA. 3º DE ESO
▪ 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

10%

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

1%
2%
1%
5%
5%
5%
3%
2%
1%
15%

figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

▪ MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais.
▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos.
▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz.
▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.
▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel.
▪ 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.
▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.
▪ 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.
▪ 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.

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego.
▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos compañeiros/as.
▪ 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.
▪ MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.
▪ MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas.
▪ MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos sonoros.
▪ MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da música.
▪ MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición.
▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.

5%
1%
1%
2%
1%
1%
2%
2%
1%
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▪ MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando as novas músicas coñecidas.
▪ MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas históricas.
▪ MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas usando distintas linguaxes.
▪ MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical.
▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.
▪ MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras disciplinas.
▪ MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen.
▪ MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia.
▪ 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

▪ MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música correspondentes.
▪ MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais.
▪ MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.
▪ MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais.
▪ MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.
▪ 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.
▪ MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.
▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.
▪ MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.
▪ MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
5%
1%
1%
1%
2%
1%
3%
1%
10%
3%
3%

Perfil competencial: estándares relacionados por competencias e a porcentaxe que se lles outorga a cada un deles:
CCL, 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.
▪ MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras disciplinas.
▪ MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia.

PORCENTAXE
1%
2%
1%

ÁREA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
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▪ MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.
▪ MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais.
▪ MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

CMCCT, 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical
▪ MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías
▪ 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.).

1%
2%
1%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

PORCENTAXE
1%
10%
3%
10%

ÁREA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

Aínda que na programación da materia de Música de 3º ESO non haxa ningún estándar que traballe a competencia matemática e
tecnolóxica, nós propoñemos os arriba recollidos. Non se entende como nunha materia como a Música non se ve claro a relación coa
competencia matemática e tecnolóxica, dende o traballo con editores de partituras ou de audio, o son gravado e a reprodución do son
ata o linguaxe musical, valores de tempo e medida, que son fraccións matemáticas…De feito, é relevante a porcentaxe que repre senta
na materia, moi superior incluso a porcentaxe da competencia lingüística. Ademais un dous bloques de contidos e : Música e tecnoloxías

CD, 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos sonoros.
▪ 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.
▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.
▪ MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

CAA, 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura.
▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos.

PORCENTAXE
1%
3%

ÁREA
MÚSICA
MÚSICA

10%
3%

MÚSICA
MÚSICA

PORCENTAXE
1%
1%

ÁREA
MÚSICA
MÚSICA

43

▪ 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.

3%
2%
2%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

1%
2%
1%
1%
5%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

1%
1%
3%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

PORCENTAXE
1%
1%

ÁREA
MÚSICA
MÚSICA

1%
2%
1%
3%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

▪ 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

PORCENTAXE
1%

ÁREA
MÚSICA

▪ MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas

15%

MÚSICA

▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.
▪ MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta

e respectuosa.

▪ MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos sonoros.
▪ MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da música.
▪ MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando as novas músicas coñecidas.
▪ MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical.
▪ 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

▪ MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música correspondentes.
▪ MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.
▪ MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

CSC, 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos compañeiros/as.
▪ 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.
▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.
▪ MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas históricas.
▪ MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais.
▪ MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

CSIEE, 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
e das súas compañeiras.

por imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.
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▪ MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta

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

CCEC 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ 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.).
▪ MUB1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura.
▪ MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais.
▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos.
▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión da voz.
▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación.
▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel.
▪ 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.
▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas previamente establecidas.
▪ 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.
▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e galego.
▪ MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas.
▪ MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da música.
▪ MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición.
▪ MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas históricas.
▪ MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas usando distintas linguaxes.
▪ MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras disciplinas.
▪ MUB3.1.2. Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen.
▪ MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da historia.
▪ 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
▪ MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música correspondentes.

2%

MÚSICA

3%

MÚSICA

PORCENTAXE
10%

ÁREA
MÚSICA

1%
2%
1%
5%
5%
5%
3%
2%
15%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

5%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
5%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

1%

MÚSICA
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▪ MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais.
▪ MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade.
▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.

1%
1%
10%

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

3. OXECTIVOS DA MATERIA
a. Expresar de maneira orixinal as propias ideas e sentimentos mediante o uso da voz, de instrumentos e de movemento, en
situacións de interpretación e improvisación, co fin de enriquece-las súas posibilidades de comunicación, respectando outras
formas diferentes de expresión.
b. Gozar da audición de obras musicais de diferentes épocas, estilos e lugares, como forma de comunicación e como fonte de
enriquecemento cultural, interesándome por ampliar e diversifica-las súas preferencias musicais.
c. Analizar obras musicais recoñecendo as funcións e intencións que teñen, co fin de aprecialas e relacionalas cos seus propios
gustos e valoracións.
d. Utilizar de forma autónoma e creativa diversas fontes de información para coñecemento e goce da música, e aplica-la terminoloxía
apropiada para comunica-las propias ideas.
e. Participar en actividades musicais dentro e fora da escola con actitude aberta interesada e respectuosa.
f. Elaborar xuízos e criterios persoais mediante un análise crítica dos diferentes usos sociais da música e aplicalos con autonomía
e iniciativa a situacións cotiás.
g. Valora-la importancia del silencio como indispensable para a música e tomar conciencia da agresión que supón o seu uso
indiscriminado.
h. Utiliza-lo movemento da danza para representar ideas e sensacións, e aprecia-la danza como forma de comunicación.
4. . CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
- TEMPORALIZACIÓN
- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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Instrumentos de
avaliación/procedementos
de avaliación
Exame teórico, oral ou
escrito

Estándares de aprendizaxe

1ª Av

2ª Av

3ª Av

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.).

Notas, claves
figuras,
matices,
acordes e
escalas

Clave de fa,
escalas e
alteracións

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

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

X

X

X

MUB2.4.2. Recoñece e sabe
situar no espazo e no tempo
músicas de diferentes culturas e
épocas históricas.
MUB2.5.1. Describe de xeito
pormenorizado os diferentes
elementos das obras musicais

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

X

X

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s
X

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s
S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

Grao mínimo para la
superación da materia
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.).
MUB1.2.1. Recoñece,
comprende e analiza tipos
de textura sinxelos
MUB1.3.1. Comprende e
identifica os conceptos e os
termos básicos relacionados
cos procedementos
compositivos e os tipos
formais.
MUB2.2.1. Le e entende a
estrutura de partituras como
apoio á audición.
MUB2.4.2. Recoñece e sabe
situar no espazo e no tempo
músicas de diferentes
culturas e épocas históricas.
MUB2.5.1. Describe dun
xeito xeral os diferentes
elementos das obras

Criterios de
cualificación
40%

10%

2%

3%

3%

3%

2%
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propostas usando distintas
linguaxes
MUB2.5.2. Utiliza recursos con
autonomía como apoio ao análise
musical.

X

X

X

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

X

X

X

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

MUB3.4.1. Distingue e sitúa
temporalmente ás épocas da

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas

musicais propostas usando
distintas linguaxes
MUB2.5.2. Utiliza recursos
con autonomía como apoio
ao análise musical de pezas
moi sinxelas
MUB2.5.3. Emprega
conceptos musicais básicos
para comunicar
coñecementos, xuízos e
opinións musicais de xeito
oral he escrito.
MUB3.1.1. Identifica
contidos musicais e
relaciónaos con épocas da
historia da música e con
outras disciplinas.
MUB3.1.2. Recoñece e
interpreta manifestacións da
danza identificando e
explicando con linguaxe
técnica adecuada a época
histórica á que pertencen.
MUB3.1.3. Distingue e
explica as diversas funcións
que cumpre a música na
sociedade ao longo da
historia.
MUB3.3.1. Relaciona as
cuestións técnicas
aprendidas vinculándoas ás
épocas da historia da música
correspondentes
MUB3.4.1. Distingue e sitúa
temporalmente ás épocas da

2%

2%

3%

2%

2%

1%

1%
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historia da música e as tendencias
musicais.
MUB3.4.2. Examina e explica con
criterio musical a relación entre os
acontecementos históricos, o
desenvolvemento tecnolóxico e a
música na sociedade.

MUB3.5.1. Emprega un
vocabulario adecuado para
describir percepcións e
coñecementos musicais.
MUB3.5.2. Comunica
coñecementos, xuízos e opinións
musicais de xeito oral e escrito,
con rigor e claridade

Exame práctico
(interpretación musical)

MUB4.1.1. Coñece algunhas das
posibilidades que ofrecen as
tecnoloxías e utilízaas como
ferramentas para a actividade
musical.
MUB1.4.2. Canta pezas vocais
propostas aplicando técnicas que
permitan unha correcta emisión da
voz.
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.
MUB1.5.1. Realiza improvisacións
e composicións partindo de pautas
previamente establecidas.

X

X

tecnoloxía
s
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

historia da música e as
tendencias musicais.
MUB3.4.2. Recoñece e
describe con criterio musical
a relación entre os
acontecementos históricos, o
desenvolvemento
tecnolóxico e a música na
sociedade.
MUB3.5.1. Emprega un
vocabulario adecuado para
describir percepcións e
coñecementos musicais.
MUB3.5.2. Comunica
coñecementos, xuízos e
opinións musicais de xeito
oral e escrito, con rigor e
claridade
MUB4.1.1. Coñece algunhas
das posibilidades que
ofrecen as tecnoloxías e
utilízaas como ferramentas
para a actividade musical.
MUB1.4.2. Canta pezas
vocais propostas aplicando
técnicas que permitan unha
correcta emisión da voz.
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.
MUB1.5.1. Realiza
improvisacións e
composicións partindo de

1%

2%

1%

10%

40%

5%

5%

5%
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Realización de traballos e
a súa exposición oral,
caderno de clase.

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.

X

X

X

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

X

X

X

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

X

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

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

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

pautas sinxelas previamente
establecidas.
MUB1.6.1. Practica, crea
dun xeito básico, 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.
MUB1.6.2. Practica,
interpreta e memoriza pezas
vocais, instrumentais e
danzas do patrimonio
español e galego.
MUB1.7.2. Investiga de
forma creativa acerca das
posibilidades sonoras e
musicais dos obxectos
sonoros.
MUB2.1.3. Explora e
descubre as posibilidades da
voz e os instrumentos, e a
súa evolución ao longo da
historia da música.
MUB3.2.1. Amosa interese
por coñecer música de
diferentes épocas e culturas
como fonte de
enriquecemento cultural e
satisfacción persoal,
elaborando algún proxecto

20%

5%

10%

1%

1%

4%
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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

X

X

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

Observación directa

X

X

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

X

X

X

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.

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

de investigación e
exposición
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
MUB4.1.2. Participa en
todos os aspectos da
produción musical
demostrando o uso
adecuado dos materiais
relacionados, os métodos e
as tecnoloxías.
MUB4.2.1. Utiliza con
autonomía as fontes e os
procedementos apropiados
para elaborar traballos sobre
temas relacionados co feito
musical
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.
MUB1.4.1. Amosa interese
polo coñecemento e a
aplicación de técnicas e
normas do coidado da voz, o
corpo e os instrumentos.
MUB1.4.3. Practica a
relaxación, a respiración, a

1%

1%

1%

1%

10%

05%

2%
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MUB1.4.4. Adquire e aplica as
habilidades técnicas e
interpretativas necesarias nas
actividades de interpretación
adecuadas ao nivel.

X

X

X

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.

X

X

X

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

X

X

X

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.

X

X

X

MUB1.6.5. Participa activamente
en agrupacións vocais e
instrumentais, colaborando con
actitudes de mellora e

X

X

X

articulación, a resonancia e
a entoación.
MUB1.4.4. Adquire e aplica
as habilidades técnicas e
interpretativas necesarias
nas actividades de
interpretación adecuadas ao
nivel.
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.
MUB1.6.3. Amosa apertura e
respecto cara ás propostas
do profesor/a e dos
compañeiros/as.
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.
MUB1.6.5. Participa
activamente en agrupacións
vocais e instrumentais,
colaborando con actitudes
de mellora e compromiso e

0.5
%

0.5
%

0.5
%

2%

2%
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compromiso e amosando unha
actitude aberta e respectuosa.
MUB1.7.1. Amosa interese polas
paisaxes sonoras que nos rodean
e reflexiona sobre elas

X

MUB2.3.1. Valora e aplica o
silencio como elemento
indispensable para a
interpretación e a audición.
MUB2.4.1. Amosa interese por
coñecer músicas doutras épocas e
culturas, comparando e
contrastando as novas músicas
coñecidas.

X

X

X

I.Media,
Renacement
o e Barroco

Clasicismo e
Romanticism
o

S XX, Cine
e novas
tecnoloxía
s

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

X

X

X

amosando unha actitude
aberta e respectuosa.
MUB1.7.1. Amosa interese
polas paisaxes sonoras que
nos rodean e reflexiona
sobre elas
MUB2.3.1. Valora e aplica o
silencio como elemento
indispensable para a
interpretación e a audición.
MUB2.4.1. Amosa interese
por coñecer músicas doutras
épocas e culturas,
comparando e contrastando
as novas músicas
coñecidas.
MUB3.6.2. Interésase por
ampliar e diversificar as
preferencias musicais
propias.

0.5
%

0.5
%

0.5
%

0.5
%

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
- O traballo en grupo e emprego das diferentes técnicas de traballo en equipo
- Traballo en grupo pequeno
- O traballo de ensaio, coas súas características propias: observación as indicacións da dirección, respecto aos tempos de espera, traballo de
problemas dun xeito individualizado, atención á afinación e tempo precisos…
- Corrección de actividades puntuais (caderno, traballo concreto)
- Posta en común
- Presentación ou exposición dun tema
- Charla o conferencia
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- Saídas e visitas
- Controles teóricos
- Controles prácticos de interpretación
-Cuestionario sobre temas de interese, para partir dos intereses do alumnado
- Tarefas para espectáculos: deseño de programas de man, organización dun festival musical, gravación dun programa de radio…
- Investigacións sobre autores, obras e xéneros musicais.
- Realización de exercicios de linguaxe musical
- Realización de ditados musicais tanto rítmicos como melódicos
- Audicións activas
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
- Frauta doce Yamaha de dixitación Barroca
- Libro de texto e CD: Música Clave B, editorial Mc Graw Hill, José Palazón Herrera y Miguel Ángel Lópea Ballester
- Caderno de pentagramas
- Instrumentos da aula: bombardino, trompeta, violín, piano, guitarra, batería…
- Proxector e PC da aula (para exposición de traballos requeridos)
- Piano e gradas de coro da aula de Usos Múltiples
- Biblioteca de aula
- Arquivo de partituras do aula
- Mesa de son e altofalantes
-Discoteca de aula
- Partituras web:
- http://www.docentestic.es/index.html (nivel 1, 2 e 3)
- http://ikasmus.wix.com/aurkibidea (niveles 3, 4, 5,6 e soundtracks)
- Teoría da música:
- http://teoria.com/ (actividades de ditado rítmico e melódico e búsqueda de información sobre termos de teoría musical)
- Investigación e ampliación.
- www.abadiadesilos.es
- www.golbergweb.com/es/
- www.scoremagacine.com
-

Edición musical: Sibelius, Encore…
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-

Aula virtual

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Bloque 1. Interpretación y creación
▪ B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a

intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).
▪ B1.2. Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a lectura de partituras, os tipos de textura.
▪ B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de organización musical.
▪ B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo,

e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común.

▪ B1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e improvisación e amosar respecto polas creacións dos seus compañeiros e das súas compañeiras.
▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, achegando ideas musicais e

contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en común.
▪ B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros.

Bloque 2. Escoita
▪ B2.1. Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións.
▪ B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de audición.
▪ B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións.
▪ B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias.
▪ B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición,

imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada.

Bloque 3. Contextos musicais e culturais
▪ B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.
▪ B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa.
▪ B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia musical.
▪ B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música.
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▪ B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou falar de música.
▪ B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia.

Bloque 4. Música e tecnoloxías
▪ B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un coñecemento básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar música e realizar

sinxelas producións audiovisuais.

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Especificados no punto 4 desta programación didáctica
Cálculo da nota da 1ª, 2ª e 3ª avaliación
-

Proba/exame teórico ou oral……….40%
Proba práctica de interpretación vocal e instrumental (presentado na aula virtual preferiblemente)……..40%
Traballos realizados e presentados , caderno de exercicios…..10%
Observación directa (listas de control)…………………………10%

Os estándares avaliados con cada un dos procedemento mencionados teñen en común o traballo sobre destrezas de características similares
polo mesmo poden avaliarse coa mesma técnica. Por isto mesmo os procedementos anteriores dividen en bloques os estándares.
E necesaria a avaliación positiva en cada un dos catro bloques para a superación da materia. Considérase positiva a consecución da metade
do
porcentaxe mencionado.
A cualificación realizarase sobre 10, e é necesario un 5 para superar a materia, así como é de obrigatoria presentación os traballos, cadernos o
exercicios que se soliciten, non pudendo ser positiva a avaliación si eles.
A cualificación final do curso será a media das tres avaliacións.
A superación da segunda avaliación da materia de Música de 3º de ESO supone a superación da materia de música de 2º de ESO
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
O fin da fase de Avaliación é proporcionar datos sobre o carácter, o sentido e a medida dos cambios provocados polo esforzo da aprendizaxe
programada anteriormente, e utilizar esta evidencia como guía para modificar calquera fase do proceso do currículo.
Enténdese, pois, que neste sentido o proceso evaluativo afecta non só ás aprendizaxes senón tamén aos procesos, o que implica unha
actitude crítica ante a intervención educativa.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente reviste gran importancia, pois constitúe a base a partir da cal realizaranse, no caso de
que fosen necesarias, as modificacións oportunas encamiñadas a mellóraa do proceso educativo. Esta avaliación corresponde ao profesorado,
previa reflexión autocrítica da propia actuación persoal, e terá lugar, polo menos, logo de cada avaliación de aprendizaxe do alumnado e con
carácter global ao final do curso.
En concreto, hase de evaluar o proceso de ensino en relación co logro dos obxectivos da materia e, no seu caso, dos obxectivos educativos da
etapa e o desenvolvemento das competencias básicas, ao obxecto de melloralos e adecualos ás características específicas e ás necesidades
educativas dos alumnos.
Todo iso en base ás directrices que recolla o proxecto educativo de centro para o plan de avaliación do proceso de ensino e da práctica
docente.
No entanto, para devandito plan cada profesor da materia haberá de dispoñer de información suficiente para poder evaluar os seguintes
elementos:
_ A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación
ás características e necesidades dos alumnos.
_ As aprendizaxes logradas polo alumnado.
_ As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
_ A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do alumnado, a
organización do aula e o aprovechamiento dos recursos do centro.
_ A idoneidad da metodoloxía e dos materiais curriculares.
_ A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
_ As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoevaluación e a coevaluación. Autoevaluación á que se somete
o docente e a coevaluación que elabora o alumnado. Ambas se realizarán, como norma xeral, ao finalizar cada trimestre, e consistirán en
responder a uns cuestionarios específicos que nos permitan extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica
docente. Os modelos de cuestionario de autoevaluación do docente e da avaliación por parte do alumnado poden
consultarse nas seguintes fichas, advertindo que serán usadas tal cal aparecen aquí ou cunha adaptación ou forma resumida das mesmas,
sobre todo no que se refire á ficha de avaliación do alumnado.
Respecto da coevaluación aplicarase sobre todo nos procedementos prácticos (prácticas con instrumentos, traballos grupales, etc)
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Modelos de Ficha de Autoevaluación do docente: Anexo II
Modelo de Ficha de Avaliación do Alumnado da Práctica Docente: anexo II
Modelo de ficha de avaliación do alumno con respecto á asignatura:anexo II
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

-

No primeiro mes do curso o alumnado coa materia pendente de Música de 3º da ESO será informado a través dos medios mais frecuentes
(taboleiro de anuncios de alumnos, titor ou nota dende a conserxería) da existencia dun curso na aula virtual para pendentes no cal o
añumno/a está matriculado: PENDENTES MÚSICA 3º. Deberá realizar as tarefas propostas, tanto teóricas como prácticas no curso
virtual e presentalas en plazo.
Características dos traballos:
Escoitar as audicións e resolver os cuestionarios entregados polo profesor.
Realización de comentarios de texto de épocas diversas dentro do programa da materia
Realización e exposición de traballos sinxelos de investigación e elaboración dos mesmos en diferentes soportes: mural, Power Point,
traballo escrito…
Execución instrumental, vocal e corporal se procede, de obras dun nivel axeitado ao curso e sacadas preferentemente do repertorio do
curso.
Elaboración de esquemas e cadros sinópticos dos temas tratados.
Organizar información relativa a temas musicais extraída de Internet, prensa, tv, radio, etc...
O departamento destinará un recreo semanal para dúbidas e posibles preguntas.
Ademais, de non ter superadas positivamente as probas propostas polo departamento pódese realizarse probas presenciais segundo o
calendario fixado polo equipo directivo.
Probas de avaliación (exames):

Durante o actual curso realizaranse dúas probas extraordinarias para os alumnos que teñan pendente a materia de música,
durante os meses de Febreiro e Maio, en datas a determinar pola xefatura de estudos.
Procedemento para a cualificación da materia pendente
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- As probas orais o escritas e traballos sobre teoría musical o historia da música valeran o 40% da nota total
- A práctica vocal e instrumental baseada nas partituras aportadas polo profesor valerán un 40% da nota tot
- A iniciativa , interés, puntualidade e constancia na entrega de traballos valerá un 10%
Tanto as probas orais e escritas como a práctica vocal han de ser avaliadas positivamente para que a media de porcentaxes sexa posible, e
dicir, non poderá facer a media unha nota inferior a 4 sobre 10. Así mesmo a presentación de traballos e obrigatoria, no sendo positiva a avaliación
total sen a presentación dos mesmos.
A nota de cada avaliación será unha media numérica das probas prácticas presentadas, (que valerá o 40% da nota), a media numérica
das probas e traballos teóricos (que valerá un 40%) e a entrega en plazo (que valerá un 20%)
A nota final será a media da nota das tres avaliacións.
Criterios para superar as materias pendentes
Interpretar partituras instrumentais (sons do- re’, e ata duas alteracións) principalmente coa frauta doce.
Interpretar partituras vocais sinxelas
Improvisar de xeito sinxelo sobre temas o escalas coñecidas
Realizar exercicios sobre teoría musical
Coñecer os conceptos básicos dos contidos teóricos da materia
Discriminar auditivamente as características das pezas escoitadas propostas
Amosar unha actitude de respecto e interese po lo desenvolvemento da materia.
10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

-

-

Os profesores farán emprego de dúas ferramentas fundamentais para a avaliación inicial:
Poderán facilitar ao alumnado durante o primeiro mes do curso fichas sobre traballos pequenos e concretos a través das que
coñecerán o nivel dos alumnos en aspectos como: lectura, comprensión, capacidade de síntese, ortografía, presentación dos escritos,
recoñecemento de conceptos o palabras clave nun texto, uso de procedementos adecuados para acadar o resultado do traballo, grado
de aprehensión das competencias básicas, actitudes (amosadas ante a petición do traballo), capacidade de abstracción…
Poderase levar a cabo unha proba onde se inclúan parte dos contidos mínimos da materia de Música de 2º da ESO. Esta proba
pódese facer a la par que o primeiro exame (proba dobre) con contidos do tema 1 e así pode servir como nota de avaliación e como
avaliación inicial. Procurarase ter os resultados desta primeira proba antes da avaliación inicial do curso, que normalmente estase a
facer a finais do mes de outubro.
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-

Proba práctica: as dúas primeiras semanas se traballará repertorio vocal e instrumental de 2º da ESO e se avaliará en consecuencia.
Ademais o profesorado procurará observar o trato que o alumnado ten co material: verase se o alumno o leva a clase con
regularidade, se o coida, se o ten marcado e identificado, etc.

Dos resultados obtidos do anterior se poderán tomar medidas colectivas: avanzar na dificultade das obras interpretadas ou no caso contrario
repaso das obras do curso anterior; ou medidas individuais: mandar actividades complementarias de repaso ao alumnado co precise e
partituras e traballos mais avanzados para aqueles que superen claramente os contidos propostos para 3º curso, principalmente contidos
prácticos. Isto está relacionado con o xeito xa comentado na contextualización da presente programación da diversidade de niveis musicais
entre o noso alumnado, especialmente destacada nalgúns grupos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNO REPETIDOR NA E.SO.
Reunión de departamento para analizar a situación dos alumnos repetidores, cales foron as causas do fracaso escolar obtido no
anterior curso.
Análise da actitude do alumno na clase e a súa implicación, asistencia, atención, realización das tarefas encargadas, etc…
Elaboración dun protocolo personalizado no que se faga constar comparativamente:
Cambios na actitude xeral do alumno
Cambios na organización do traballo
Cambios nos hábitos de estudo
O análise dos elementos anteriores permitirán ao departamento definir unha estratexia pedagóxica individual para cada alumno,
estratexia que incida en aqueles aspectos particulares de cada alumno que foron motivo do fracaso escolar no curso anterior.
A elaboración de traballos, a participación en actividades musicais colectivas (coro, orquestra), a participación nas actividades de
aprendizaxe incluídas no Contrato Programa, serven como estímulo e reforzo para a consecución dos obxectivos xerais de curso .

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
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A. EDUCACIÓN AMBIENTAL
O ruído e a contaminación sonora.
Emprego de material reciclado para a construción de instrumentos.
B. EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
O movemento como favorecedor do benestar
A voz e os cambios que se producen nela
As enfermidades do aparato respiratorio
O ton muscular que leva a práctica instrumental
As patoloxías do instrumentista
C. EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE SEXOS
Bailes en grupo e en parella
Necesidade de ámbolos dous sexos para la interpretación a voces mixtas
D. EDUCACIÓN PARA A PAZ E A TOLERANCIA
Valoración doutras culturas a través da súa música
Utilización de cancións cunha mensaxe pacifista ou reivindicativo
Valoración e respecto das persoas do noso entorno musical no momento da interpretación e da escoita.
E. EDUCACIÓN PARA O LECER
As actividades musicais extraescolares
Asistencia a eventos musicais
A práctica musical no tempo libre
F. EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR
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A piratería musical
Actitude crítica ante a influencia da mensaxe publicitaria na elección da música que escoitamos

PROXECTO LECTOR
Seleccionamos varios libros que o alumnado pode ler e sobre os que seleccionaremos fragmentos e traballaremos na aula:
- Clásicos populares. Fernando Argenta. Editorial Espasa Calpe
- Cantando bajo la ducha. Quince lecciones para alcanzar el sueño de ser músico. Maronna. Ed. Temas de hoy
- Así como suena. Lindt. Ed. Ma non troppo
- Artilugios e instrumentos para hacer música. Fernando Palacios. Ed. ópera tres.
- El maravilloso mundo de la música. Kurt Pahlen. Alianza
- Molto vivace: cuentos de música. ed. Páginas de espuma
- El joven Lennon. Jordi Serra i fabra. SM
- Dando la nota. Lindt. Ed. Robinbook
- Esos insoportables sonidos de Nick karnold, ed. Molino
-Locos por la música. Ulrich Rühle
13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS
(PRIMEIRO TRIMESTRE)
Despois de realizada a avaliación inicial concúese que en xeral necesítase reforzar as seguintes cuestións:
Detéctase un nivel moi baixo e dispar entre o alumnado, principalmente na parte práctica. Reforzarase esta ao longo do primeiro trimestre.

14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.

62

Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos tanto de teoría como de práctica entregarasen como
tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias
de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de duas horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así
como propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase preferentemente
polo chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula virtual e
podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán vídeos de pequeño tamaño interpretando pezas seguindo os pasos e as
explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:

Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
A proba de interpretación valerá un 40% (vídeos do traballo persoal do alumnado subidos á aula virtual)
A presentación de traballos teóricos e realización de cuestionarios moodle valerá un 40% (subidos como tarefas á aula virtual)
O traballo diario valerá un 20%. Valorarase a puntualidade na entregas das tarefas. Tamén se valorará a participación nos
ensaios virtuais dos participante na actividade do coro escolar.
No caso da materia pendente, a avaliación da mesma no presencia farase mediante a aula virtual.
17. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A TERCEIRA AVALIACIÓN E A
AVALIACIÓN FINAL
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Actividades de ampliación: montaxe de proposta coreográfica o instrumental en grupo. Titoriales aloxados na aula virtual. A
participación activa na proposta subirá a nota ata en 0.5 puntos
Actividades de recuperación, apoio e reforzo: Traballo sobre fichas de resumen de conceptos, teoría musical, historia da
música…Repaso de conceptos coa axuda voluntaria de compañeiros e compañeiras. Práctica de obras sinxelas coa frauta o
xilófono seguindo os titoriais da aula virtual. Examen final de recuperación.

PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE MÚSICA
CURSO CUARTO E.SO.

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (ao inicio da programación)
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Non existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas materias e o desenvolvemento de certas competencias básicas.
Cada unha das áreas ha de contribuír ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das competencias
básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. A continuación descríbese brevemente cada unha
destas competencias e indícase como son traballadas específicamente nesta programación.

2.1.1 Competencia cultural e artística: O desenvolvemento desta competencia é unha prioridad nesta programación, porque se traballa
a expresión musical mediante a interpretación vocal, instrumental e corporal, con distintos niveis de dificultade, que van, desde a
improvisación e expresión individual, ao coñecemento, manexo e utilización específicos da linguaxe da música. Doutra banda,
desenvólvese a percepción acústica de sons e obras musicais de diversas épocas e estilos, tratando de apreciar os distintos planos da
audición (sensorial, descriptivo, musical, etc.). Tanto na expresión como na percepción musical se fomenta o goce da obra artística e a
análise da mesma. O xuízo crítico e a valoración recaen tamén sobre a presenza do mundo artístico nos medios de comunicación
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social e de consumo, de forma que o adolescente protéxase da invasión sonora de baixa calidade á que se ve exposto e favoréza se
unha elección libre e selectiva fronte a toda a oferta musical. Trátase de que coñezan a función de cada tipo de música e saiban
valorala. Para rematar, respecto ao desenvolvemento da creatividade e a originalidad, a música ofrece ao adolescente múltiple s
posibilidades de desenvolvemento do pensamento convergente e divergente, e é un instrumento de expresión non só sonoro, senón
tamén verbal, corporal e emocional.
2.1.2 Competencia para aprender a aprender: Específicamente, nesta programación contribúese ao desenvolvemento desta
competencia favorecendo o autoaprendizaje e a automotivación: a interpretación musical supón cantar, tocar, ver e facer, o que implica
un feedback inmediato entre a audición e a motricidad, cun importante reforzo visual. Ademais, aprender música conleva traballar a
atención, a concentración e a memoria espacial e musical. Doutra banda, proponse a grabación das propias interpretacións dos
alumnos, polo que se desenvolve o sentido crítico e a esixencia da obra ben feita, tanto propia como allea. Os contidos preséntanse
claramente secuenciados, de forma que non poidan producirse «lagoas» na asimilación dos contidos e propóñense distintas técnicas
de estudo: lectura comprensiva, subliñado, esquemas, presentacións orais, etc.
2.1.3 Autonomía e iniciativa persoal: Nesta programación colabórase ao desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa
persoal mediante o traballo cooperativo ao que antes nos referimos e a habilidade para planificar e gestionar proxectos. A in terpretación
e a composición son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa e de tómaa de decisións para obter
os resultados desexados. Por outra banda, naquelas actividades relacionadas especialmente coa interpretación musical,
desenvólvense capacidades e habilidades tales como a perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, sendo estes,
factores crave para a adquisición desta competencia. Específicamente, esta competencia desenvólvese nesta programación mediante
escóitaa e a creación musical. A música destaca pola súa capacidade de producir emocións. Nesta programación se parte do
autoconocimiento das propias posibilidades corporais e da interiorización da música. Tamén se traballan o autocontrol (median te o
control postural), a regulación da respiración, a relajación corporal e a danza. As actividades musicais que se propoñen inte gran o
aspecto afectivo, o cognoscitivo e a capacidade de «escoitarse» a un mesmo. Se fomenta a comunicación empática entre os
compañeiros. En relación coa aprendizaxe de habilidades sociais, a educación musical cumpre unha función importante, pois traballa
específicamente escóitaa (percepción) e a expresión comunicativa (interpretación). A primeira habilidade que habemos de dominar para
relacionarnos ben con outras persoas é, evidentemente, a de escoitar ben, poñer oído, atención, facer o esforzo consciente de conectar
co outro. Por exemplo, a intensidade, como parámetro do son, é un aspecto da comunicación verbal que debe ser tratado de modo
preferente.
2.1.4 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: Nesta programación contribúese desde diversos ámbitos. Por
unha banda, mediante a sensibilización ante o son, o rexeitamento á contaminación acústica e a hipersonorización do mundo actual,
así como a valoración dos microsonidos. Se fomenta o rexeitamento ao ruído indiscriminado e á contaminación sonora actual, invitando

65

á valoración do silencio e ao descubrimento da beleza dos sons da natureza. Esta intégrase tamén no área ao ser protagonista de
numerosas cancións e melodías, e fonte de inspiración de obras de importantes compositores, que imitaron o son dos paxaros, das
plantas, das estacións, do mar ou dos ríos. Igualmente, valóranse as manifestacións musicais da comunidade (cantos, danzas,
exposicións, festas, etc.). Doutra banda, nesta programación descóbrese o valor estético musical de distintos obxectos cotiáns e de
desecho (por exemplo, na elaboración propia de instrumentos), de forma que se ofrece a creatividade como contrapartida ao mero
consumismo. Para rematar, a través das actividades artístico-musicais, favorécese no adolescente a saúde mental, pola gratificación
persoal que experimentan nos traballos creativos, xa individuais ou colectivos, tales como cancións, danzas, xogos e interpretación de
instrumentos.
2.1.5 Tratamento da información e competencia digital: Con esta programación contribúese ao desenvolvemento desta competencia de
diversas formas. Por unha banda, preséntanse as distintas utilidades da informática no terreo musical: reproducir e escoitar música,
gardar, buscar información, compoñer, etc. En segundo lugar, coñécense os distintos medios de grabación e de reprodución do son na
actualidade e ao longo da historia. En terceiro lugar, estúdase a difusión actual da música mediante medios electrónicos e digitales.
Para rematar, estúdase de forma crítica a música «enlatada» e a influencia dos medios tecnolóxicos na creación e difusión da música
de todos os estilos e no éxito da música comercial.
2.1.6 Competencia en comunicación lingüística: Na programación desenvólvese esta competencia de diversos xeitos. En primeiro lugar,
mediante a utilización da palabra, xa que esta encerra dous elementos da música: métrica, que se asocia co ritmo, e fonética, coa
melodía. O canto é unha continuación do fala; existe unha relación moi estreita entre canción e texto. É, ademais, un acto co municativo,
porque ao longo da historia inventáronse coplas, estribillos, cancións, adivinanzas, trabalinguas, xogos de sorte cos que a comunidade
expresa ideas, sentimentos, acontecementos, etc. Efectivamente, a competencia lingüística está íntimamente relacionada coa
educación musical e desenvólvese a través de moi variados procedementos: rimas populares, adivinanzas, cancións, refranes, xogos
de contar, de sorte, de corro, narracións, acompañamiento de textos con percusión rítmica e instrumental, uso de ostinatos rítmicos e
repetitivos que poden levarse a cabo de diferentes xeitos: coa voz, con percusiones corporais e instrumentales, etc. Ademais, as
cancións axudan enormemente ao desenvolvemento da linguaxe -aumento de vocabulario, expresión, entonación, articulación e
vocalización correcta, etc.-, son unha excelente ferramenta na fijación de conceptos e, en definitiva, favorecen o desenvolvemento da
linguaxe na súa faceta comprensiva e expresiva. O desenvolvemento da expresión rítmica pode mellorar problemas da linguaxe nos
seus aspectos lector e de escritura (dislexias, disgrafías, dislalias, etc.). Para rematar, a educación musical contribúe á intelixencia
lingüística porque supón a interpretación duns símbolos e porque implica a aprendizaxe dun vocabulario musical específico.
2.1.7 Competencia matemática: Esta programación contribúe ao desenvolvemento da competencia matemática de diversos xeitos,
dada a estreita relación entre música e matemáticas. En primeiro lugar, propón o traballo con elementos matemáticos: a forza ou
intensidade do son, os valores ou figuras, os acentos, os tempos do compás, a distancia ou intervalo entre os sons, as escalas, os
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grados da escala, os tons e os semitonos, etc. Doutra banda, a materia prima da música -o son e os seus parámetros físicosestúdanse nos diferentes niveis con distinto grado de complexidade.
2.1.8 Competencia social e cidadá: Con esta programación contribúese ao desenvolvemento desta competencia a través de distintas
vías. Por unha banda, se fomenta o sentido de pertenencia e identificación cuns grupos sociais de referencia, o que supón respecto ás
normas básicas de convivencia. Doutra banda, pretende a non discriminación entre sexos e a igualdade entre homes e mulleres,
mediante a colaboración en grupos mixtos e heteroxéneos e a valoración e goce das obras artístico-musicais en si mesmas,
independientemente de quen sexan os seus autores ou autoras. Por iso, preséntanse as voces femininas e masculinas e se fomenta a
práctica do canto para favorecer a aceptación do canto coral e a muda da voz. As actividades propostas son igualmente motivadoras
para os mozos e para as mozas, no convencimiento de que ambos teñen gustos moi diferentes e estilos de aprendizaxe tamén
distintos. En definitiva, as actividades musicais non presentan ningunha forma de discriminación ou estereotipo social entre homes e
mulleres. En definitiva, desde a materia de Música valórase a diversidad, proponse o diálogo e a negociación como formas habituais de
traballo e respéctase o patrimonio cultural: a música é unha linguaxe universal que une ás persoas e ensina a vivir en comunidade.

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO

a.-Usa-la voz, os instrumentos e o movemento para expresar ideas e sentimentos.
b.-Gozar da audición de obras musicais de diferentes épocas, estilos y lugares interesándome por ampliara e diversifica-las
súas preferencias musicais.
c.-Analizar obras musicais recoñecendo as súas funcións e apreciándoas e relacionándoas cos seus propios gustos e valoracións.
d.-Utilizar de forma autónoma e creativa diversas fontes de información, e aplica-la terminoloxía apropiada para explica-los procesos
musicais.
e.-Participara en actividades musicais dentro e fora da escola con actitude aberta, interesada e respectuosa.
f.-Elaborar xuízos e criterios persoais dos diferentes usos sociais da música e valora-la importancia dos medios de comunicación.
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g.-Valora-lo silencio como indispensable para a música, tomando conciencia da agresión que supón o uso indiscriminado do son.
h.-Utilizar e gozar de movemento da danza e aprecialas como forma de expresión e comunicación.

4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
a. TEMPORALIZACIÓN
b. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
c. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Procedementos/instrumentos de
avaliación

Estándares de aprendizaxe

●
Exame práctico (interpretación
musical)

●
Exame práctico (interpretación
musical)

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.

MUB1.1.2. Le partituras como apoio á
interpretación.

1ª
av.

2ª
av.

3ª
ava.

Grao mínimo para a superación da materia

Criterios de
cualificación
%

x

x

x

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, que deberan
ir mellorando ao longo do curso

20

x

x

x

MUB1.1.2. Le partituras sinxelas como apoio á interpretación.

10

68

●
Observación directa

●
Exame práctico (interpretación
musical)

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

●
Realización de traballos

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

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

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

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

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

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.

Bloque 2. Escoita

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

●

●

●

●

1

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

10

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

4

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

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.

1.5

2

Bloque 2. Escoita
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●
Probas específicas: interpretación
de datos (audición)

●
Probas específicas: interpretación
de datos (audición)

●
Realización de traballos.
Exposición oral

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

●
Observación directa

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

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

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

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

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

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

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

●
X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

●

●

●

●

●

●

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

4

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

4

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

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

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

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

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

3

1

4

4

1
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●
Observación directa

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

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

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

●

X

x

x

X

x

x

●

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

●
Observación directa

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

●
Probas específicas: interpretación
de datos (audición)

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

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

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

1

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

1

Bloque 3. Contextos musicais e culturais

●
x

x

x

●

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

X

X

x

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

X

X

x

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

X

X

x

●

●

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

1

MUB3.1.2. Coñece as testemuñas máis importantes do
patrimonio musical español e galego.

4

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

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

4

4

71

●
Realización de traballos.
Exposición oral

●
Realización de traballos.
Exposición oral

●
Realización de traballos.

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

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

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

●

X

x

x

X

X

x

X

X

x

●

●

Bloque 4. Música e tecnoloxías

●
Realización de traballos.

●
Probas específicas abertas con
preguntas ou temas

●
Realización de traballos.

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

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

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

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

1.5

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

1.5

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

3

Bloque 4. Música e tecnoloxías

●

X

X

x

X

X

x

X

x

●

●

X

MUB4.1.1. Utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes
aplicacións musicais.

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

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

1.5

4

1.5
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●
Realización de traballos.

●
Realización de traballos.

●
Realización de traballos.

●
Observación directa

●
Realización de traballos

●
Realización de traballos

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

●

X

X

x

●

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

X

X

x

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.

X

X

x

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

X

X

x

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

x

x

x

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

x

x

x

●

●

●

●

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

1.5

MUB4.3.2. Sonoriza imaxes fixas e en movemento
mediante a selección de músicas preexistentes.

1.5

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.

1.5

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

1

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

1.5

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

1.5
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SECUENCIACION DE CONTIDOS
A carga horaria prevista para este curso será:
- Interpretación: 40%
- A música no tempo: 40%
- Traballos específicos a entregar ou exponer e traballo diario na aula: 20%

Outubro: Música e tecnoloxía.Historia da gravación e reprodución do son. Funcionamento básico dos principais sistemas de son. , modo maior
e menor, escalas.
Novembro:Instrumentos electrónicos.Música electrónica. Síncopas diversas, subdivisión ternaria , agóxica e dinámica; acentuación e
articulación da melodía.
Decembro:Informática musical. Formas: frase, imitación, desenvolvemento.
Xaneiro: A música no cine. Evolución da música cinematográfica. modalidade, tonalidade. Armaduras.
Febreiro: Músicas prestadas. Elementos para o análise da banda sonora musical. acordes triadas maiores e menores.
Marzo: A música nos videoxogos. acordes da escala maior, escala menor harmónica.
Abril: A música popular urbana: características xerais. as raíces da música popular urbana. o nacemento da música pop-rock: a era dourada:
década dos 60;a década dos 70; a década dos 80; música cara o século XXI; a música popular en España. escala cromática; coñecemento
das sete claves, clasificación de intervalos (xustos, maiores, menores….)
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Maio: a música popular en España.A radio. cadencias simples, concepto de modulación.
Xuño: A televisión. A publicidade. variación; sonata concerto sinfonía cantata, formas libres.
CONTIDOS MÍNIMOS

1. Síncopas e notas a contratempo, división e subdivisión de compases, clave de sol e de fa en cuarta liña, tonalidades e
armaduras do modos maior e menor, clasificación de intervalos.
2. Modalidade, tonalidade y as diferentes armaduras, acordes tríadas maiores e menores.
3. Definición de conceptos: acústica, frecuencia, amplitud…
4. Características xerais da música popular urbana:: Jazz, rock, pop, gospel, década dos 60, dos 70 dos 80 e dos 90.
5. Historia da gravación e reprodución do son.
6. Definición dos principais instrumentos electrónicos.
7. Informática musical: O MIDI e o software musical. Principais usos musicais de internet.
8. Descrición y características da radio e da televisión. A música na radio e na televisión.
9. Funcións da música na publicidade
10. Interpretación de obras vocais e instrumentais nos compases de 2/4 ,¾ , 4/4, 6/8, 9/8 e 12/8, dende o do4 ata o sol 3 (incluíndo
as alteracións de fa#, sib )
11. Ter dun xeito organizado o traballo diario no caderno e presentar os traballos requiridos.

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Práctica instrumental: co instrumento aportado polo alumnado no caso de seguir un ensino regrado fora do centro; co instrumentos
da aula: xilófonos, batería, guitarras…; coa frauta.
Práctica vocal: interpretación de música vocal.
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- O traballo en grupo e emprego das diferentes técnicas de traballo en equipo
- Traballo en grupo pequeno
- O traballo de ensaio, coas súas características propias: observación as indicacións da dirección, respecto aos tempos de
espera, traballo de problemas dun xeito individualizado, atención á afinación e tempo precisos…
- Corrección de actividades puntuais (caderno, traballo concreto)
- Posta en común
- Presentación ou exposición dun tema
- Charla o conferencia
- Saídas e visitas
- Controles teóricos
- Controles prácticos de interpretación
-Cuestionario sobre temas de interese, para partir dos intereses do alumnado
- Tarefas para espectáculos: deseño de programas de man, organización dun festival musical, gravación dun programa de radio…
- Investigacións sobre autores, obras e xéneros musicais.
- Realización de exercicios de linguaxe musical
- Realización de ditados musicais tanto rítmicos como melódicos
- Audicións activas
- Aula virtual

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
- Frauta doce Yamaha de dixitación Barroca
- Libro de texto e CD: Editex, Música 4º
- Caderno de pentagramas
- Instrumentos da aula: bombardino, trompeta, violín, piano, guitarra, batería…
- Proxector e PC da aula (para exposición de traballos requeridos)
- Piano e gradas de coro da aula de Usos Múltiples
- Biblioteca de aula
- Arquivo de partituras do aula
- Mesa de son e altofalantes
-Discoteca de aula
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- Partituras web:
- http://www.docentestic.es/index.html (nivel 1, 2 e 3)
- http://ikasmus.wix.com/aurkibidea (niveles 3, 4, 5,6 e soundtracks)
- Teoría da música:
- http://teoria.com/ (actividades de ditado rítmico e melódico e búsqueda de información sobre termos de teoría musical)
- Investigación e ampliación.
- www.abadiadesilos.es
- www.golbergweb.com/es/
- www.scoremagacine.com
-

Edición musical: Sibelius, Encore…

www.abadiadesilos.es
www.teoria.com/indice.htm
www.golbergweb.com/es/
www.scoremagacine.com
www.cdnow.com
www.laorejadigital.com
www.abcmusicos.com
www.emisiondigital.com
www.musicasdelmundo.org
www.aulaactual.com
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www.sonymusic.com
www.mundobso.com
www.melomanos.com
www.planetadeletras.com
pro.spotstv.com
www.cinebso.com
www.teoría.com
www.mididb
www.filomusica.com
lacuerda.net
www.partituras.com
www.musicalia.com
www.musicamidigratis.com
www.vanbasco.com
www.amazon.com
www.vitaminis.com
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www.mp3.com
www.guiamusical.com
www.serenna.net
www.musicpictures.com
PROXECTO LECTOR
Seleccionamos varios libros que o alumnado ha de ler e sobre os que traballaremos na aula:
- Clásicos populares. Fernando Argenta. Editorial Espasa Calpe
- Cantando bajo la ducha. Quince lecciones para alcanzar el sueño de ser músico. Maronna. Ed. Temas de hoy
- Así como suena. Lindt. Ed. Ma non troppo
- Artilugios e instrumentos para hacer música. Fernando Palacios. Ed. ópera tres.
- El maravilloso mundo de la música. Kurt Pahlen. Alianza
- Molto vivace: cuentos de música. ed. Páginas de espuma
- El joven Lennon. Jordi Serra i fabra. SM
- Dando la nota. Lindt. Ed. Robinbook
- Esos insoportables sonidos de Nick karnold, ed. Molino
- Locos por la música. Ulrich Rühle
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7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Interpretar partituras instrumentais (sons do- sol’, toda a escala cromática ) principalmente coa frauta doce.
Interpretar partituras vocais
Improvisar sobre temas o escalas coñecidas
Realizar exercicios sobre teoría musical
Coñecer os conceptos básicos dos contidos teóricos da materia
Discriminar auditivamente as características das pezas escoitadas na aula (timbres vocais e instrumentais, formas, ritmos,
texturas…)
7. Amosar unha actitude de respecto e interese po lo desenvolvemento da materia na aula e fora dela.
8. Ter de xeito organizado o traballo diario na aula recollido no caderno de traballo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

No cuarto curso da E.S.O. se cualificarán os coñecementos do alumnado seguindo as seguintes porcentaxes:
●
●
●

As probas orais o escritas sobre teoría musical o historia de la música valeran o 40% da nota total (media aritmética das mesmas)
A práctica vocal e instrumental baseada nas partituras aportadas polo profesor valerán un 40% da nota total (media aritmética das
mesmas)
A participación na banda e o coro do IES valera un 20% o no seu defecto a presentación de traballos. (media dos mesmos)

Tanto as probas orais e escritas como a práctica vocal han de ser avaliadas positivamente para que a media de porcentaxes sexa posible, e
dicir, no poderá facer a media unha nota inferior a 4 sobre 10. Así mesmo a presentación de traballos e do caderno e obrigatoria, no sendo
positiva a avaliación total sen a presentación dos mesmos.

80

Para promocionar o alumnado necesita un 5 como nota mínima.
A cualificación final do curso será a media aritmética das tres avaliacións.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
Os principales procedementos de avaliación que articulan o agrupamento dos estándares son:
As probas orais o escritas sobre o material teórico da materia
A interpretación de pezas musicais so e en grupo
A presentación de traballo y/o a sua exposición oral
A observación directa na aula.
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
O fin da fase de Avaliación é proporcionar datos sobre o carácter, o sentido e a medida dos cambios provocados polo esforzo da aprendizaxe
programada anteriormente, e utilizar esta evidencia como guía para modificar calquera fase do proceso do currículo.
Enténdese, pois, que neste sentido o proceso evaluativo afecta non só ás aprendizaxes senón tamén aos procesos, o que implica unha
actitude crítica ante a intervención educativa.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente reviste gran importancia, pois constitúe a base a partir da cal realizaranse, no caso de
que fosen necesarias, as modificacións oportunas encamiñadas a mellóraa do proceso educativo. Esta avaliación corresponde ao profesorado,
previa reflexión autocrítica da propia actuación persoal, e terá lugar, polo menos, logo de cada avaliación de aprendizaxe do alumnado e con
carácter global ao final do curso.
En concreto, hase de evaluar o proceso de ensino en relación co logro dos obxectivos da materia e, no seu caso, dos obxectivos educativos da

81

etapa e o desenvolvemento das competencias básicas, ao obxecto de melloralos e adecualos ás características específicas e ás necesidades
educativas dos alumnos.
Todo iso en base ás directrices que recolla o proxecto educativo de centro para o plan de avaliación do proceso de ensino e da práctica
docente.
No entanto, para devandito plan cada profesor da materia haberá de dispoñer de información suficiente para poder evaluar os seguintes
elementos:
_ A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación
ás características e necesidades dos alumnos.
_ As aprendizaxes logradas polo alumnado.
_ As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
_ A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do alumnado, a
organización do aula e o aprovechamiento dos recursos do centro.
_ A idoneidad da metodoloxía e dos materiais curriculares.
_ A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
_ As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoevaluación e a coevaluación. Autoevaluación á que se somete
o docente e a coevaluación que elabora o alumnado. Ambas se realizarán, como norma xeral, ao finalizar cada trimestre, e consistirán en
responder a uns cuestionarios específicos que nos permitan extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica
docente. Os modelos de cuestionario de autoevaluación do docente e da avaliación por parte do alumnado poden
consultarse nas seguintes fichas, advertindo que serán usadas tal cal aparecen aquí ou cunha adaptación ou forma resumida das mesmas,
sobre todo no que se refire á ficha de avaliación do alumnado.
Respecto da coevaluación aplicarase sobre todo nos procedementos prácticos (prácticas con instrumentos, traballos grupales, etc)
Modelos de Ficha de Autoevaluación do docente: Anexo II
Modelo de Ficha de Avaliación do Alumnado da Práctica Docente: anexo II
Modelo de ficha de avaliación do alumno con respecto á asignatura:anexo II
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE
O curso de Cuarto da ESO de MÚSICA no figura nunca como materia pendente.
10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS
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Os profesores farán emprego de dúas ferramentas fundamentais para a avaliación inicial:
-

-

-

Poderán facilitar ao alumnado durante o primeiro mes do curso fichas sobre traballos pequenos e concretos a través das que
coñecerán o nivel dos alumnos en aspectos como: lectura, comprensión, capacidade de síntese, ortografía, presentación dos escritos,
recoñecemento de conceptos o palabras clave nun texto, uso de procedementos adecuados para acadar o resultado do traballo, grado
de aprehensión das competencias básicas, actitudes (amosadas ante a petición do traballo), capacidade de abstracción…
Poderase levar a cabo unha proba onde se inclúan parte dos contidos mínimos da materia de Música de 3º da ESO. Esta proba
pódese facer a la par que o primeiro exame (proba dobre) con contidos do tema 1 e así pode servir como nota de avaliación e como
avaliación inicial. Procurarase ter os resultados desta primeira proba antes da avaliación inicial do curso, que normalmente estase a
facer a finais do mes de outubro.
Proba práctica: as dúas primeiras semanas se traballará repertorio vocal e instrumental de 3º da ESO e se avaliará en consecuencia.
Ademais o profesorado procurará observar o trato que o alumnado ten co material: verase se o alumno o leva a clase con
regularidade, se o coida, se o ten marcado e identificado, etc.

Dos resultados obtidos do anterior se poderán tomar medidas colectivas: avanzar na dificultade das obras interpretadas ou no caso contrario
repaso das obras do curso anterior; ou medidas individuais: mandar actividades complementarias de repaso ao alumnado co precise e
partituras e traballos mais avanzados para aqueles que superen claramente os contidos propostos para 4º curso, principalmente contidos
prácticos. Isto está relacionado con o xeito xa comentado na contextualización da presente programación da diversidade de niveis musicais
entre o noso alumnado, especialmente destacada nalgúns grupos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNO REPETIDOR NA E.SO.

-

Reunión de departamento para analizar a situación dos alumnos repetidores, cales foron as causas do fracaso escolar
obtido no anterior curso.
Análise da actitude do alumno na clase e a súa implicación, asistencia, atención, realización das tarefas encargadas, etc…
Elaboración dun protocolo personalizado no que se faga constar comparativamente:
Cambios na actitude xeral do alumno
Cambios na organización do traballo
Cambios nos hábitos de estudo
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O análise dos elementos anteriores permitirán ao departamento definir unha estratexia pedagóxica individual para cada
alumno, estratexia que incida en aqueles aspectos particulares de cada alumno que foron motivo do fracaso escolar no
curso anterior.
A elaboración de traballos, a participación en actividades musicais colectivas (coro, orquestra), a participación nas
actividades de aprendizaxe incluídas no Contrato Programa, serven como estímulo e reforzo para a consecución dos
obxectivos xerais de curso.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNO REPETIDOR NA E.SO.

Reunión de departamento para analizar a situación dos alumnos repetidores, cales foron as causas do fracaso escolar obtido no anterior curso.
Análise da actitude do alumno na clase e a súa implicación, asistencia, atención, realización das tarefas encargadas, etc…
Elaboración dun protocolo personalizado no que se faga constar comparativamente:
Cambios na actitude xeral do alumno
Cambios na organización do traballo
Cambios nos hábitos de estudo
O análise dos elementos anteriores permitirán ao departamento definir unha estratexia pedagóxica individual para cada alumno, estratexia que
incida en aqueles aspectos particulares de cada alumno que foron motivo do fracaso escolar no curso anterior.
A elaboración de traballos, a participación en actividades musicais colectivas (coro, orquestra), a participación nas actividades de aprendizaxe
incluídas no Contrato Programa, serven como estímulo e reforzo para a consecución dos obxectivos xerais de curso.
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12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Educación ambiental: a contaminación sonora, a exposición a ruidos na adolescencia. Novos espazos para a música, concertos en espazos
abertos.
Educación para a saúde: movemento harmónico do corpo e saúde, a voz e o seu coidado.
Educación para a igualdade entre sexos: danzas en grupo e parella. Interpretación a coro de voces mixtas. Concerto día contra a violencia de
xénero.
Educación para a paz e a tolerancia: Selección de músicas e textos de marcado carácter democrático, naturalista e dialogante. Interpretación
de obras de culturas moi diferentes á propia.
Educación para o lecer: asistencia a eventos musicais de tódolos estilos e tendencias, incentivar a práctica musical en grupo no tempo libre
nas instalacións do instituto. Isto vese materializado nos obradoiros organizados dentro do Contrato Programa. Programación e realización de
concertos protagonizados polos alumnos.
Educación do consumidor: a mensaxe musical-publicitario. Valoración crítica das listas de vendas.
Educación Física: Respiración e relaxación. O movemento coordinado.
Matemáticas: proporción e fracción na linguaxe musical.
Linguas Estranxeiras: Práctica vocal en distintos idiomas.
Ciencias da Natureza: Acústica, O corpo humano, o aparato fonador. A música dos paxaros.
Lingua Castelá e Literatura: práctica vocal sobre textos de poetas españois.
Lingua Galega e Literatura: práctica vocal sobre textos en galego.
Educación plástica e visual: Scriabin, os colores da música

13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS
(PRIMEIRO TRIMESTRE)
Despois de realizada a avaliación inicial concúese que en xeral necesítase reforzar as seguintes cuestións: reforzarase a lectura musical.

14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
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Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos tanto de teoría como de práctica entregarasen como
tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias
de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de tres horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así como
propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase preferentemente polo
chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula virtual e
podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán vídeos de pequeño tamaño interpretando pezas seguindo os pasos e as
explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:

Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
A proba de interpretación valerá un 40% (vídeos do traballo persoal do alumnado subidos á aula virtual)
A presentación de traballos teóricos e realización de cuestionarios moodle valerá un 40% (subidos como tarefas á aula virtual)
O traballo diario valerá un 20%. Valorarase a puntualidade na entregas das tarefas. Tamén se valorará a participación nos
ensaios virtuais dos participante na actividade do coro escolar.
17. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A TERCEIRA AVALIACIÓN E A
AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
Actividades de ampliación: montaxe de proposta coreográfica o instrumental en grupo. Titoriales aloxados na aula virtual. A
participación activa e motivada na proposta implica a subida da cualificación ata en 0.5 puntos.
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Actividades de recuperación, apoio e reforzo: Traballo sobre fichas de resumen de conceptos, teoría musical, historia da
música…Repaso de conceptos coa axuda voluntaria de compañeiros e compañeiras. Práctica de obras sinxelas coa frauta o
xilófono seguindo os titoriais da aula virtual. Exame final de recuperación.

LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL
PRIMERO DE BACHARELATO

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Introducción
A materia de Linguaxe e Práctica Musical concíbese como unha continuación da formación musical recibida polo alumnado na etapa educativa
anterior, que lle permite ampliar, desenvolver e aplicar, con autonomía e en contextos diversos, os coñecementos e as capacidades que
contribúen á adquisición dunha cultura musical sólida.
Considerando que a música ten como finalidade primordial a comunicación, é necesario que o alumnado conte coas ferramentas necesarias que
lle axuden a comprender e a participar do feito musical. Neste sentido, débese favorecer que o alumnado se implique activamente no proceso
artístico musical.
A expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do coñecemento musical en torno aos que se organiza esta materia; está e struturada en
cinco bloques ("Destrezas musicais", "A audición comprensiva", "A teoría musical", "A creación e a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas
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ao son"), que se deben presentar nas actividades de ensino e aprendizaxe relacionados entre si, xa que estes ámbitos se complementan e
interactúan; refórzanse e desenvólvense mutuamente.
A comprensión dos elementos morfolóxicos e sintácticos da linguaxe musical contribúe a perfeccionar a capacidade de expresarse a través da
interpretación e a creación do feito musical concreto, completándose así o proceso de adquisición dunha linguaxe. A súa aprendizaxe como
instrumento de comunicación debe basearse, tamén, na audición comprensiva, na memoria musical, na práctica vocal, instrumental e rítmica, e
na lectoescritura musical como recurso útil para fixar os conceptos lingüísticos.
A expresión musical refírese á creación e a interpretación de pezas vocais e instrumentais. A interpretación achega o alumnado a un repertorio
musical amplo e variado, posibilita a adquisición de capacidades e destrezas técnicas e interpretativas, e favorece a sensibilidade auditiva e a
memoria musical. A interpretación instrumental e vocal, nunha educación musical na que a práctica é o centro da acción pedagó xica, é tamén
un procedemento esencial para aprender os contidos da linguaxe musical e reforzar os coñecementos adquiridos; a experiencia, que é previa á
abstracción conceptual. A creación musical explora os elementos propios da linguaxe musical, experimenta cos sons e combínaos a través da
improvisación, dos arranxos e da composición.
Todo isto poténciase coas tecnoloxías da información, da comunicación e da creación artística, que, postas á disposición da música, constitúen
un recurso importante para indagar, obter información e comunicarse, e un medio para crear e descubrir músicas de todos os estilos e de todas
as culturas.
A materia de Linguaxe e Práctica Musical debe estar orientada a espertar o interese do alumnado por participar de forma activa, informada e
lúdica como oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida educativa como na súa vida privada. O ensino da materia debe partir dos
coñecementos previos, dos gustos e dos costumes musicais do alumnado, e abordarse desde a práctica musical activa e participativa, vinculada
á reflexión sobre o realizado. Estes principios, orientados ao desenvolvemento das capacidades perceptivas e expresivas e á comprensión do
feito musical, servirán de base para consolidar aprendizaxes que transcendan o contexto en que se produciron.
A materia contribúe ao desenvolvemento de valores como o esforzo, a constancia, a disciplina, a toma de decisións, a autonomía, o compromiso,
a asunción de responsabilidades e o espírito emprendedor, innovador e crítico. Tal e como demostran numerosos estudos publicados, a práctica
musical mellora a memoria, a concentración, a atención, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as habilidades para
enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo. A música favorece a adquisición das competencias clave, pro cura un ensino
integral e axuda na maduración do alumnado, ademais de favorecer o espírito de motivación e superación persoal.
As disciplinas musicais non só desenvolven a creatividade, a sensibilidade artística e o criterio estético; tamén axudan o alumnado, da mesma
forma que o resto de materias desta etapa, a adquirir os coñecementos e habilidades para construír a súa personalidade, a traballar en equipo,
desenvolver o pensamento crítico e a converterse en cidadáns e cidadás que actúen de xeito responsable e autónomo. En definitiva, a actividade
musical, nas súas diversas facetas, favorece as capacidades sociais e expresivas dos alumnos e das alumnas.
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Conforme ao publicado na LOMCE as competencias claves son:
-

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).

Dentro das mesmas a materia de Linguaxe e Práctica Musical mostra o seguinte perfil de área: competencias que se desenvolven a través da
materia de LPM.

PERFIL DE LPM, 1º DE BACHARELATO

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

2%

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

4%

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

4%
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▪ LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz.

▪ LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total precisión dentro dun tempo establecido, estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha obra ou un

fragmento, sentindo internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de compás.

3%

4%

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

3%

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

6%

▪ LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a identificación do acento periódico base do compás, e logra unha correcta interiorización

do pulso que lle permite posteriormente unha axeitada execución individual ou colectiva.

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

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

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

5%

5%

2%

2%

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

contemporánea.

2%
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▪ LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada.

2%

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

2%

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

2%

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

2%

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

2%

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

2%

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

4%

▪ LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e usar libremente os elementos da linguaxe musical de

acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical.

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

4%

4%

91

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

2%

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

2%

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

4%

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

2%

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

5%

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

5%

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

2%

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

2%

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

5%
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▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a investigación e a

5%

aprendizaxe do feito musical.

Perfil competencial: estándares relacionados por competencias e a porcentaxe que se lles outorga a cada un deles na materia de LPM:
CCL, LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PORCENTAXE
2%
2%
2%

ÁREA
LPM
LPM
LPM

PORCENTAXE
2%
3%
4%

ÁREA
LPM
LPM
LPM

▪ LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a identificación do acento periódico base do compás, e logra unha

3%
6%
5%

LPM
LPM
LPM

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

5%

LPM

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

2%
2%
2%

LPM
LPM
LPM

▪ LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada.
▪ LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes.
▪ LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.

CMCCT, LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ LPMB1.1. 1. Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador.
▪ LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz.
▪ LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total precisión dentro dun tempo establecido, estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha

obra ou un fragmento, sentindo internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de compás.

▪ LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz.
▪ LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical.

correcta interiorización do pulso que lle permite posteriormente unha axeitada execución individual ou colectiva.

▪ LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe musical contemporánea.
▪ LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais.
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▪ LPMB.4.1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas e improvísaas libremente, acordándoas co pulso e o compás do fragmento escoitado.
▪ LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.
▪ LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais.
▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a

investigación e a aprendizaxe do feito musical.

CD, LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais.
▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a

investigación e a aprendizaxe do feito musical.

CAA, LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4%
5%
5%
5%

LPM
LPM
LPM
LPM

PORCENTAXE
5%
5%

ÁREA
LPM
LPM

PORCENTAXE

ÁREA

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

4%

LPM

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

3%
6%
2%
2%
4%
5%
5%
5%

LPM
LPM
LPM
LPM
LPM
LPM
LPM
LPM

PORCENTAXE

ÁREA

4%

LPM

vocal.

▪ LPMB1.3.3. Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para afondar na aprendizaxe da linguaxe musical.
▪ LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes.
▪ LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.
▪ LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas actividades de interpretación.
▪ LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.
▪ LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da obra.
▪ LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma os recursos tecnolóxicos como ferramentas para a audición, a interpretación, a creación, a edición, a gravación, a

investigación e a aprendizaxe do feito musical.

CSC, LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ LPMB1.1.2. Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo, etc., e valóraos como elementos imprescindibles para a adquisición da técnica

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

4%
3%
3%
5%

LPM
LPM
LPM
LPM

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

2%
2%
4%
2%
5%
2%

LPM
LPM
LPM
LPM
LPM
LPM

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

2%

LPM

PORCENTAXE

ÁREA

2%
5%

LPM
LPM

PORCENTAXE

ÁREA

4%
4%

LPM
LPM

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

6%
5%

LPM
LPM

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

2%

LPM

▪ LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas ou acordes a partir de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión da voz.
▪ LPMB1.3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz.
▪ LPMB2.1.1. Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a identificación do acento periódico base do compás, e logra unha

correcta interiorización do pulso que lle permite posteriormente unha axeitada execución individual ou colectiva.

▪ LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros.
▪ LPMB.4.3.3. Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica correcta.
▪ LPMB.4.3.4. Aplica a técnica vocal para cantar entoadamente e afinadamente nas actividades de interpretación.
▪ LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo.
▪ LPMB.4.4.2. Constrúe a través do movemento unha creación coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da obra.

contextos.

CSIEE, LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ LPMB.4.3.5. Mantén unha actitude positiva para integrarse como un membro máis no grupo.
▪ LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.

CCEC LPM, 1º BACHARELATO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ LPMB1.1.3. Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente, aplicando as indicacións expresivas e dinámicas presentes na partitura.
▪ LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente ou vocalmente, con total precisión dentro dun tempo establecido, estruturas rítmicas adecuadas a este nivel dunha

obra ou un fragmento, sentindo internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de compás.

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

95

▪ LPMB2.2.3. Escoita obras musicais seguindo a partitura.
▪ LPMB2.2.4. Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, jazz, rock e flamenco, así como os máis importantes da

linguaxe musical contemporánea.

▪ LPMB2.2.5. Describe as característicos das obras escoitadas, utilizando a terminoloxía axeitada.
▪ LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo e coa expresión musical.
▪ LPMB.3.1.2. Identifica e interpreta os signos gráficos propios da linguaxe musical contemporánea.
▪ LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes.
▪ LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais.
▪ LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical.
▪ LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e usar libremente os elementos da

linguaxe musical de acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical.

▪ LPMB.4.3.1. Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, sensibilidade musical e capacidade expresiva.
▪ LPMB.4.3.2. Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros.
▪ LPMB.4.4.1. Crea unha pequena obra musical utilizando os coñecementos musicais adquiridos.

2%
2%

LPM
LPM

2%
2%
2%
2%
2%

LPM
LPM
LPM
LPM
LPM

2%
4%

LPM
LPM

2%
2%
5%

LPM
LPM
LPM

3. CONCRECCIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO
Obxectivos xerais do Bacharelato
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores
da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como
medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais facto res da súa
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade e lixida
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de f orma
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e
sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun
mundo globalizado
4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
- TEMPORALIZACIÓN
- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Instrumentos
de
avaliación/pro
cedementos de
avaliación

Estándares de aprendizaxe

1ª Av

2ª Av

3ª Av

Grao mínimo para la
superación da materia

Criterios
de
cualificació
n
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Exame
teórico, oral
ou escrito

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

X

x

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

X

X

X

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

X

X

X

LPM3.2.2. Recoñece elementos básicos harmónicos e formais.

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

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

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

x

LPMB2.2.5. Describe as
característicos das obras
escoitadas, utilizando a
terminoloxía axeitada.
LPMB.3.2.1. Identifica os
elementos básicos da
linguaxe musical, utilizando
diferentes soportes.
LPM3.2.2. Recoñece
elementos básicos
harmónicos e formais.
LPM3.2.3. Aplica
correctamente a terminoloxía
propia da teoría musical.
LPMB1.3.3. Practica a
lectura e a escritura musical,
recoñecendo a súa
importancia para afondar na
aprendizaxe da linguaxe
musical.
LPMB.3.1.1. Identifica e
interpreta os termos e signos
relacionados co ritmo e coa
expresión musical.
LPMB.3.1.2. Identifica e
interpreta dun xeito básico os
signos gráficos propios da

20%

2%

2%

2%

2%

2%

6%

2%

2%
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Dictado
musical

Exame
práctico
(interpretación
musica)

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

X

X

X

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

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

LPMB1.3.1. Interpreta instrumentalmente
ou vocalmente, con total precisión dentro

X

X

X

linguaxe musical
contemporánea.
LPMB2.1.1. Percibe o pulso
como referencia básica para a
execución rítmica, así como a
identificación do acento
periódico base do compás, e
logra unha correcta
interiorización do pulso que
lle permite posteriormente
unha axeitada execución
individual ou colectiva.
LPMB2.2.1. Percibe aspectos
rítmicos, melódicos, tonais,
modais, cadenciais, formais,
tímbricos etc., das obras
escoitadas ou interpretadas.
LPMB1.1.3. Aplica a técnica
vocal para cantar entoada e
afinadamente, aplicando as
indicacións expresivas e
dinámicas presentes na
partitura
LPMB1.2.1. Reproduce e
identifica intervalos, escalas
ou acordes a partir de
diferentes alturas, utilizando
unha correcta emisión da voz.
LPMB1.3.1. Interpreta
instrumentalmente ou

10%

5%

5%

30%

4%

3%

4%
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dun tempo establecido, estruturas rítmicas
adecuadas a este nivel dunha obra ou un
fragmento, sentindo internamente o pulso e
aplicando, se procede, as equivalencias nos
cambios de compás.

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

X

X

X

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

X

X

X

LPMB.4.2.1. Asimila os conceptos tonais
e modais básicos, desenvolvendo a
creatividade e a capacidade de seleccionar
e usar libremente os elementos da linguaxe
musical de acordo cunha idea e
estruturados nunha forma musical.

X

X

X

vocalmente, dun xeito
adecuado dentro dun tempo
establecido, estruturas
rítmicas adecuadas a este
nivel dunha obra ou un
fragmento, sentindo
internamente o pulso e
aplicando, se procede, as
equivalencias nos cambios de
compás.
LPMB1.3.2. Executa con
independencia estruturas
rítmicas simultáneas,
utilizando e desenvolvendo a
disociación auditiva e motriz
LPMB.4.1.1. Practica
variantes de fórmulas
rítmicas coñecidas e
improvísaas libremente,
acordándoas co pulso e o
compás do fragmento
escoitado.
LPMB.4.2.1. Asimila os
conceptos tonais e modais
básicos, desenvolvendo a
creatividade e a capacidade
de seleccionar e usar
libremente os elementos da
linguaxe musical de acordo

3%

4%

4%
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Realización de
traballos e a
súa exposición
oral

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

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

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

X

X

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

X

LPMB.5.2.2. Utiliza de forma autónoma
os recursos tecnolóxicos como ferramentas
para a audición, a interpretación, a
creación, a edición, a gravación, a

X

cunha idea e estruturados
nunha forma musical.
LPMB.4.3.1. Coñece o
repertorio traballado e ten
capacidade de memorización,
sensibilidade musical e
capacidade expresiva.
LPMB.4.3.4. Aplica a técnica
vocal para cantar
entoadamente e afinadamente
nas actividades de
interpretación.
LPMB.4.4.1. Crea unha
pequena obra musical
utilizando os coñecementos
musicais adquiridos.
LPMB.4.4.2. Constrúe a
través do movemento unha
creación coreográfica
adecuando a súa concepción
ao carácter expresivo da obra.
LPMB.5.1.1. Utiliza
correctamente editores de
partituras, secuenciadores,
MIDI e software para
aplicacións audiovisuais.
LPMB.5.2.2. Utiliza de forma
autónoma os recursos
tecnolóxicos como
ferramentas para a audición, a

4%

4%

20%

5%

5%

5%

5%
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investigación e a aprendizaxe do feito
musical.

Observación
directa

interpretación, a creación, a
edición, a gravación, a
investigación e a aprendizaxe
do feito musical.
LPMB1.1.2. Realiza
exercicios de respiración,
relaxación, articulación,
fraseo, etc., e valóraos como
elementos imprescindibles
para a adquisición da técnica
vocal.

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

X

X

X

20%

4%

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

X

X

X

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

2%

LPMB2.2.3. Escoita obras musicais
seguindo a partitura.

X

X

X

LPMB2.2.3. Escoita obras
musicais seguindo a partitura.

2%

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

X

X

X

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

2%

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

X

X

X

2%

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

X

X

X

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

X

X

X

LPMB.4.3.2. Mantén unha
actitude positiva ante a
música e os compañeiros.
LPMB.4.3.3. Utiliza os
instrumentos da aula cunha
técnica correcta.
LPMB.4.3.5. Mantén unha
actitude positiva para
integrarse como un membro
máis no grupo.

2%

2%
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LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira
correcta como espectador/a e como
intérprete na realización de actividades
musicais desenvolvidas en diferentes
contextos.

X

X

X

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

X

X

X

LPMB.4.5.1. Compórtase de
maneira correcta como
espectador/a e como
intérprete na realización de
actividades musicais
desenvolvidas en diferentes
contextos.
LPMB.4.5.2. Practica as
técnicas necesarias para
controlar o medo escénico.

2%

2%

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
- O traballo en grupo e emprego das diferentes técnicas de traballo en equipo
- Traballo en grupo pequeno
- O traballo de ensaio, coas súas características propias: observación as indicacións da dirección, respecto aos tempos de espera, traballo de
problemas dun xeito individualizado, atención á afinación e tempo precisos…
- Corrección de actividades puntuais (caderno, traballo concreto)
- Posta en común
- Presentación ou exposición dun tema
- Charla o conferencia
- Saídas e visitas
- Controles teóricos
- Controles prácticos de interpretación
-Cuestionario sobre temas de interese, para partir dos intereses do alumnado
- Tarefas para espectáculos: deseño de programas de man, organización dun festival musical, gravación dun programa de radio…
- Investigacións sobre autores, obras e xéneros musicais.
- Realización de exercicios de linguaxe musical
- Realización de ditados musicais tanto rítmicos como melódicos
- Audicións activas
5. MATERIAS E RECURSOS DIDÁCTICOS

103

- Aula moodle: curso LPM 1º Bach
- Caderno de pentagramas
- Carpeta para partituras
- Instrumentos da aula: bombardino, trompeta, violín, piano, guitarra, batería…
- Proxector e PC da aula (para exposición de traballos requeridos)
- Piano e gradas de coro da aula de Usos Múltiples
- Biblioteca de aula
- Arquivo de partituras do aula
- Mesa de son e altofalantes
- Discoteca de aula
- Teoría da música:
- http://teoria.com/ (actividades de ditado rítmico e melódico e búsqueda de información sobre termos de teoría musical)
- Investigación e ampliación.
www.abadiadesilos.es
www.golbergweb.com/es/
www.scoremagacine.com
www.teoria.com/indice.htm
www.scoremagacine.com
www.golbergweb.com/es/
www.cdnow.com
www.laorejadigital.com
www.abcmusicos.com
www.emisiondigital.com
www.musicasdelmundo.org
www.aulaactual.com
www.sonymusic.com
www.mundobso.com
www.melomanos.com
www.planetadeletras.com
pro.spotstv.com
www.cinebso.com
www.teoría.com
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www.mididb
www.filomusica.com
lacuerda.net
www.partituras.com
www.musicalia.com
www.weblaopera.com
www.musicamidigratis.com
www.quedeletras.com
www.softonic.com
www.guitarra.net
www.musicstore.com
www.musicagratisonline.com
www.kembrashear.com
www.kantamania.com
www.vanbasco.com
www.amazon.com
www.vitaminis.com
www.mp3.com
www.guiamusical.com
www.serenna.net
www.musicpictures.co

-

Programas de edición: Sibelius, Encore…

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
▪ B1.1. Entoar cunha correcta emisión da voz, individual ou conxuntamente, unha melodía ou unha canción con acompañamento.
▪ B1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos sinxelos, escalas ou acordes arpexiados a partir de diferentes alturas.
▪ B1.3. Identificar e executar instrumentalmente ou vocalmente estruturas e patróns rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra breve ou dun fragmento, con ou sen cambio de compás, nun tempo establecido.
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▪ B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso dunha obra ou dun fragmento, así como o acento periódico, e interiorizalo para manter durante breves períodos de silencio.
▪ B2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as característicos das obras escoitadas ou interpretadas
▪ B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso dunha obra ou dun fragmento, así como o acento periódico, e interiorizalo para manter durante breves períodos de silencio.
▪ B2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as característicos das obras escoitadas ou interpretadas
▪ B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e os signos relacionados co ritmo e coa expresión musical.
▪ B3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical.
▪ B4.1. Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas rítmicas sobre un fragmento escoitado de maneira tanto individual como conxunta.
▪ B4.2. Improvisar, individualmente ou colectivamente, breves melodías tonais ou modais, pequenas formas musicais partindo de premisas relativas a diferentes aspectos da linguaxe musical.
▪ B4.3. Interpretar de memoria, individualmente ou conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio seleccionados entre os propostos polo alumnado, valorando as achegas do grupo e desenvolvendo o espírito

crítico.

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

musicais adquiridos.

▪ B4.5. Saber comportarse como espectador/a e intérprete, e controlar o medo escénico nas actuacións.
▪ B5.1. Realizar traballos e exercicios aplicando as ferramentas que ofrecen as novas tecnoloxías.
▪ B5.2. Crear pezas sonoras ou audiovisuais utilizando distintos sistemas de reprodución e gravación de son.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Especificados no punto 4 desta programación didáctica
-

Proba/exame teórico ou oral de teoría musical……….20%
Proba de ditado musical melódico e rítmico……….10%
Proba práctica de interpretación vocal e instrumental……..30%
Traballos realizados e presentados, caderno de exercicios…..20%
Observación directa (listas de control)…………………………20%

Os estándares avaliados con cada un dos procedemento mencionados teñen en común o traballo sobre destrezas de características similares
polo mesmo poden avaliarse coa mesma técnica. Por isto mesmo os procedementos anteriores dividen en bloques os estándares.
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A cualificación realizarase sobre 10, e é necesario un 5 para superar a materia, así como é de obrigatoria presentación os traballos, cadernos o
exercicios que se soliciten, non pudendo ser positiva a avaliación si eles.
A cualificación final de curso será a media entre as tres avaliacións.
A recuperación dalgunha avaliación pendente será mediante un exame final (xuño) teórico/práctico da materia non superada.
A avaliación extraordinaria consistirá nun examen escrito de teoría musical e outro práctico. Cada parte da materia (teoría e práctica) valerá un
50%. A máxima puntuación será 10 e o aprobado estará no 5 o superior.

8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

O fin da fase de Avaliación é proporcionar datos sobre o carácter, o sentido e a medida dos cambios provocados polo esforzo da aprendizaxe
programada anteriormente, e utilizar esta evidencia como guía para modificar calquera fase do proceso do currículo.
Enténdese, pois, que neste sentido o proceso evaluativo afecta non só ás aprendizaxes senón tamén aos procesos, o que implica unha
actitude crítica ante a intervención educativa.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente reviste gran importancia, pois constitúe a base a partir da cal realizaranse, no caso de
que fosen necesarias, as modificacións oportunas encamiñadas a mellóraa do proceso educativo. Esta avaliación corresponde ao profesorado,
previa reflexión autocrítica da propia actuación persoal, e terá lugar, polo menos, logo de cada avaliación de aprendizaxe do alumnado e con
carácter global ao final do curso.
En concreto, hase de evaluar o proceso de ensino en relación co logro dos obxectivos da materia e, no seu caso, dos obxectivos educativos da
etapa e o desenvolvemento das competencias básicas, ao obxecto de melloralos e adecualos ás características específicas e ás necesidades
educativas dos alumnos.
Todo iso en base ás directrices que recolla o proxecto educativo de centro para o plan de avaliación do proceso de ensino e da práctica
docente.
No entanto, para devandito plan cada profesor da materia haberá de dispoñer de información suficiente para poder evaluar os seguintes
elementos:
_ A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación
ás características e necesidades dos alumnos.
_ As aprendizaxes logradas polo alumnado.
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_ As medidas de individualización do ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
_ A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do alumnado, a
organización do aula e o aprovechamiento dos recursos do centro.
_ A idoneidad da metodoloxía e dos materiais curriculares.
_ A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
_ As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoevaluación e a coevaluación. Autoevaluación á que se somete
o docente e a coevaluación que elabora o alumnado. Ambas se realizarán, como norma xeral, ao finalizar cada trimestre, e consistirán en
responder a uns cuestionarios específicos que nos permitan extraer conclusións que axuden a mellorar o proceso de ensino e a práctica
docente. Os modelos de cuestionario de autoevaluación do docente e da avaliación por parte do alumnado poden
consultarse nas seguintes fichas, advertindo que serán usadas tal cal aparecen aquí ou cunha adaptación ou forma resumida das mesmas,
sobre todo no que se refire á ficha de avaliación do alumnado.
Respecto da coevaluación aplicarase sobre todo nos procedementos prácticos (prácticas con instrumentos, traballos grupales, etc)
Modelos de ficha de autoevaluación do docente: anexo II
Modelo de Ficha de Avaliación do Alumnado da Práctica Docente: anexo II
Modelo de ficha de avaliación do alumno con respecto á asignatura: anexo II

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
No primeiro mes do curso o alumnado coa materia pendente será informado a través dos medios mais frecuentes (taboleiro de anuncios
de alumnos ou nota dende a conserxería o titoría) da existencia dun curso de pendentes na aula virtual PENDENTES LPM para a
recuperación da materia.Neste curso da aula virtual indicarase os traballos a realizar e o prazo de entrega.

-

Características dos traballos:
Escoitar as audicións programadas fora do horario escolar e resolver os cuestionarios entregados polo profesor.
Realización de exercicios de linguaxe musical
Realización e exposición de traballos sinxelos de investigación e elaboración dos mesmos en diferentes soportes: mural, Power Point,
traballo escrito…
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-

Execución instrumental, vocal e corporal se procede, de obras dun nivel axeitado ao curso e sacadas preferentemente do repertorio do
curso. Grabación e subida al aula virtual
Elaboración de esquemas e cadros sinópticos dos temas tratados.
Organizar información relativa a temas musicais extraída de Internet, prensa, tv, radio, etc...
O departamento destinará un recreo semanal para dúbidas e posibles preguntas.
Ademais, de non ter superadas positivamente as probas propostas polo departamento pódese realizarse unha proba extraordinaria
segundo o calendario fixado polo equipo directivo.
Probas de avaliación (exames):

Durante o actual curso realizaranse unha proba extraordinaria para os alumnos que teñan pendente a materia de LPM, durante
o mes de abril en datas a determinar pola xefatura de estudos.
Dita proba incluirá:
Examen escrito de teoría musical e outro práctico (dunha peza proposta polo profesor entre varias facilitadas durante o curso ).
Ata a realización da proba de febreiro se lles facilitará os alumnos que o desexen exercicios de repaso similares aos que se lles
plantexaran no exame. O profesor (o xefe de departamento no caso de que no cursen música este ano) controlará os exercicios de
repaso así como os resumos dos temas do libro e as leccións do caderno de partituras que preparen como repaso.
Os alumnos contactarán co departamento nas horas de atención asignadas onde se lles resolverá calquera problema o dúbida sobre o
contido das probas.
Procedemento para a cualificación da materia pendente
Avaliacións:
Media aritmética entre os traballos entregados en plazo en cada avaliación.
Avaliación final de pendente: media aritmética entre todas as avaliacións
Exame de abril: Cada parte da materia (teoría e práctica) valerá un 50%. A máxima puntuación será 10 e o aprobado estará no 5 o
superior.
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10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

-

-

-

Os profesores farán emprego de dúas ferramentas fundamentais para a avaliación inicial:
Poderán facilitar ao alumnado durante o primeiro mes do curso fichas sobre traballos pequenos e concretos a través das que
coñecerán o nivel dos alumnos en aspectos como: lectura musical, comprensión auditiva, escritura musical, capacidade de síntese,
ortografía, presentación dos escritos, recoñecemento de conceptos o palabras clave nun texto, uso de procedementos adecuados para
acadar o resultado do traballo, grado de aprehensión das competencias básicas, actitudes (amosadas ante a petición do traballo),
capacidade de abstracción…
Poderase levar a cabo unha proba onde se inclúan parte dos contidos mínimos de linguaxe musical da materia de Música de 2º e 3º da
ESO. Procurarase ter os resultados desta primeira proba antes da avaliación inicial do curso, que normalmente estase a facer a finais
do mes de outubro.
Proba práctica: as dúas primeiras semanas se traballará repertorio vocal e instrumental moi básico para analizar o nivel do alumnado
e se avaliará en consecuencia.
Ademais o profesorado procurará observar o trato que o alumnado ten co material: verase se o alumno o leva a clase con
regularidade, se o coida, se o ten marcado e identificado, etc.
O alumno e alumna terá tamén unha proba vocal para clasificar na medida que sexa posible o seu timbre vocal, e cuestións
importantes como a afinación.
O primeiro día o alumnado cubrirá unha enquisa na que poderá responder sobre cales son os seus coñecementos previos de música,
en que niveis a cursou na ESO, se realiza estudos musicais regrados o como actividade extraescolar…

Dos resultados obtidos do anterior se poderán tomar medidas colectivas: avanzar na dificultade das obras interpretadas ou no caso contrario
emprego de obras de menor nivel; ou medidas individuais: mandar actividades complementarias de repaso ao alumnado co precise e partituras
e traballos mais avanzados para aqueles que superen claramente os contidos propostos para LPM de 1º de Bacharelato, principalmente
contidos prácticos. Isto está relacionado con o xeito xa comentado na contextualización da presente programación da diversidade de niveis
musicais entre o noso alumnado, especialmente destacada nalgúns grupos coma este de 1º de Bacharelato.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

As partituras a interpretar ao longo do curso permitiran a interpretación a distintos niveis de dificultade, polo que os alumnos que posuan
coñecementos musicais superiores á media terán que realizar interpretacións máis axustadas e de maior grao de dificultade.
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Os alumnos que posuan coñecementos musicais superiores á media poderan asumir parte das tarefas do profesor, como colaborador ou
axudante en parte da materia.
En función de características físicas ou psíquicas particulares, a interpretación instrumental, vocal e corporal pode ter exixencias diferenciadas.
12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Educación ambiental: a contaminación sonora, a exposición a ruidos na adolescencia. Novos espazos para a música, concertos en espazos
abertos.
Educación para a saúde: movemento harmónico do corpo e saúde, a voz e o seu coidado.
Educación para a igualdade entre sexos: danzas en grupo e parella. Interpretación a coro de voces mixtas. Concerto día contra a violencia de
xénero.
Educación para a paz e a tolerancia: Selección de músicas e textos de marcado carácter democrático, naturalista e dialogante. Interpretación
de obras de culturas moi diferentes á propia.
Educación para o lecer: asistencia a eventos musicais de tódolos estilos e tendencias, incentivar a práctica musical en grupo no tempo libre
nas instalacións do instituto. Isto vese materializado nos obradoiros organizados dentro do Contrato Programa. Programación e realización de
concertos protagonizados polos alumnos.
Educación do consumidor: a mensaxe musical-publicitario. Valoración crítica das listas de vendas.
Educación Física: Respiración e relaxación. O movemento coordinado.
Matemáticas: proporción e fracción na linguaxe musical.
Linguas Estranxeiras: Práctica vocal en distintos idiomas.
Ciencias da Natureza: Acústica, O corpo humano, o aparato fonador. A música dos paxaros.
Lingua Castelá e Literatura: práctica vocal sobre textos de poetas españois.
Lingua Galega e Literatura: práctica vocal sobre textos en galego.
Educación plástica e visual: Scriabin, os colores da música
PROXECTO LECTOR
Traballamos na aula sobre os seguintes libros:
a. Método fácil para leer música. Terry Burrows
b. Historia de la música negra norteamericana. Eileen Southern
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13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS
MESMOS (PRIMEIRO TRIMESTRE)
A materia de Linguaxe e práctica musical e unha materia non cursada polo mesmo alumnado o pasado ano polo que no hai nada que
comentar neste aspecto do aprendizaxe.
14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos tanto de teoría como de práctica entregarasen como
tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias
de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de tres horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así como
propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase preferentemente polo
chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula virtual e
podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán vídeos de pequeño tamaño interpretando pezas seguindo os pasos e as
explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:

Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
-

Proba/exame teórico ou oral de teoría musical realizado a través de tarefas de moodle o cuestionario……….20%
Proba de ditado musical melódico e rítmico realizado a través de tarefas de moodle o por vídeoconferencia……….10%
Proba práctica de interpretación vocal e instrumental, grabada e subida como tarefa a Moodle……..30%
Traballos realizados e presentados, caderno de exercicios (todo presentado a traves da aula virtual)…..20%
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-

Observación directa, se valorara a puntualidade nas entregas das tarefas………….20%. Neste bloque tamén se valorará a participación nos
ensaios virtuais dos participante na actividade do coro escolar.

17. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E
REMATE DO PERIODO LECTIVO.
Actividades de ampliación: montaxe de proposta coreográfica o instrumental en grupo. Titoriales aloxados na aula virtual.
Actividades de recuperación, apoio e reforzo: Traballo sobre fichas de resumen de conceptos, teoría musical…Repaso de
conceptos coa axuda voluntaria de compañeiros e compañeiras. Práctica de obras sinxelas instrumentais e vocais seguindo os
titoriais da aula virtual.

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA
2º BACHARELATO

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
A historia da música e da danza persegue proporcionar unha visión global do lugar que ocupan ambas na historia da arte e da súa achega á
historia da humanidade, á vez que lle proporciona ao alumnado os fundamentos de comprensión, análise e valoración das creacións
producidas no
pasado e no presente, de maneira que poida ter criterios para establecer xuízos estéticos propios sobre elas e sobre a súa difusión e consumo
na sociedade actual.
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Esta materia do bacharelato de artes introduce o alumnado no descubrimento dun amplo espectro de manifestacións e estilos, así como de
diferentes modos de concibir a creación nestas disciplinas artísticas que, estreitamente relacionadas, discorren conxuntamente ao longo do
tempo. Este carácter integrador da materia fai posible aproximarse á evolución das devanditas creacións entendéndoas como un todo. O seu
coñecemento permite abrir horizontes novos e ampliar a perspectiva a partir da que observar a música e a danza, non tanto a través dun
estudo pormenorizado das persoas autoras ou do catálogo das súas obras, como da comprensión e valoración das grandes achegas
individuais ou colectivas, das súas características e do seu devir no tempo.
A materia traza un amplo panorama histórico en que teñen cabida os diferentes períodos nos cales, cun criterio máis ou menos convencional,
adoita dividirse a historia da música e da danza a partir das súas orixes ata os nosos días, afondando especialmente nas épocas de que nos
chegou repertorio de obras. Así mesmo, son obxecto de estudo as características máis relevantes que configuran un estilo, as persoas autoras
representativas de cada un e aquelas cuxas obras impulsaron a evolución e o cambio para novas concepcións estéticas da música e da danza.
Os contidos seleccionados proporcionan coñecementos que abordan aspectos históricos, sociolóxicos e estéticos da linguaxe, da expresión e
da audición nos diferentes períodos históricos; a existencia de sonoridades e danzas propias de cada un; a creación ou permanencia das
diversas formas musicais como un dos principais elementos delimitadores dos distintos
estilos; a conexión entre música popular, música culta e danzas e a interpretación entendida como a tradución práctica do código
correspondente ou proveniente da tradición. Estes contidos teñen como obxectivo principal o afondamento no coñecemento da música e da
danza desde distintas perspectivas: artística, científica, técnica e social.
A práctica habitual de escoitar, ver ou presenciar espectáculos musicais ou de danza de obras representativas dos períodos históricos e o uso
de fontes de información para afondar no coñecemento das características estilísticas e as correntes estéticas dos contextos en que se
desenvolveron estas artes moldearán o gusto do alumnado e proporcionaranlle unha
maior perspectiva a partir da cal contemplar a creación artística. Os coñecementos
adquiridos permitiranlle comprender a evolución da música e da danza, establecer asociacións con outras manifestacións artísticas das
sociedades en que se produciron, situar temporalmente as obras e, finalmente, construír argumentacións fundadas na súa análise e a
valoración.
Hai que insistir en que a perspectiva debe ser eminentemente práctica; nela, debe perseguirse a participación activa do alumnado e a
discusión de diferentes opinións ao fío das cuestións suscitadas polo profesorado.
Aínda así, a materia non debe desligarse por completo dunhas bases teóricas, que deben vir da man fundamentalmente das propias fontes
históricas.
Deste xeito o alumnado debe familiarizarse coa lectura dos documentos e fontes que lle faciliten a comprensión de todo o relativo á música e á
danza, relacionándoas coa información e as claves creativas e culturais proporcionadas polas propias persoas creadoras.
O alumnado xa tratou, sucintamente, estes contidos na materia de música ao longo da etapa anterior. Polo tanto, os seus coñecementos
previos facilítanlle a aprehensión dos contidos, especialmente dos relacionados coa historia da música e a presenza da música na sociedade.
O coñecemento destes contidos desenvolverá a súa cultura; a integración de todos eles engade ao seu acervo académico habilida des e
estrategias metodolóxicas que lle posibilitarán acceder e procesar os datos para, posteriormente, reflexionar autonomamente sobre eles. Así, a
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súa incorporación habilitarao para situar, comprender, asimilar e comentar calquera obra que se someta á súa consideración. O importante é
que, unha vez que se curse esta materia, todas as alumnas e todos os alumnos adquiran unha formación máis ampla, unha visión máis global
do lugar que ocupan a música e a danza na historia da arte e posúan criterio para establecer xuízos
estéticos propios.
A materia organízase en bloques que responden aos diversos períodos histórico-estilísticos, razón pola cal a maior parte dos contidos foron
redactados como conceptos. A pesar disto, a interrelación do primeiro bloque cos demais sitúa, como ferramentas habituais do traballo diario,
os procedementos. Finalmente, e como é inherente a toda actividade baseada na música e na danza, a actitude de escoita e obse rvación,
interese e respecto, así como de apertura de miras ante todo o que resulte novo, debe estar sempre presente na materia por parte do
alumnado.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
Perfil competencial: estándares relacionados por competencias e a porcentaxe que se lles outorga a cada un deles:
CCL, HMD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.
▪ HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste períodos
▪ HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora

determinada, establecendo xuízos críticos.

▪ HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e estable xuízos críticos.

▪ HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.

PORCENTAXE
5%
5%
5%
5%

ÁREA
HMD
HMD
HMD
HMD

5%
5%
5%

HMD
HMD
HMD

5%
5%
5%

HMD
HMD
HMD

5%
5%

HMD
HMD
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▪ HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%

HMD

▪ HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

3%
3%
3%

HMD
HMD
HMD

3%
3%
3%

HMD
HMD
HMD

▪ HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

3%
3%
3%

HMD
HMD
HMD

▪ HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e

3%

HMD

PORCENTAXE
1%
3%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%

ÁREA
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.

determinado/a, e establece xuízos críticos.
ritmos.

CD, HMD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar situacións artísticas concretas.
▪ HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como distintos medios e soportes técnicos.
▪ HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste períodos
▪ HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e

ritmos.
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CAA, HMD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

▪ HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de xeito ordenado e metódico, sintetizando as ideas, distinguindo a información principal da secundaria e usando un

PORCENTAXE
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1%
1%

ÁREA
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD

▪ HMDB1.5.1. Comprende e explica o papel da música e da danza, e o xeito en que se relaciona con outras artes, para configurar xunto a elas unha obra artística

1%

HMD

▪ HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo da música nunha situación concreta.

1%
2%
2%

HMD
HMD
HMD

5%
3%
5%
5%

HMD
HMD
HMD
HMD

5%
5%

HMD
HMD

▪ HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%
5%

HMD
HMD

▪ HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

5%

HMD

▪ HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica dunha obra concreta ou dunha interpretación dela.
▪ HDMB1.1.3. Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos comentarios.
▪ HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais características dos estilos, os xéneros ou as escolas, e detecta as diferenzas entre varias obras.
▪ HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, e extrae conclusións propias con base nos coñecementos adquiridos na materia.
▪ HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación.
▪ HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e coreógrafos/as.
▪ HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do texto, en relación coas correntes estéticas e estilísticas dunha época concreta.

vocabulario técnico acorde.
total.

▪ HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema de investigación.
▪ HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, establecendo prioridades e superando con creatividade os obstáculos que vaian

xurdindo.

▪ HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.
▪ HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como distintos medios e soportes técnicos.
▪ HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora

determinada, establecendo xuízos críticos.

▪ HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

determinado/a, e estable xuízos críticos.
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▪ HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%

HMD

▪ HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%
5%

HMD
HMD

▪ HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

3%

HMD

▪ HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

3%

HMD

▪ HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.

3%
3%

HMD
HMD

▪ HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o procedemento establecido, a repartición do traballo, as

PORCENTAXE
5%
5%
2%
1%

ÁREA
HMD
HMD
HMD
HMD

▪ HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora

5%

HMD

▪ HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%

HMD

▪ HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%

HMD

▪ HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%

HMD

▪ HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

5%

HMD

▪ HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

3%

HMD

determinado/a, e establece xuízos críticos.

determinado/a, e establece xuízos críticos.

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

CSC, HMD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación.
▪ HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e coreógrafos/as.
▪ HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, tomando as decisións pertinentes.

conclusións obtidas e unha posible continuación da investigación, facendo explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.
determinada, establecendo xuízos críticos.

determinado/a, e establece xuízos críticos.
determinado/a, e estable xuízos críticos.

determinado/a, e establece xuízos críticos.
determinado/a, e establece xuízos críticos.
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determinado/a, e establece xuízos críticos.
▪ HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

3%

HMD

PORCENTAXE
1%
2%
2%
1%

ÁREA
HMD
HMD
HMD
HMD

5%

HMD

PORCENTAXE
5%
5%
5%
5%
5%
1%
1%

ÁREA
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD
HMD

▪ HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, establecendo prioridades e superando con creatividade os obstáculos que vaian

2%
2%

HMD
HMD

▪ HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o procedemento establecido, a repartición do traballo, as

1%

HMD

▪ HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.

5%
5%

HMD
HMD

determinado/a, e establece xuízos críticos.

CSIEE, HMD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para sonorizar ou ambientar situacións artísticas concretas.
▪ HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema de investigación.
▪ HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, tomando as decisións pertinentes.
▪ HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o procedemento establecido, a repartición do traballo, as

conclusións obtidas e unha posible continuación da investigación, facendo explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

▪ HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita as fontes consultadas.

CCEC, HMD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
▪ HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica dunha obra concreta ou dunha interpretación dela.
▪ HDMB1.2.1.Identifica e sitúa cronoloxicamente os diferentes períodos da historia da música e da danza.
▪ HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou estilístico.
▪ HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, e extrae conclusións propias con base nos coñecementos adquiridos na materia.
▪ HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa creación.
▪ HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas polo/pola autor/a do texto, en relación coas correntes estéticas e estilísticas dunha época concreta.
▪ HMDB1.5.1. Comprende e explica o papel da música e da danza, e o xeito en que se relaciona con outras artes, para configurar xunto a elas unha obra artística

total.

▪ HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema de investigación.

xurdindo.

conclusións obtidas e unha posible continuación da investigación, facendo explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

▪ HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
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▪ HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste períodos
▪ HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora

5%
5%

HMD
HMD

▪ HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autora

5%

HMD

▪ HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.

5%
5%

HMD
HMD

5%
5%
5%

HMD
HMD
HMD

5%
5%
5%

HMD
HMD
HMD

5%
5%
5%

HMD
HMD
HMD

3%
3%
3%

HMD
HMD
HMD

▪ HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

3%
3%
3%

HMD
HMD
HMD

▪ HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais características da música e da danza tradicional, distinguindo estilos de canto, melodías, escalas, texturas e

3%

HMD

determinada, establecendo xuízos críticos.
determinada, establecendo xuízos críticos.

▪ HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e estable xuízos críticos.

▪ HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.
▪ HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a

determinado/a, e establece xuízos críticos.

▪ HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis importantes das obras propostas.
▪ HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período.

determinado/a, e establece xuízos críticos.
ritmos.
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3. CONCRECCIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO
OBXECTIVOS
A ensinanza da historia da música e da danza no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades:
1. Captar a través da audición e/ou visión de obras representativas, con ou sen apoio de partituras, as súas principais características formais,
estéticas e estilísticas, co fin de situalas nos diferentes períodos da historia da música e da danza.
2. Coñecer as características dos diferentes períodos estilísticos da música e da danza, mediante o estudo das súas obras e persoas
creadoras máis representativas, para comprender a evolución e importancia destas disciplinas artísticas no transcurso da historia.
3. Coñecer e valorar a importancia da música e a danza como manifestacións artísticas dunha sociedade, así como as súas relacións coa
literatura e as demais artes, considerando a influencia de factores de tipo cultural, sociolóxico e estético no proceso creativo.
4. Desenvolver e ampliar a formación estética e o espírito crítico, adquirindo o hábito de escoitar ou presenciar espectáculos de música e de
danza, en gravacións ou ben en directo, procedentes tanto da tradición clásica como doutras culturas ou de tendencias populares urbanas
actuais, con vistas a construír un pensamento estético autónomo, aberto e flexible.
5. Empregar un léxico e terminoloxía apropiada, sexa oralmente ou
por escrito, para expresar procesos musicais ou coreográficos, así como
para formular e defender as súas valoracións críticas e persoais.
6. Utilizar con autonomía e creatividade as fontes bibliográficas e as tecnoloxías da información e da comunicación, valorando a súa utilidade
como recursos tanto para o coñecemento e a investigación como para o lecer.
7. Valorar e coñecer as achegas realizadas polo Estado español, e en particular por Galicia, á música e á danza, con vistas a apreciar a súa
rela- ción co patrimonio artístico e cultural e apreciar a riqueza dos seus propios sinais de identidade.
8. Comprender e respectar as diversas manifestacións artísticas contemporáneas,
impulsando a súa curiosidade e interese cara a elas, con vistas a fomentar a ampliación, de xeito autónomo, das súas preferencias e
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gustos persoais.
9. Comprender o proceso de creación musical e coreográfica distinguindo os axentes que inflúen directamente na súa difusión: intérpretes,
instrumentos, gravacións, partituras, medios de comunicación, etc.

4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
- TEMPORALIZACIÓN
- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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CRITERIOS

INSTRUMENTOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

/PROCEDIMIENTOS DE
AVALIACIÓN

EXAMEN
TEÓRICO

1º AV

2ºAV

3º AV

GRAO MÍNIMO PARA A SUPERACIÓN DA
MATERIA

DE
CUALIFICA
CIÓN

●

HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva
persoal unha valoración estética e crítica dunha
obra concreta ou dunha interpretación dela.

●

●

●

●

HMDB1.1.1. Realiza desde unha perspectiva
persoal unha valoración estética e crítica
dunha obra concreta ou dunha interpretación
dela.

5%

●

HDMB1.1.2. Domina o vocabulario e a terminoloxía
científica aplicados á música e á danza.

●

●

●

●

HDMB1.1.2. Domina o vocabulario e a
terminoloxía científica aplicados á música e á
danza.

10%

●

HDMB1.1.3. Consulta e contrasta as fontes de
información adecuadas para a elaboración dos
comentarios.

●

●

●

●

HDMB1.1.3. Consulta e contrasta as fontes
de información adecuadas para a elaboración
dos comentarios.

5%

●

HDMB1.2.1.Identifica e sitúa cronoloxicamente os
diferentes períodos da historia da música e da
danza.

●

●

●

●

HDMB1.2.1.Identifica e sitúa
cronoloxicamente os diferentes períodos da
historia da música e da danza.

5%

●

HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais
características dos estilos, os xéneros ou as
escolas, e detecta as diferenzas entre varias obras.

●

●

●

●

HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais
características dos estilos, os xéneros ou as
escolas, e detecta as diferenzas entre varias
obras.

5%

●

HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu momento
histórico e/ou estilístico.

●

●

●

●

HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu
momento histórico e/ou estilístico.

5%
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●

HDMB1.3.1. Comprende e explica a complexidade
do fenómeno artístico, e extrae conclusións propias
con base nos coñecementos adquiridos na materia.

●

●

●

●

HDMB1.3.1. Comprende e explica a
complexidade do fenómeno artístico, e extrae
conclusións propias con base nos
coñecementos adquiridos na materia.

5%

●

HDMB1.3.2. Entende e explica a función das obras
e a influencia na sociedade e noutras disciplinas
artísticas no momento da súa creación.

●

●

●

●

HDMB1.3.2. Entende e explica a función das
obras e a influencia na sociedade e noutras
disciplinas artísticas no momento da súa
creación.

5%

●

HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso
creativo de músicos/as e coreógrafos/as.

●

●

●

●

HDMB1.3.3. Comprende e describe o proceso
creativo de músicos/as e coreógrafos/as.

5%

Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade á Idade Media

●

HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

●

●

HMDB2.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os
trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

5%

●

HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste períodos

●

●

HMDB2.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste períodos

5%

●

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autora determinada, establecendo
xuízos críticos.

●

●

HMDB2.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autora determinada,
establecendo xuízos críticos.

5%

●

●

HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os

5%

Bloque 3. O Renacemento

●

HMDB3.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.
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trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

●

HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste período.

●

●

HMDB3.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste período.

5%

●

HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

●

●

HMDB3.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

5%

Bloque 4. O Barroco

●

HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

●

●

HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os
trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

5%

●

HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste período.

●

●

HMDB4.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste período.

5%

●

HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e estable
xuízos críticos.

●

●

HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
estable xuízos críticos.

5%

●

●

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os

5%

Bloque 5. O Clasicismo

●

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.
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trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

●

HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste período.

●

●

HMDB5.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste período.

5%

●

HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

●

●

HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

5%

Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo

●

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

●

●

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os
trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

3%

●

HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste período.

●

●

HMDB6.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste período.

3%

●

HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

●

●

HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

3%

●

●

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os

3%

Bloque 7. Primeiras tendencias modernas

●

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.
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trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

●

HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste período.

●

●

HMDB7.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste período.

3%

●

HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

●

●

HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

3%

Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX.

●

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero,
as características estéticas e os trazos estilísticos
máis importantes das obras propostas.

●

●

HMDB8.1.1. Capta e describe o carácter, o
xénero, as características estéticas e os
trazos estilísticos máis importantes das obras
propostas.

3%

●

HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e os/as
autores/as máis representativos/as deste período.

●

●

HMDB8.1.2. Coñece e describe as obras e
os/as autores/as máis representativos/as
deste período.

3%

●

HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época, un
estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

●

●

HMDB8.2.1. Analiza a complexidade de
circunstancias que, pola súa importancia,
determinen o desenvolvemento dunha época,
un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e
establece xuízos críticos.

3%

●

●

HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais
características da música e da danza
tradicional, distinguindo estilos de canto,
melodías, escalas, texturas e ritmos

3%

Bloque 9. A música tradicional no mundo.

●

HMDB.9.1.1. Coñece e describe as principais
características da música e da danza tradicional,
distinguindo estilos de canto, melodías, escalas,
texturas e ritmos.
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REALIZACIÓN
DE TAREFAS E
PRESENTACIÓN
DE TRABALLOS

●

HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas
polo/pola autor/a do texto, en relación coas
correntes estéticas e estilísticas dunha época
concreta.

●

●

●

●

HMDB1.4.1. Describe as formulacións
plasmadas polo/pola autor/a do texto, en
relación coas correntes estéticas e estilísticas
dunha época concreta.

1%

●

HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de xeito
ordenado e metódico, sintetizando as ideas,
distinguindo a información principal da secundaria e
usando un vocabulario técnico acorde.

●

●

●

●

HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de
xeito ordenado e metódico, sintetizando as
ideas, distinguindo a información principal da
secundaria e usando un vocabulario técnico
acorde.

1%

●

HMDB1.5.1. Comprende e explica o papel da
música e da danza, e o xeito en que se relaciona
con outras artes, para configurar xunto a elas unha
obra artística total.

●

●

●

●

HMDB1.5.1. Comprende e explica o papel da
música e da danza, e o xeito en que se
relaciona con outras artes, para configurar
xunto a elas unha obra artística total.

1%

●

HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo da
música nunha situación concreta.

●

●

●

●

HMDB1.5.2. Explica a utilización que se fixo
da música nunha situación concreta.

1%

●

HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para
sonorizar ou ambientar situacións artísticas
concretas.

●

●

●

●

HMDB1.5.3. Selecciona pezas musicais para
sonorizar ou ambientar situacións artísticas
concretas.

1%

●

HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade na
comunicación das ideas, e dominio do tema de
investigación.

●

●

●

●

HMDB1.6.1. Transmite certeza e seguridade
na comunicación das ideas, e dominio do
tema de investigación.

2%

●

HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas
obxecto de investigación, establecendo prioridades
e superando con creatividade os obstáculos que
vaian xurdindo.

●

●

●

●

HMDB1.6.2. Selecciona correctamente temas
obxecto de investigación, establecendo
prioridades e superando con creatividade os
obstáculos que vaian xurdindo.

2%

●

HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o seu
papel no traballo en grupo, tomando as decisións
pertinentes.

●

●

●

●

HMDB1.6.3. Asume con responsabilidade o
seu papel no traballo en grupo, tomando as
decisións pertinentes.

2%
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●

HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o
proceso de investigación e elabora conclusións
sobre o procedemento establecido, a repartición do
traballo, as conclusións obtidas e unha posible
continuación da investigación, facendo explícitas as
súas impresións persoais sobre a experiencia.

●

●

●

●

HMDB1.6.4. Expón as súas reflexións sobre o
proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o procedemento
establecido, a repartición do traballo, as
conclusións obtidas e unha posible
continuación da investigación, facendo
explícitas as súas impresións persoais sobre
a experiencia.

1%

●

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e ordenado os
resultados do seu traballo de investigación, e cita
as fontes consultadas.

●

●

●

●

HMDB1.6.5. Expón de xeito preciso e
ordenado os resultados do seu traballo de
investigación, e cita as fontes consultadas.

5%

●

HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da
información e da comunicación, así como distintos
medios e soportes técnicos.

●

●

●

●

HMDB1.6.6. Utiliza as novas tecnoloxías da
información e da comunicación, así como
distintos medios e soportes técnicos.

3%

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
Tras unha exposición inicial de enfoque do tema por parte do profesorado o método a seguir é participativo, e sempre baseado no
diálogo. Cada alumno e alumna aportará aos demais o aprendido e solventaranse dúbidas das cuestións plantexadas. O alumnado
participará na elaboración dun glosario de termos de teoría musical e sobre formas musicais, instrumentos e autores, que servirá
de base para resolver as definicións dos exames.
Ademais promoveranse as seguintes actitudes e métodos:
--Promover a participación activa do alumnado na aula nun ambiente de intercambio, colaboración e interacción.
-Fomentar a creatividade do alumnado.
-Potenciar a socialización, ademais de favorecer as relacións no grupo e o traballo de equipo.
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-Facilitar o contacto co exterior, asistencia a audicións, concertos e espectáculos de danza, entre outros.
-Partir dos coñecementos previos do alumnado e desenvolver os contidos de forma estruturada e coherente, de maneira que a
posibilidade de construír novas aprendizaxes repouse no xa aprendido.
-Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezan a motivación que sente de forma natural ante o
fenómeno musical. Potenciaranse moi especialmente as posibilidades de comunicación a través do interese que posúe ante o feito
musical, natural no ser humano, traballando nun ambiente distendido que propicie a asimilación dos novos conceptos.
-Fomentar a participación do alumnado na realización de traballos de investigación sobre autores e obras representativas dun
estilo compositivo determinado.
-Potenciar a utilización das TIC que estean ao seu alcance, tanto con fins educativos como para o seu tempo de lecer. Igualmente,
fomentarase
a lectura e análise de diferentes fontes documentais, tanto en formato impreso como en soporte electrónico multimedia.

5. MATERIAS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Para a materia de Historia da Música e da Danza empregamos os medios da aula: equipo informático e conexión a internet para a
investigación dos diferentes temas e para acceso a videos e audios exemplo das obras analizadas..
A aula conta con proxector e mesa e equipo de son para una correcta audición e visionado das pezas musicais.
Sempre que sexa posible as audicións traballadas serán apoiadas coa partitura correspondente.
Para a explicación xeral e como guión de cada tema proxectaranse montaxes de Power Point, que o alumnado pode consultar con
posterioridade na web do noso IES.
A proposta de exercicios e temario está aloxada na aula virtual, na que tamén se presentarán os traballos por parte do alumnado.
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7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Bloque 1. Percepción, análise e documentación
▪ B1.1. Expresar xuízos persoais mediante unha análise estética ou un comentario crítico a partir da audición ou a visión e a análise dunha obra determinada, considerando aspectos técnicos, expresivos e

interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a terminoloxía apropiada.

▪ B1.2. Situar cronoloxicamente unha obra, tras a súa escoita ou a súa visión e análise, ou comparar obras de similares características, representativas dos estilos ou as escolas principais, e sinalar semellanzas e

diferenzas entre elas.

▪ B1.3. Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das épocas, os estilos ou os/as autores/as máis representativos/as da historia da música e da danza.
▪ B1.4. Analizar textos relativos á música ou á danza.
▪ B1.5. Explicar, a partir dun exemplo proposto, a través dunha análise ou dun comentario, a utilización da música e da danza como soporte dun texto literario ou como medio de intensificación dramática en óperas,

ballet, cine ou teatro.

▪ B1.6. Elaborar traballos de investigación, individuais ou en grupo, sobre algún aspecto determinado e relativo á música, a danza, a literatura ou a estética da arte de calquera época.

Bloque 2. A música e a danza da Antigüidade á Idade Media
▪ B2.1. Identificar, a través da audición ou da visión, obras da Idade Antiga e medievais, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.
▪ B2.2. Relacionar a historia da música e da danza na Idade Antiga e na Idade Media, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo

período.

Bloque 3. O Renacemento

●

B3.1. Identificar obras do renacemento, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.

●

B3.2. Relacionar a historia da música e da danza do Renacemento, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo período.
Bloque 4. O Barroco

●

B4.1. Identificar obras do barroco, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.

●

B4.2. Relacionar a historia da música e da danza do barroco, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo período.
Bloque 5. O Clasicismo

●

B5.1. Identificar obras do clasicismo, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este período histórico.

●

B5.2. Relacionar a historia da música e da danza do Clasicismo, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo período.
Bloque 6. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo

●

B6.1. Identificar obras do Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este
período histórico.

●

B6.2.. Relacionar a historia da música e da danza no Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto
histórico e a sociedade do mesmo período.
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Bloque 7. Primeiras tendencias modernas

●

B7.1. Identificar obras do Impresionismo, o Expresionismo e outros movementos da primeira metade do século XX, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos,
xustificando a súa pertenza a este período histórico.

●

B7.2. Relacionar a historia da música e da danza da primeira metade do século XX, así como os seus movementos artísticos e as obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto
histórico e a sociedade do mesmo período.
Bloque 8. Música e Danza na segunda metade do século XX.

●

B8.1. Identificar obras pertencentes aos movementos estilísticos da segunda metade do século XX, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, xustificando o seu
pertenza a este período histórico.

●

B8.2. Relacionar a historia da música e da danza da segunda metade do século XX, así como os seus movementos artísticos e as obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto
histórico e a sociedade do mesmo período
Bloque 9. A música tradicional no mundo.

●

B9.1. Identificar obras da música tradicional, a través da audición ou da visión, e describir os seus trazos máis característicos, distinguindo estilos, estéticas e usos.

Faranse dous probas ao trimestre, segundo o calendario fixado polo equipo directivo do centro e aprobado en claustro de
profesores.
Cada unha das probas consistirá nun exame coa seguinte estrutura:
- pregunta teórica: 4 puntos
- definicións: 2 puntos
- comentario de audición (con o sen apoio de partitura): 4 puntos.
O alumnado necesita superar con un 5 sobre 10 as probas propostas
As dúas probas valerán un 80% da nota final da avaliación. É necesario ter superadas ambas para aprobar o trimestre (non se fará
media con menos de 4 puntos).
O 20% restante son os traballos propostos polo profesorado que deben ser entregados en tempo e forma.
Recuperación das avaliacións pendentes. No mes de Maio farase unha proba final para o alumnado que non superase algunha
avaliación e para o alumnado que desexe subir nota.
A nota final é a media das tres avaliacións
Na avaliación extraordinaria de Xuño farase un único exame que constará de dúas partes:
- teórica, con unha pregunta teórica que valerá 4 puntos e catro definicións de 0.5 puntos cada una.
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-

Comentario de audición, que valerá 4 puntos.

A nota para superar a materia será de 5 puntos o superior.

8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE
Ver táboas anexo
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
A materia e Historia da Música e da Danza cursase en 2º de Bacharelato polo que no existe alumnado coa materia pendente.
10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS
No primeiro mes o alumnado deberá presentar un traballo sobre un tema plantexado sobre la materia. Valorarase tanto o contido
como a expresión, o emprego da terminoloxía axeitada, o prazo de entrega e o uso das tecnoloxías. Tamén valorarase a sua
presentación oral.
Conforme os resultados, reforzarase, no alumnado que así o precise o traballo sobre os aspectos non superados, a saber: fallos na
redacción, mal emprego dos termos musicais…
Como medida colectiva, esta primeira proba determinará o nivel do alumnado en xeral e servirá ao profesorado para facer mais
énfases nos aspectos que se considere necesario.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
O principal elemento diverso ao que nos enfrentamos e o diferente nivel de linguaxe musical do alumnado que si ben nesta materia
non e fundamental si pode presentar problemas á hora do manexo dun vocabulario técnico axeitado. Ao alumnado que así o
precise se lle reforzaran conceptos de teoría musical e exercicios se fora necesario.
12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
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Educación ambiental: a contaminación sonora, a exposición a ruidos na adolescencia. Novos espazos para a música, concertos en
espazos abertos.
Educación para a saúde: patoloxías na práctica instrumental, a música e o corpo humano: teoría dos afectos, movemento
harmónico do corpo e saúde, a voz e o seu coidado.
Educación para a igualdade entre sexos: danzas en grupo e parella. Interpretación a coro de voces mixtas. Concerto día contra a
violencia de xénero.
Educación para a paz e a tolerancia: Selección de músicas e textos de marcado carácter democrático, naturalista e dialogante.
Análise de obras de culturas moi diferentes á propia.
Educación para o lecer: asistencia a eventos musicais de tódolos estilos e tendencias, incentivar a práctica musical en grupo no
tempo libre nas instalacións do instituto. Isto vese materializado nos obradoiros organizados dentro do Contrato Programa.
Programación e realización de concertos protagonizados polos alumnos.
Educación do consumidor: a mensaxe musical-publicitario. Valoración crítica das listas de vendas, o consumo de música clásica na
época actual.
Educación Física: A música e a danza
Matemáticas: proporción e fracción na linguaxe musical, proporción na forma musical. Teoría pitagórica sobre a música.
Proporcións e medidas na organoloxía
Linguas Estranxeiras: Análise de pezas vocais en distintos idiomas.
Ciencias da Natureza: Acústica, O corpo humano, o aparato fonador. A música dos paxaros. A música concreta.
Lingua Castelá e Literatura: práctica vocal sobre textos de poetas españois.
Lingua Galega e Literatura: práctica vocal sobre textos en galego.
Educación plástica e visual: Scriabin, os colores da música. Fontes iconográficas para o estudo dos instrumentos musicais.
TICS: Música electrónica e electroacústica. Programas de edición de partituras. O son Amplificado. O consumo musical via
internet.
13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS
(PRIMEIRO TRIMESTRE)
A materia de Historia da Música e da Danza e unha materia non cursada polo mesmo alumnado o pasado ano polo que no hai nada que
comentar neste aspecto do aprendizaxe.
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14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Na mesma aloxaranse apuntamentos, vídeos, cadros sinópticos…Os
traballos entregarasen como tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc.
Se observarán as carencias de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de tres horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así como
propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase preferentemente polo
chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras e comentarios de audición quedarán
aloxadas na aula virtual e podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle e cuestionarios moodle. Subirán á aula virtual as tarefas propostas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:
Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos traballos é
obrigatoria para a avaliación positiva.
Proba/exame teórico escrito ou oral os contidos de Historia da Música e da Danza realizado a través de tarefas de moodle, webex o
cuestionario moodle……….80%
o Examen sobre 10 puntos:
▪ Pregunta de desarrollo: 4 puntos
▪ Definicións: 2 puntos
▪ Comentario de audición: 4 puntos
Traballos realizados e presentados, caderno de exercicios (todo presentado a traves da aula virtual)…..20%, se valorara a puntualidade nas
entregas das tarefas………….20%.
-

-

17.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E REMATE DEO
PERIODO LECTIVO.
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Realización de tarefas diversas: exercicios de repaso, fichas, comentarios de audición, simulacro de proba escrita. Entrega de actividades a
través da aula virtual.

ANÁLISE MUSICAL I
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (ao inicio da programación, común para toda ela)
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

Conforme ao publicado na LOMCE as competencias claves son:
- 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).
Dentro das mesmas a materia de Música mostra o seguinte perfil de área: competencias que se desenvolven a través da materia
de Análise Musical I.
CCL, ANÁLISE MUSICAL I
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
AM1B1.1.1. Establece e explica o modo en que está construída unha obra, entendendo a relación entre a
estrutura e os elementos e procedementos utilizados.

PORCENTAXE
10%

ÁREA
AMI
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AM1B1.3.1. Recoñece e describe os planos sonoros, utilizando a terminoloxía adecuada.

5%

AMI

AM1B1.3.2. Explica as características das texturas e distíngueas na partitura e na audición.

5%

AMI

AM1B1.3.2. Explica as características das texturas e distíngueas na partitura e na audición.

5%

AMI

AM1B2.1.1. Comprende e describe o que é forma tipo ou forma histórica.

5%

AMI

5%

AMI

AM1B21.4. Recoñece e describe os procedementos xeradores de forma (repetición, contraste, elaboración de
materiais e coherencia).

5%

AMI

AM1B2.2.1. Elabora comentarios escritos ou orais sobre audicións, con espírito crítico, utilizando unha
terminoloxía adecuada.

5%

AMI

AM2B2.2.2. Consulta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos comentarios

5%

AMI

AM1B3.2.1. Comprende e explica o tratamento que realizou o/a compositor/a do texto: se foi descritivo, se é unha
simple escusa, se o poema ou texto de partida determina a forma, se o punto culminante coincide con palabras
especiais, etc.

5%

AMI

AM1B3.2.2. Utiliza argumentos e razoamentos coherentes.

5%

AMI

PORCENTAXE
5%

ÁREA
AMI

10%

AMI

PORCENTAXE
5%

ÁREA
AMI

AM1B2.1.2. Describe a forma da obra empregando unha linguaxe concreta e adecuada.

CMCCT, ANÁLISE MUSICAL I
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
AM2B2.2.2. Consulta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos comentarios
AM1B1.1.1. Establece e explica o modo en que está construída unha obra, entendendo a relación entre a
estrutura e os elementos e procedementos utilizados.

CD, ANÁLISE MUSICAL I
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
AM2B2.2.2. Consulta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos comentarios
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CAA, ANÁLISE MUSICAL I
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PORCENTAXE
5%

ÁREA
AMI

10%

AMI

5%

AMI

PORCENTAXE
5%

ÁREA
AMI

PORCENTAXE
10%

ÁREA
AMI

AM1B1.2.1. Distingue o timbre dos instrumentos e das voces, calquera que sexa a súa combinación.

5%

AMI

AM1B1.3.1. Recoñece e describe os planos sonoros, utilizando a terminoloxía adecuada.

5%

AMI

AM1B1.3.2. Explica as características das texturas e distíngueas na partitura e na audición.

5%

AMI

AM1B1.4.1. Percibe os procedementos de tensión e distensión utilizados polo/a compositor/a, e identifícaos na partitura.

5%

AMI

5%

AMI

AM1B2.1.1. Comprende e describe o que é forma tipo ou forma histórica.

5%

AMI

AM1B2.1.3. Analiza unha obra reflectindo esquematicamente as partes, as seccións e as subseccións en que pode
dividirse.

5%

AMI

AM1B21.4. Recoñece e describe os procedementos xeradores de forma (repetición, contraste, elaboración de

5%

AMI

AM1B1.5.1. Mantén uns correctos hábitos de escoita e de respecto polas demais persoas durante a interpretación da
música.
AM1B3.1.3. Integra o estudado e atopa información adecuada para desenvolver unha explicación fundamentada,
razoada e sentida das obras analizadas.
AM1B3.2.2. Utiliza argumentos e razoamentos coherentes.

CSC, ANÁLISE MUSICAL I
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
AM1B1.5.1. Mantén uns correctos hábitos de escoita e de respecto polas demais persoas durante a interpretación da
música.

CCEC, ANÁLISE MUSICAL I
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

AM1B1.5.1. Mantén uns correctos hábitos de escoita e de respecto polas demais persoas durante a interpretación da
música.
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materiais e coherencia).
AM1B3.1.1. Distingue aspectos característicos da música, como a estrutura e as súas características harmónicas, rítmicas,
tímbricas, etc.

5%

AMI

AM1B3.1.2. Distingue, polas súas características compositivas, formais e estéticas, a pertenza dunha obra a unha
determinada época ou a un estilo.

5%

AMI

AM1B3.2.1. Comprende e explica o tratamento que realizou o/a compositor/a do texto: se foi descritivo, se é unha
simple escusa, se o poema ou texto de partida determina a forma, se o punto culminante coincide con palabras
especiais, etc.

5%

AMI

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.
O ensino da Análise musical I no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades:
1. Percibir, a través da audición, tanto por medios convencionais como co uso das tecnoloxías, os elementos e procedementos que
configuran unha obra musical e captar a diversidad de recursos e trazos esenciais que contén.
2. Comprender a organización do discurso musical, observando os diferentes elementos e procedementos que dan lugar ao seu
estructuración: partes, seccións, materiais, texturas, harmonía, melodía, ritmo, timbre, procesos de crecemento e decrecimiento de
tensión, puntos culminantes, cadencias, etc.
3. Coñecer as principais formas musicais históricas ou formas-tipo e a súa evolución, relacionalas e comprender que a linguaxe
musical, como o resto das linguaxes, ten unhas normas que varían a través do tempo e recibe influencias diversas que lle fan
transformarse.
4. Recoñecer as características dos principais estilos musicais: a harmonía, a melodía, a textura, o ritmo, a instrumentación, a
ornamentación, etc., e ser capaz de detectar algunha desas características en obras pertencentes a épocas ou estilos distintos
como reminiscencias do pasado.
5. Comprender a relación entre música e texto en obras vocales ou vocales e instrumentales nas diferentes épocas históricas.
6. Adquirir un léxico e unha terminología adecuados para expresar e describir, de forma oral e escrita, os procesos analíticos
asociados ao estudo de obras e estilos musicais así como os procesos musicais, atendendo non só ao compoñente obxectivo da
música senón tamén ao subjetivo, o que percibe o oínte.
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7. Coñecer as músicas doutras culturas, as súas características, as sensacións que provocan e a función que cumpren no seu
contexto histórico-social, aprender a valoralas e comprender a influencia que han ter na música occidental ao longo da historia.
8. Utilizar o sentido crítico para valorar a calidade nas obras de diferentes épocas, estilos e xéneros, baseándose na percepción
dos elementos e procedementos constructivos, xulgando con criterio, argumentando e expoñendo as opinións con precisión
terminológica.
9. Coñecer as principais formas e elementos musicais (ritmo, harmonía, melodía, timbre e textura) propias da música tradicional da
Comunidade Autónoma de Galicia.
4. CONCRECIÓN ESTÁNDARES
1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTIDOS
2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Análise Musical I. 1º de bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Iniciación aos elementos analíticos

●
●
●

e
i
n

●

●

B1.1. Percepción dos elementos que
interveñen na estrutura dunha obra
musical (melodía, harmonía, ritmo,
tempo, dinámica, timbre e textura) en
diferentes contextos vocais e
instrumentais.
B1.2. Comprensión básica das
características sonoras de obras de

●

B1.1. Recoñecer e explicar cunha
terminoloxía adecuada os elementos
que interveñen na estrutura dunha obra
musical en diferentes agrupacións
vocais e instrumentais.

●

AM1B1.1.1. Recoñece e explica o modo en
que está construída unha obra, entendendo
a relación entre a estrutura e os elementos e
procedementos utilizados.

●
●

CCL
CCEC
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Análise Musical I. 1º de bacharelato

Obxectivos

Contidos

●

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

diferentes épocas, estilos, xéneros e
culturas da literatura musical.
B1.3. Uso dunha terminoloxía adecuada.

●
●

i
n

●

B1.4. Identificación de timbres e as súas
combinacións.

●

B1.2. Distinguir as voces e/ou os
instrumentos na audición dunha obra de
calquera estilo.

●

AM1B1.2.1. Distingue o timbre dos
instrumentos e das voces, calquera que
sexa a súa combinación.

●

CCEC

●
●
●

e
i
n

●

B1.5. Expresión precisa das impresións
producidas polas obras escoitadas e
valoración das súas características
construtivas.

●

B1.3. Recoñecer a textura dunha obra
ou dun fragmento escoitado, e explicar
as súas características dun modo claro e
conciso, utilizando ou non a partitura.

●

AM1B1.3.1. Recoñece e describe os planos
sonoros, utilizando a terminoloxía adecuada.

●
●

CCL
CCEC

●

AM1B1.3.2. Explica as características das
texturas e distíngueas na partitura e na
audición.

●
●

CCL
CCEC

●
●
●

d
i
n

●

B1.6. Aproximación analítica a aspectos
formais como a tensión e distensión, os
puntos culminantes, os equilibrio, a
relación entre seccións e os fraseos.
B1.7. Identificación na partitura destes,
determinando os procedementos
empregados.

●

B1.4. Identificar procesos de tensión e
distensión, así como o punto culminante
nunha obra previamente escoitada,
determinando os procedementos
utilizados.

●

AM1B1.4.1. Percibe os procedementos de
tensión e distensión utilizados polo/a
compositor/a, e identifícaos na partitura.

●
●

CCEC
CMCCT

B1.8. Consolidación de bos hábitos de
escoita e de respecto polas demais
persoas durante a interpretación da
música.

●

B1.5. Consolidar os bos hábitos de
escoita e de respecto polas demais
persoas durante a interpretación da
música.

●

AM1B1.5.1. Mantén uns correctos hábitos de
escoita e de respecto polas demais persoas
durante a interpretación da música.

●

●
●
●

a
d
n

●

CAA
CSC
CCEC
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Análise Musical I. 1º de bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 2. A forma musical

●
●
●

d
i
n

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

c
d
e
g
i
n

●

●

B 2.1. Recoñecemento da forma musical
e a súa percepción visual e auditiva pola
partitura e pola escoita.
B2.2. Comprensión da organización
estrutural da música e utilización de
diferentes modos de representala
graficamente, para reflectir
esquematicamente as partes, as
seccións e as subseccións coas que se
articula unha obra musical.
B2.3. Utilización de partituras, formatos
non estándar e outras representacións
gráficas como soporte da análise.
B2.4. Aproximación analítica aos
procedementos xeradores de forma
(repetición, contraste, elaboración de
materiais e coherencia).

●

B2.5. Comparación de versións dunha
mesma obra para determinar a calidade
da interpretación e a adecuación ao
reflectido na partitura.
B2.6. Elaboración e lectura de críticas
das obras escoitadas, atendendo
especialmente ás impresións producidas
pola obra, utilizando distintas fontes de
información.

●

B2.1. Recoñecer a forma dunha obra de
calquera estilo e a súa correspondencia
ou non cunha forma tipo a partir da súa
audición, e saber explicala coa
terminoloxía precisa, con ou sen
partitura.

B2.2. Realizar unha crítica ou un
comentario dun concerto ou dunha
audición, complementando o escoitado e
o traballado na clase con achegas e
documentación procurada polo propio
alumnado.

●

AM1B2.1.1. Comprende e describe o que é
forma tipo ou forma histórica.

●
●

CCEC
CCL

●

AM1B2.1.2. Describe a forma da obra
empregando unha linguaxe concreta e
adecuada.

●
●

CCEC
CCL

●

AM1B2.1.3. Analiza unha obra reflectindo
esquematicamente as partes, as seccións e
as subseccións en que pode dividirse.

●
●

CCEC
CAA

●

AM1B21.4. Recoñece e describe os
procedementos xeradores de forma
(repetición, contraste, elaboración de
materiais e coherencia).

●

CCEC

●

AM1B2.2.1. Elabora comentarios escritos ou
orais sobre audicións, con espírito crítico,
utilizando unha terminoloxía adecuada.

●
●
●

CCL
CAA
CSIEE

●

AM2B2.2.2. Consulta as fontes de
información adecuadas para a elaboración
dos comentarios

●
●

CD
CAA
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Análise Musical I. 1º de bacharelato

Obxectivos

Contidos

●
●

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B2.7. Procura e selección da información
en fontes variadas relativas a temas
musicais.
B2.8. Elaboración de traballos
individuais ou en grupo sobre análise e
contextualización estilística das obras
musicais.
Bloque 3. As formas históricas

●
●
●
●

d
h
i
n

●

●
●
●

●

B3.1. Principios de configuración musical
(morfoloxía e sintaxe) que proporcionan
a singularidade dunha obra e establecen
a xerarquía entre os parámetros
sonoros.
B3.2. Diferenciación entre música pura,
descritiva e programática.
B3.3. Estudo das principais formas-tipo.
B3.4. Formas instrumentais: forma
binarias, forma ternaria, forma ternaria
reexpositiva, formas de suite, minué con
trío, formas de rondó, forma tema con
variacións, formas con baixo ostinato,
formas de sonata, formas baseadas na
imitación, obertura, preludio, poema
sinfónico e formas libres.
B3.5. Formas nacidas a partir da música
contemporánea.

●

B3.1. Escoitar obras de características
ou estilos diversos, e recoñecer as
diferenzas e/ou as relacións entre elas.

●

AM1B3.1.1. Distingue aspectos
característicos da música, como a estrutura
e as súas características harmónicas,
rítmicas, tímbricas, etc.

●
●

CMCCT
CCEC

●

AM1B3.1.2. Distingue, polas súas
características compositivas, formais e
estéticas, a pertenza dunha obra a unha
determinada época ou a un estilo.

●

CCEC

●

AM1B3.1.3. Asimila o estudado e atopa
información adecuada para desenvolver
unha explicación fundamentada, razoada e
sentida das obras analizadas.

●
●
●
●

CCL
CAA
CD
CSIEE
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Obxectivos

●
●
●
●
●

d
e
h
i
n

Contidos

●
●
●

Criterios de avaliación

B3.6. Música con texto. Relación da
palabra coa música: diferentes
tratamentos.
B3.7. Formas escénicas.
B3.8. Formas vocais.

Procedementos/instrumentos
de avaliación

1.1 Probas específicas
abertas con preguntas ou
temas. Exposición de un
tema

●

Estándares de aprendizaxe

B3.2. Comentar oralmente ou por escrito
a relación entre música e texto en obras
de diferentes épocas e estilos.

Estándares de aprendizaxe

AM1B1.1.1. Establece e explica o modo
en que está construída unha obra,
entendendo a relación entre a estrutura e
os elementos e procedementos utilizados.

1ª Av

●

AM1B3.2.1. Comprende e explica o
tratamento que realizou o/a compositor/a do
texto: se foi descritivo, se é unha simple
escusa, se o poema ou texto de partida
determina a forma, se o punto culminante
coincide con palabras especiais, etc.

●
●

CCL
CCEC

●

AM1B3.2.2. Utiliza argumentos e
razoamentos coherentes.

●

CCL

2ª Av

x

Competencias clave

3ª Av

x

Grao mínimo para la
superación da materia

AM1B1.1.1. Describe os
procedementos de
composición máis
importantes utilizados unha
obra.

Criterios de
cualificación

10%
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Obxectivos

1.2. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición).

Contidos

Criterios de avaliación

AM1B1.2.1. Distingue o timbre dos
instrumentos e das voces, calquera que
sexa a súa combinación.

1.3. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición).

AM1B1.3.1. Recoñece e describe os
planos sonoros, utilizando a terminoloxía
adecuada.

1.4. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición con partitura)

AM1B1.3.2. Explica as características das
texturas e distíngueas na partitura e na
audición.

x

x

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

x

x

AM1B1.2.1. Distingue o
timbre dos principais
instrumentos e voces do
forma individual ou en
pequenos grupos.

5%

x

x

AM1B1.3.1. Recoñece
planos sonoros básicos:
solo-tutti, coro, orquestra,
agrupacións de cámara.

5%

x

x

AM1B1.3.2.Recoñece as
distintas texturas básicas, e
as distingue na partitura e
na audición

5%
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

1.5. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición con partitura)

AM1B1.4.1. Percibe os procedementos de
tensión e distensión utilizados polo/a
compositor/a, e identifícaos na partitura.

3.1. Observación directa

AM1B1.5.1. Mantén uns correctos hábitos
de escoita e de respecto polas demais
persoas durante a interpretación da
música.

1.6 Probas específicas abertas
con preguntas ou temas.
Exposición de un tema

AM1B2.1.1. Comprende e describe o que
é forma tipo ou forma histórica.

X

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

x

x

AM1B1.4.1. Recoñece
auditivamente os
procedementos básicos de
tensión e distensión
utilizados .

5%

x

x

AM1B1.5.1. Mantén a
atención e silencio na
escoita de audicións e
concertos.

5%

x

x

AM1B2.1.1. Comprende e
describe as principais
formas históricas.

5%
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Obxectivos

1.7 Probas específicas abertas
con preguntas ou temas.
Exposición de un tema

1.8. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición con partitura).

1.9 Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición con partitura)

2.1. Producción dos
alumnos. Traballos

Contidos

Criterios de avaliación

AM1B2.1.2. Describe a forma da obra
empregando unha linguaxe concreta e
adecuada.

AM1B2.1.3. Analiza unha obra reflectindo
esquematicamente as partes, as seccións
e as subseccións en que pode dividirse.

AM1B21.4. Recoñece e describe os
procedementos xeradores de forma
(repetición, contraste, elaboración de
materiais e coherencia).

AM1B2.2.1. Elabora comentarios escritos
ou orais sobre audicións, con espírito
crítico, utilizando unha terminoloxía
adecuada.

x

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

AM1B2.1.2. Identifica e
describe as formas musicais
básicas.

X

x

x

x

x

x

AM1B21.4. Identifica os
procedementos básicos
xeradores de forma
(repetición, contraste e
reelaboración de materiais).

5%

x

x

AM1B2.2.1.Realiza
comentarios escritos ou
orais sobre audcións

5%

AM1B2.1.3. Comprende e
distingue as partes en que
se dividen obras musicais
sinxelas.

5%

5%

147

Análise Musical I. 1º de bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

utilizando a terminoloxía
básica adecuada.

2.2. Producción dos alumnos.
Traballos

1.10. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición con partitura).

AM2B2.2.2. Consulta as fontes de
información adecuadas para a
elaboración dos comentarios

AM1B3.1.1. Distingue aspectos
característicos da música, como a estrutura e
as súas características harmónicas,
rítmicas, tímbricas, etc.

x

x

x

AM2B2.2.2. Recolle

5%

información adecuada para
a elaboración dos
comentarios.

X

AM1B3.1.1. Recoñece
aspectos elementais da
música, como estructuras
básicas e as súas
características harmónicas,
rítmicas, tímbricas, etc.

5%
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

1.11. Probas específicas:
Interpretación de datos
(audición con partitura)

AM1B3.1.2. Distingue, polas súas
características compositivas, formais e
estéticas, a pertenza dunha obra a unha
determinada época ou a un estilo.

2.3. Producción dos alumnos.
Traballos

AM1B3.1.3. Integra o estudado e atopa
información adecuada para desenvolver
unha explicación fundamentada, razoada
e sentida das obras analizadas.

1.12. Producción dos alumnos.
Traballos

AM1B3.2.1. Comprende e explica o
tratamento que realizou o/a
compositor/a do texto: se foi descritivo,
se é unha simple escusa, se o poema ou
texto de partida determina a forma, se o
punto culminante coincide con palabras
especiais, etc.

Estándares de aprendizaxe

X

x

x

x

x

Competencias clave

AM1B3.1.2. Distingue, polas
súas características
compositivas, formais e
estéticas, a pertenza de obras
características a unha
determinada época ou a un
estilo.

AM1B3.1.3. Traslada o
coñecemento aprendido ao
análisis de obras.

AM1B3.2.1.Identifica e
describe o tratamento que
realizou o/a compositor/a
do texto: se foi descritivo, se
é unha simple escusa, se o
poema ou texto de partida
determina a forma, se o

10%

10%

5%
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

punto culminante coincide
con palabras especiais, etc.

3.2. Observación directa.

AM1B3.2.2. Utiliza argumentos e
razoamentos coherentes.

x

x

x

AM1B3.2.2.Aplica
argumentos e razoamentos
coherentes.

5%

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
A base da materia e o análise de partituras e audicións dende diferentes puntos de vista e empregando diversas
metodoloxías analíticas.
Se lle aportará ao alumnado as ferramentas necesarias para o procedemento analítico: nocións dos contidos mínimos de
linguaxe musical para poder realizar os análisis; recursos e liña sobre análise musical; modelos de análisis segundo a época
histórica…
Se traballará a través da aula virtual do centro donde se aloxarán apuntamentos, audiciones e tarefas
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Aula moodle: nela están aloxadas as audiciós, apuntamentos e proposta de tarefas
7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
1. Recoñecer a forma dunha obra, a súa correspondencia ou non cunha forma tipo, a partir da audición da mesma, e saber
explicala coa terminología precisa, con ou sen partitura.
2. Distinguir na audición dunha obra as diferentes voces e/ou instrumentos.
3. Recoñecer a textura dunha obra ou fragmento escoitado, explicando as súas características dun modo claro e conciso,
utilizando ou non a partitura.
4. Identificar procesos de tensión e distensión, así como o punto culminante, nunha obra previamente escoitada, determinando os
procedementos utilizados.
5. Escoitar obras de características ou estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas, utilizando
posteriormente si deséxase a partitura.
6. Realizar unha crítica ou comentario dun concerto ou dunha audición, complementando o escoitado e o traballado en clase con
achegas persoais e documentación buscada polo propio alumnado.
7. Comentar oralmente ou por escrito a relación entre música e texto en obras de diferentes épocas e estilos.
8. Analizar e situar no seu contexto as principais formas da música tradicional e popular propias da Comunidade Autónoma de
Galicia.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Avaliación ordinaria:
Faranse dous probas ao trimestre, segundo o calendario fixado polo equipo directivo do centro e aprobado en claustro de
profesores
Estas probas consistirán nun exame teórico e de comentario de audición e/o partitura. La media entre os exames computará un
80% da nota final da avaliación. O traballo de clase e a entrega de tarefas computará o 20 % restante.
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A avaliación final é a media aritmética entre as tres avaliacións
Recuperación das avaliacións suspensas: exame final sobre os contidos das avaliacións pendentes.

Avaliación extraordinaria: consistirá nun examen teórico e de comentario de audición e/ou partitura. Ambas partes valerán un 40%
e un 60% respectivamente. A nota máxima é un 10 e a nota para aprobar un 5 o superior.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DOS ALUMNOS NA PROBA EXTRAORDINARIA DE XUÑO E NA
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA PREVISTA PARA AQUELES ALUMNOS AOS QUE COMO CONSECUENCIA DE FALTAS
DE ASISTENCIA LLES SEXA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN A AVALIACIÓN CONTINUA.

O Departamento de Música establecerá de acordo ás directrices marcadas pola CCP e o proxecto curricular de Bacharelato, os
sistemas extraordinarios de avaliación para os alumnos que superen o % de faltas de asistencia á asignatura, sexan estas
xustificadas ou non. Aplicarase de acordo co disposto no Reglamento de Réxime Interior.
O sistema de cualificación para estes alumnos vén ser o seguinte:
-Exames escritos e/ou preguntas orais: 100%. Nota máxima 10. Aprobado: 5 puntos o máis.
O sistema de cualificación para estes alumnos queda especificado no apartado de Criterios de Cualificación, e será o mesmo
procedemento coa mesma ponderación que se aplica aos alumnos que van ás probas extraordinarias.

8. INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.
O fin da fase de Avaliación é proporcionar datos sobre o carácter, o sentido e a medida dos cambios provocados polo esforzo da
aprendizaxe programada anteriormente, e utilizar esta evidencia como guía para modificar calquera fase do proceso do currículo.
Enténdese, pois, que neste sentido o proceso evaluativo afecta non só ás aprendizaxes senón tamén aos procesos, o que implica
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unha actitude crítica ante a intervención educativa.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente reviste gran importancia, pois constitúe a base a partir da cal realizaranse,
no caso de que
fosen necesarias, as modificacións oportunas encamiñadas a mellóraa do proceso educativo. Esta avaliación corresponde ao
profesorado, previa reflexión autocrítica da propia actuación persoal, e terá lugar, polo menos, logo de cada
avaliación de aprendizaxe do alumnado e con carácter global ao final do curso.
En concreto, hase de evaluar o proceso de ensino en relación co logro dos obxectivos da materia e, no seu caso, dos obxectivos
educativos da etapa e
o desenvolvemento das competencias básicas, ao obxecto de melloralos e adecualos a as características específicas e a as
necesidades educativas dos alumnos.
Todo iso en base ás directrices que recolla o proxecto educativo de centro para o plan de avaliación do proceso de ensino e da
práctica docente.
No entanto, para devandito plan cada profesor de a materia haberá de dispoñer de información suficiente para poder evaluar os
seguintes elementos:
A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.
As aprendizaxes logradas polo alumnado.
As medidas de individualización de o ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do alumnado,
a organización do aula e o aprovechamiento dos recursos do centro.
A idoneidad da metodoloxía e dos materiais curriculares.
A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoevaluación e a coevaluación. Autoevaluación á que
se somete o docente e a coevaluación que elabora o alumnado. Ambas se realizarán, como norma xeral, ao finalizar cada
trimestre, e consistirán en responder a uns cuestionarios específicos que nos permitan extraer conclusións que axuden a mellorar
o proceso de ensino e a práctica docente. Os modelos de cuestionario de autoevaluación do docente e de a avaliación por parte do
alumnado poden consultarse en as seguintes fichas, advertindo que serán usadas tal cal aparecen aquí ou cunha adaptación ou
forma resumida das mesmas, sobre todo no que se refire á ficha de avaliación do alumnado. Respecto de a coevaluación
aplicarase sobre todo en os procedementos prácticos (prácticas con instrumentos, traballos grupales, etc)
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

No primeiro mes do curso o alumnado coa materia pendente será informado a través dos medios mais frecuentes (taboleiro de anuncios
de alumnos ou nota dende a conserxería o titoría) da existencia dun curso de pendentes na aula virtual PENDENTES ANÁLISIS I para a
recuperación da materia.Neste curso da aula virtual indicarase os traballos a realizar e o prazo de entrega.
Características dos traballos:
Análise de partituras propostas polo departamento. O departamento destinará un recreo semanal para dúbidas e posibles preguntas.
Ademais, de non ter superadas positivamente as probas propostas polo departamento pódese realizarse a proba extraordinaria segundo
o calendario fixado polo equipo directivo.
Probas de avaliación (exames):

Durante o actual curso realizaranse unha proba extraordinaria para os alumnos que teñan pendente a materia de Análise I,
durante o mes de abril en datas a determinar pola xefatura de estudos.
Dita proba incluirá:
Catro preguntas/definicións musicales: 1 punto cada una.
Comentario de audición: 6 puntos
A nota mínima para auperar a materia e de 5 puntos.

10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

-

Os profesores farán emprego de dúas ferramentas fundamentais para a avaliación inicial:
Poderán facilitar ao alumnado durante o primeiro mes do curso fichas sobre traballos pequenos e concretos a través das que
coñecerán o nivel dos alumnos en aspectos como: lectura musical, comprensión auditiva, escritura musical, capacidade de síntese,
ortografía, presentación dos escritos, recoñecemento de conceptos o palabras clave nun texto, uso de procedementos adecuados para
acadar o resultado do traballo, grado de aprehensión das competencias básicas, actitudes (amosadas ante a petición do traballo),
capacidade de abstracción…
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-

-

Poderase levar a cabo unha proba onde se inclúan parte dos contidos mínimos de linguaxe musical da materia de Música de 2º e 3º da
ESO. Procurarase ter os resultados desta primeira proba antes da avaliación inicial do curso, que normalmente estase a facer a finais
do mes de outubro.
O primeiro día o alumnado cubrirá unha enquisa na que poderá responder sobre cales son os seus coñecementos previos de música,
en que niveis a cursou na ESO, se realiza estudos musicais regrados o como actividade extraescolar…

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDAD.
O principal elemento diverso ao que nos enfrentamos e o diferente nivel de linguaxe musical do alumnado que si ben nesta materia
non e fundamental si pode presentar problemas á hora do manexo dun vocabulario técnico axeitado. Ao alumnado que así o
precise se lle reforzaran conceptos de teoría musical e exercicios se fora necesario.
Aprendizaxe de conceptos máis abstractos, análises de audiciones e partituras que presentan maior dificultade musical.
Actuacións para o alumnado con necesidades educativas especiais. Actuacións de apoio ordinario.
Actuacións para o alumnado con altas capacidades intelectuais: traballo adaptado aos seus tempos e necesidades.
12.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS TRANSVERSAIS
Educación ambiental: a contaminación sonora, a exposición a ruidos na adolescencia. Novos espazos para a música, concertos en
espazos abertos.
Educación para a saúde: patoloxías na práctica instrumental, a música e o corpo humano: teoría dos afectos, movemento
harmónico do corpo e saúde, a voz e o seu coidado.
Educación para a igualdade entre sexos: danzas en grupo e parella. Interpretación a coro de voces mixtas. Concerto día contra a
violencia de xénero.
Educación para a paz e a tolerancia: Selección de músicas e textos de marcado carácter democrático, naturalista e dialogante.
Análise de obras de culturas moi diferentes á propia.
Educación para o lecer: asistencia a eventos musicais de tódolos estilos e tendencias, incentivar a práctica musical en grupo no
tempo libre nas instalacións do instituto. Isto vese materializado nos obradoiros organizados dentro do Contrato Programa.
Programación e realización de concertos protagonizados polos alumnos.
Educación do consumidor: a mensaxe musical-publicitario. Valoración crítica das listas de vendas, o consumo de música clásica na
época actual.
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Educación Física: A música e a danza
Matemáticas: proporción e fracción na linguaxe musical, proporción na forma musical. Teoría pitagórica sobre a música.
Proporcións e medidas na organoloxía
Linguas Estranxeiras: Análise de pezas vocais en distintos idiomas.
Ciencias da Natureza: Acústica, O corpo humano, o aparato fonador. A música dos paxaros. A música concreta.
Lingua Castelá e Literatura: práctica vocal sobre textos de poetas españois.
Lingua Galega e Literatura: práctica vocal sobre textos en galego.
Educación plástica e visual: Scriabin, os colores da música. Fontes iconográficas para o estudo dos instrumentos musicais.
TICS: Música electrónica e electroacústica. Programas de edición de partituras. O son Amplificado. O consumo musical via
internet.

13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS
(PRIMEIRO TRIMESTRE)
Despois de realizada a avaliación inicial conclúese que en xeral necesítase reforzar as seguintes cuestións:

14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos tanto de teoría como de práctica entregarasen como
tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias
de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de duas horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así
como propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase preferentemente
polo chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
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Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula virtual e
podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán vídeos de pequeño tamaño interpretando pezas seguindo os pasos e as
explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:

Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos
traballos é obrigatoria para a avaliación positiva.
A proba de interpretación valerá un 40% (vídeos do traballo persoal do alumnado subidos á aula virtual)
A presentación de traballos teóricos e realización de cuestionarios moodle valerá un 40% (subidos como tarefas á aula virtual)
O traballo diario valerá un 20%. Valorarase a puntualidade na entregas das tarefas. Tamén se valorará a participación nos
ensaios virtuais dos participante na actividade do coro escolar.
17.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E REMATE DO
PERIODO LECTIVO.
Realización de tarefas diversas: exercicios de repaso, fichas, comentarios de audición, simulacro de proba escrita. Entrega de actividades a
través da aula virtual.

ANÁLISE MUSICAL II

1.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (común para toda a programación)
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

Conforme ao publicado na LOMCE as competencias claves son:

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).

-

CCL, AM2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PORCENTAXE
1%

ÁREA
AM2

AM2B1.4.1. Elabora comentarios escritos ou orais sobre concertos en vivo ou audicións, con espírito crítico,
utilizando unha terminoloxía adecuada.

0.5%

AM2

AM2B1.4.2. Expresa de xeito preciso as impresións e os sentimentos producidos polas obras escoitadas.

0.5%

AM2

0.5%

AM2

PORCENTAXE
0.5%

ÁREA
AM2

1%

AM2

▪

▪

AM2B1.1.1. Comprende o modo en que está construída unha obra, e explica a relación entre a estrutura e os
elementos e procedementos utilizados, empregando unha linguaxe concreta e adecuada.

●

AM2B1.6.1. Comprende e explica o tratamento do texto que realizou o/a compositor/a.

CAA, AM2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

▪

AM2B1.7.1. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de
investigación.

AM2B1.7.2. Selecciona correctamente os temas obxecto de investigación, establecendo prioridades e superando os
obstáculos que xurdan con creatividade.
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▪

AM2B1.7.4. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o procedemento establecido, o
reparto do traballo, as conclusións obtidas e unha posible continuación da investigación, facendo explícitas as súas
impresións persoais sobre a experiencia.

CSC, AM2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

▪

1%

AM2

PORCENTAXE
0.5%

ÁREA
AM2

●

AM2B1.1.2. Mantén uns correctos hábitos de escoita e de respecto polas demais persoas durante a
interpretación da música.

●

AM2B1.4.1. Elabora comentarios escritos ou orais sobre concertos en vivo ou audicións, con espírito crítico,
utilizando unha terminoloxía adecuada.

0.5%

AM2

●

AM2B1.4.3. Consulta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos comentarios.

0.5%
0.5%

AM2
AM2

PORCENTAXE
1%

ÁREA
AM2

AM2B1.7.3. Toma as decisións acordes á súa responsabilidade nun traballo en grupo

CCEC, AM2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
●

AM2B1.2.1. Identifica os estilos e determina o que é propio deles desde distintos puntos de vista (formal,
harmónico, melódico, rítmico, etc.).

▪

AM2B1.2.2. Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou estilístico.

1%

AM2

▪

AM2B1.3.1. Recoñece e describe na audición os procedementos utilizados polo/a compositor/a que son
articuladores da estrutura da obra.

1%

AM2

▪

AM2B1.5.1. Distingue e describe aspectos característicos dos estilos musicais e a diferenza entre eles.

1%

AM2

▪

AM2B1.5.2. Establece paralelismos entre obras distintas.

0.5%

AM2

▪

AM2B1.5.1. Distingue e describe aspectos característicos dos estilos musicais e a diferenza entre eles.

1%

AM2

●

AM2B2.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música medieval.

3%

AM2

●

AM2B2.1.2. Distingue as formas e os xéneros do canto gregoriano e outros cantos litúrxicos, a música
profana, a polifonía, a Ars Antiqua e a Ars Nova.

2%

AM2

●

AM2B2.1.3. Analiza obras da música da Idade Media aplicando os coñecementos adquiridos.

3%

AM2
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●

AM2B3.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música renacentista.

2%

AM2

●

AM2B3.1.2. Distingue as formas, os xéneros e as escolas do Renacemento.

2%

AM2

●

AM2B3.1.3. Analiza obras da música do Renacemento, aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B3.1.4. Recoñece e describe os trazos propios dunha obra do Renacemento.

2%

AM2

●

AM2B4.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música barroca.

2%

AM2

●

AM2B4.1.2. Distingue as formas e os xéneros do Barroco.

2%

AM2

●

AM2B4.1.3. Analiza obras da música do Barroco, aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera os trazos propios dunha obra do Barroco.

2%

AM2

●

AM2B4.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da Música Galante e do Clasicismo.

2%

AM2

●

AM2B4.1.2. Distingue as formas e os xéneros da Música Galante e do Clasicismo.

2%

AM2

●

AM2B4.1.3. Analiza obras da Música Galante e do Clasicismo, aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera os trazos propios dunha obra da Música Galante e do Clasicismo.

2%

AM2

●

AM2B6.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música romántica.

2%

AM2

●

AM2B6.1.2. Distingue as formas e os xéneros do Romanticismo.

2%

AM2

●

AM2B6.1.3. Analiza obras da música do Romanticismo, aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B7.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música posromántica.

2%

AM2

●

AM2B7.1.2. Distingue as formas e os xéneros do Posromanticismo e dos nacionalismos.

2%

AM2

●

AM2B7.1.3. Analiza obras da música do Posromanticismo e das escolas nacionais, aplicando os
coñecementos adquiridos.

2%

AM2
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●

AM2B8.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música impresionista.

2%

AM2

●

AM2B8.1.2. Distingue as formas e os xéneros da música impresionista.

2%

AM2

●

AM2B8.1.3. Analiza obras da música do Impresionismo, aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B8.1.4. Percibe características sonoras propias da música doutras culturas.

2%

AM2

●

AM2B8.1.5. Investiga sobre os principais autores deste período e as súas técnicas compositivas.

2%

AM2

●

AM2B9.1.1. Recoñece e describe as características sonoras e estilísticas da música do século XX.

2%

AM2

●

AM2B9.1.2. Distingue as formas e os xéneros da música a partir do século XX

2%

AM2

●

AM2B9.1.3. Percibe características sonoras propias da música doutras culturas e/ou doutros xéneros
musicais.

2%

AM2

●

AM2B9.1.4. Analiza obras da música do século XX, aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B9.1.5. Investiga sobre os principais movementos e os/as compositores/as máis importantes deste
período e de principios do século XXI.

2%

AM2

●

AM2B10.1.1. Recoñece e describe as orixes e a evolución da música electroacústica, aleatoria, estocástica,
música fractal e minimalismo.

2%

AM2

●

AM2B10.1.2. Coñece e explica as novas grafías e os novos instrumentos que xorden para esta nova música.

2%

AM2

●

AM2B10.1.3. Analiza obras de música electroacústica, aleatoria, estocástica, música fractal, minimalismo,
etc., aplicando os coñecementos adquiridos.

2%

AM2

●

AM2B10.1.4. Investiga sobre os/as principais compositores/as deste xénero de música.

2%

AM2

●

AM2B10.2.1. Recoñece as características tímbricas da música do século XX e a importancia do uso de
diferentes tecnoloxías.

2%

AM2

●

AM2B11.1.1. Distingue os estilos a través da audición.

2%

AM2
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●

AM2B11.1.2. Analiza as características musicais e sociolóxicas do jazz, a música urbana (pop e rock) e o
flamenco.

2%

AM2

●

AM2B11.1.3. Investiga sobre os/as principais compositores/as, cantantes e/ou grupos destes xéneros de
música

2%

AM2

●

AM2B11.1.4. Distingue as achegas e as influencias duns xéneros noutros.

2%

AM2

●

AM2B12.1.1. Detecta as peculiaridades do tempo, o ritmo, os sistemas de afinación, as escalas e os modos da
música non occidental.

2%

AM2

●

AM2B12.1.2. Amosa interese polas características sonoras peculiares propias da música doutras culturas.

●

AM2B12.2.1. Percibe características sonoras propias da música non occidental en autores/as occidentais.

2%
2%

AM2
AM2

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO.

O ensino da Análise musical en o bachillerato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades:
1. Percibir, a través da audición, tanto por medios convencionais como co uso das tecnoloxías, os elementos e
procedementos que configuran unha obra musical e captar a diversidad de recursos e trazos esenciais que contén.
2. Comprender a organización do discurso musical, observando os diferentes elementos e procedementos que dan lugar a o
seu estructuración: partes, seccións, materiais, texturas, harmonía, melodía, ritmo, timbre, procesos de crecemento e
decrecimiento de tensión, puntos culminantes, cadencias, etc.
3. Coñecer as principais formas musicais históricas ou formas-tipo e a súa evolución, relacionalas e comprender que a
linguaxe musical, como o resto das linguaxes, ten unhas normas que varían a través do tempo e recibe influencias diversas
que lle fan transformarse.
4. Recoñecer as características dos principais estilos musicais: a harmonía, a melodía, a textura, o ritmo, a instrumentación,
a ornamentación, etc., e ser capaz de detectar algunha desas características en obras pertencentes a épocas ou estilos
distintos como reminiscencias do pasado.
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5. Comprender a relación entre música e texto en obras vocales ou vocales e instrumentales nas diferentes épocas
históricas.
6. Adquirir un léxico e unha terminología adecuados para expresar e describir, de forma oral e escrita, os procesos
analíticos asociados ao estudo de obras e estilos musicais así como os procesos musicais, atendendo non só ao
compoñente obxectivo da música senón tamén ao subjetivo, o que percibe o oínte.
7. Coñecer as músicas doutras culturas, as súas características, as sensacións que provocan e a función que cumpren no
seu contexto histórico-social, aprender a valoralas e comprender a influencia que han ter na música occidental ao longo da
historia.
8. Utilizar o sentido crítico para valorar a calidade nas obras de diferentes épocas, estilos e xéneros, baseándose en a
percepción dos elementos e procedementos constructivos, xulgando con criterio, argumentando e expoñendo as opinións
con precisión terminológica.
9. Coñecer as principais formas e elementos musicais (ritmo, harmonía, melodía, timbre e textura) propias da música
tradicional deGalicia.
4. CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES
-

TEMPORALIZACIÓN

-

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

-

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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Análise Musical II. 2º de bacharelato

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Común

●
●
●
●
●
●

a
b
d
e
i
n

●

●

B1.1. Estudo da forma musical a
distintas escalas (macroforma,
mesoforma e microforma) e a súa
aplicación a diversos niveis. Análise
estrutural, de motivos e de conxunto.
B1.2. Consolidación de bos hábitos de
escoita e de respecto polas demais
persoas durante a interpretación da
música.

●

B1.1. Recoñecer a forma dunha obra (a
gran escala, media escala e pequena
escala), a partir da súa audición e co
apoio da partitura, e saber explicala con
termos precisos.

●

●

AM2B1.1.1. Comprende o modo en que está
construída unha obra, e explica a relación
entre a estrutura e os elementos e
procedementos utilizados, empregando
unha linguaxe concreta e adecuada.

●
●
●

CCEC
CCL

●

AM2B1.1.2. Mantén uns correctos hábitos
de escoita e de respecto polas demais
persoas durante a interpretación da música.

●

CSC

AM2B1.2.1. Identifica os estilos e determina
o que é propio deles desde distintos puntos
de vista (formal, harmónico, melódico,
rítmico, etc.).

●

CCEC

●

AM2B1.2.2. Contextualiza a obra no seu
momento histórico e/ou estilístico.

●

CCEC

●
●
●
●

e
i
n

●

●

B1.3. Recoñecemento das
características musicais que identifican
os estilos musicais, mediante o uso da
audición e a partitura.
B1.4. Contextualización desas obras nun
momento histórico ou estilístico.

●

B1.2. Recoñecer mediante a audición e
a partitura o estilo dunha obra e as súas
características tímbricas, melódicas,
harmónicas, formais, etc.

●

●

●

●
●
●

e
i
n

●

B1.5. Expresión precisa das impresións
producidas polas obras escoitadas e
valoración das súas características
construtivas.

●

B1.3. Identificar auditivamente e sobre a
partitura os principais procedementos
xeradores de forma que utiliza o/a
autor/a nunha obra.

●

AM2B1.3.1. Recoñece e describe na
audición os procedementos utilizados polo/a
compositor/a que son articuladores da
estrutura da obra.

●
●

CCEC
CCL

●

a

●

B1.6. Comparación de versións dunha
mesma obra para determinar a calidade

●

B1.4. Realizar a crítica dun concerto ou
dunha audición, complementando o

●

AM2B1.4.1. Elabora comentarios escritos ou
orais sobre concertos en vivo ou audicións,

●

CCL
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Análise Musical II. 2º de bacharelato

Obxectivos

●
●
●
●
●
●

b
c
e
g
h
m

Contidos

●

●

da interpretación e a adecuación ao
reflectido na partitura.
B1.7. Elaboración e lectura de críticas
das obras escoitadas, atendendo
especialmente ás impresións producidas
pola obra, utilizando distintas fontes de
información.
B1.8. Procura e selección da información
en fontes variadas relativas a temas
musicais.

Criterios de avaliación
escoitado e o traballado na clase con
achegas persoais e documentación
procurada por si mesmo/a.

●

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

con espírito crítico, utilizando unha
terminoloxía adecuada.

●

CSIEE

●

AM2B1.4.2. Expresa de xeito preciso as
impresións e os sentimentos producidos
polas obras escoitadas.

●

CCL

●

AM2B1.4.3. Consulta as fontes de
información adecuadas para a elaboración
dos comentarios.

●
●

CD
CAA

AM2B1.5.1. Distingue e describe aspectos
característicos dos estilos musicais e a
diferenza entre eles.

●
●

CCEC

●

AM2B1.5.2. Establece paralelismos entre
obras distintas.

●

CAA

●

AM2B1.6.1. Comprende e explica o
tratamento do texto que realizou o/a
compositor/a.

●

CCL

AM2B1.7.1. Transmite certeza e seguridade
na comunicación das ideas, así como
dominio do tema de investigación.

●

CCL

●

●
●
●
●

h
i
l

●

●
●
●

e
f
h

●

●
●

a
b

●

●

B1.9. Percepción de paralelismos
construtivos en obras de diferentes
estilos, e identificación das diferenzas
entre eles.

●

B1.5. Escoitar obras de características
ou estilos diversos e recoñecer as
diferenzas e/ou relacións entre elas.

●

B1.10. Música con texto. Relación da
palabra coa música: diferentes
tratamentos.
B1.11. Adquisición dunha terminoloxía
precisa.

●

B1.12. Procura e selección da
información, en fontes variadas, relativa
a temas musicais.

●

●
●

B1.6. Comentar oralmente ou por escrito
a relación entre música e texto en obras
de diferentes épocas e estilos.

●
B1.7. Elaborar traballos de investigación,
individuais ou en grupo, sobre análise e

●
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Obxectivos

●
●
●
●
●
●

c
d
e
g
h
n

Contidos

●

B1.13. Elaboración de traballos,
individuais ou en grupo, sobre análise e
contextualización estilística das obras
musicais.

Criterios de avaliación
contextualización estilística de obras
musicais.

●

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

●
●

AM2B1.7.2. Selecciona correctamente os
temas obxecto de investigación,
establecendo prioridades e superando os
obstáculos que xurdan con creatividade.

●
●

CAA
CSIEE

●

AM2B1.7.3. Toma as decisións acordes á
súa responsabilidade nun traballo en grupo

●
●

CSC
CSIEE

●

AM2B1.7.4. Reflexiona sobre o proceso de
investigación e elabora conclusións sobre o
procedemento establecido, o reparto do
traballo, as conclusións obtidas e unha
posible continuación da investigación,
facendo explícitas as súas impresións
persoais sobre a experiencia.

●
●
●

CAA
CSC
CSIEE

●

AM2B2.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música medieval.

●
●
●

CCL
CCEC

●

AM2B2.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do canto gregoriano e outros cantos
litúrxicos, a música profana, a polifonía, a
Ars Antiqua e a Ars Nova.

●

CCEC

Bloque 2. A música medieval

●
●
●
●
●

d
e
h
i
n

●

B2. 1. Estudo analítico das
características sonoras e estilísticas, as
formas e os xéneros do canto gregoriano
e outros cantos litúrxicos, a música
profana medieval, o nacemento da
polifonía, a Ars Antiqua e a Ars Nova.
Modos eclesiásticos: características.

●

B2.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente á Idade Media utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

●

AM2B2.1.3. Analiza obras da música da
Idade Media aplicando os coñecementos
adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B3.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música renacentista.

●
●
●

CCL
CCEC

●

AM2B3.1.2. Distingue as formas, os xéneros
e as escolas do Renacemento.

●

CCEC

●

AM2B3.1.3. Analiza obras da música do
Renacemento, aplicando os coñecementos
adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B3.1.4. Recoñece e describe os trazos
propios dunha obra do Renacemento.

●
●

CCL
CCEC

●

AM2B4.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música barroca.

●
●
●

CCL
CCEC

Bloque 3. O Renacemento

●
●
●
●
●

d
e
h
i
n

●

B3.1. Renacemento. Estudo analítico
das características sonoras e estilísticas
do período (agrupacións vocais e
instrumentais, sonoridades verticais,
cadencias, ornamentos, etc.), as formas,
as escolas e os xéneros.

●

B3.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente ao Renacemento utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●

Bloque 4. O Barroco

●
●
●

d
e
h

●

B4.1. Barroco. Estudo analítico das
características sonoras e estilísticas do
período: procedementos harmónicos,

●

B4.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente ao Barroco utilizando unha
terminoloxía adecuada.
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Obxectivos

●
●

Contidos
cadencias, ornamentación, sonoridades,
formas e xéneros da música vocal e
instrumental. Estudo da suite, a sonata,
o concerto, a ópera, a cantata e o
oratorio, ademais das formas
estritamente contrapuntísticas.

i
n

Criterios de avaliación

●

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

●

AM2B4.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do Barroco.

●

CCEC

●

AM2B4.1.3. Analiza obras da música do
Barroco, aplicando os coñecementos
adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera os trazos
propios dunha obra do Barroco.

●
●

CCL
CCEC

●

AM2B4.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
Música Galante e do Clasicismo.

●
●
●

CCL
CCEC

●

AM2B4.1.2. Distingue as formas e os
xéneros da Música Galante e do Clasicismo.

●

CCEC

●

AM2B4.1.3. Analiza obras da Música
Galante e do Clasicismo, aplicando os
coñecementos adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera os trazos
propios dunha obra da Música Galante e do
Clasicismo.

●
●

CCL
CCEC

Bloque 5. O Estilo Galante e o Clasicismo

●
●
●
●
●

d
e
h
i
n

●

B5.1. Estudo analítico das
características sonoras e estilísticas do
período: procedementos harmónicos,
cadencias, ornamentos, formas e
xéneros destas etapas da música
occidental. Estilo Galante ou Rococó:
transición ao Clasicismo. Clasicismo
vienés. Forma sonata.

●

B5.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente a estes períodos, utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 6. O Romanticismo

●
●
●
●
●
●

d
e
h
i
n
p

●

B6.1. Romanticismo. Estudo analítico
das características sonoras e estilísticas
do período: procedementos harmónicos,
cadencias, ornamentación, sonoridades,
formas e xéneros da música romántica.
Pequenas formas pianísticas. Ópera.
Lied. Zarzuela. Canción galega. Música
programática. Xurdimento dos
nacionalismos.

●

B6.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente ao Romanticismo, utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●

AM2B6.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música romántica.

●
●
●

CCL
CCEC

●

AM2B6.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do Romanticismo.

●

CCEC

●

AM2B6.1.3. Analiza obras da música do
Romanticismo, aplicando os coñecementos
adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B7.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música posromántica.

●
●
●

CCL
CCEC

●

AM2B7.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do Posromanticismo e dos
nacionalismos.

●

CCEC

●

AM2B7.1.3. Analiza obras da música do
Posromanticismo e das escolas nacionais,
aplicando os coñecementos adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

Bloque 7. O Posromanticismo e os nacionalismos

●
●
●
●
●

d
e
h
i
n

●

B7.1. Posromanticismo. Estudo analítico
das características sonoras e estilísticas
do período: procedementos harmónicos,
cadencias, ornamentación, sonoridades,
formas e xéneros da música
posromántica. Desenvolvemento das
escolas nacionais. Uso da tímbrica e
tratamento da orquestra.

●

B7.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente a estes períodos, utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 8. O Impresionismo

●
●
●
●
●

d
e
h
i
n

●

B8.1. Impresionismo. Estudo analítico
das características sonoras e estilísticas
do período: procedementos harmónicos,
cadencias, ornamentación e sonoridades
Principais autores/as e as súas técnicas
compositivas. Influencia da música
doutras culturas. Uso da tímbrica e
tratamento da orquestra.

●

B8.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente ao Impresionismo, utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●

AM2B8.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música impresionista.

●
●
●

CCL
CCEC

●

AM2B8.1.2. Distingue as formas e os
xéneros da música impresionista.

●

CCEC

●

AM2B8.1.3. Analiza obras da música do
Impresionismo, aplicando os coñecementos
adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B8.1.4. Percibe características sonoras
propias da música doutras culturas.

●

CCEC

●

AM2B8.1.5. Investiga sobre os principais
autores deste período e as súas técnicas
compositivas.

●
●

CD
CAA

●

AM2B9.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música do século XX.

●
●
●

CCL
CCEC

●

Bloque 9. A música do século XX

●
●
●

d
e
h

●

B9.1. Expresionismo. Estudo analítico
das características sonoras e estilísticas:
procedementos harmónicos, cadencias,

●

B9.1. Comentar a audición dunha obra
pertencente ao século XX, utilizando
unha terminoloxía adecuada.
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Obxectivos

●
●
●

Contidos
ornamentación, sonoridades, formas e
xéneros do século XX. Principais
movementos e compositores/as máis
importantes. Novo concepto do tempo e
a tímbrica. Ritmo. Música galega no
século XX.

i
n
p

Criterios de avaliación

●

●

●
●
●
●
●
●
●

c
d
e
g
h
i
n

●

B10.1. Música electroacústica, aleatoria,
estocástica, nova complexidade, música
fractal e minimalismo. Estudo da música
desde as súas orixes; a súa evolución.

●

Estándares de aprendizaxe

●

AM2B9.1.2. Distingue as formas e os
xéneros da música a partir do século XX

●

CCEC

●

AM2B9.1.3. Percibe características sonoras
propias da música doutras culturas e/ou
doutros xéneros musicais.

●

CCEC

●

AM2B9.1.4. Analiza obras da música do
século XX, aplicando os coñecementos
adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B9.1.5. Investiga sobre os principais
movementos e os/as compositores/as máis
importantes deste período e de principios do
século XXI.

●
●

CD
CAA

●

Bloque 10. A música electroacústica

B10.1. Comentar obras de música
electroacústica, aleatoria, estocástica,
nova complexidade, música fractal,
minimalismo e o resto das vangardas.

Competencias clave

●

AM2B10.1.1. Recoñece e describe as orixes
e a evolución da música electroacústica,
aleatoria, estocástica, música fractal e
minimalismo.

●
●
●
●

CCL
CCEC
CMCCT

●

AM2B10.1.2. Coñece e explica as novas
grafías e os novos instrumentos que xorden
para esta nova música.

●
●

CCL
CCEC
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Obxectivos

●
●
●
●
●

c
h
i
m
n

Contidos

●

Criterios de avaliación

●

B10.2. Novos instrumentos para a nova
música: sintetizadores, computador, etc.
Música electrónica pura e música mixta.

B10.2. Recoñecer o uso de novos
instrumentos e das novas tecnoloxías na
creación musical do século XX e de
inicios do XXI.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

●

AM2B10.1.3. Analiza obras de música
electroacústica, aleatoria, estocástica,
música fractal, minimalismo, etc., aplicando
os coñecementos adquiridos.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B10.1.4. Investiga sobre os/as
principais compositores/as deste xénero de
música.

●
●

CD
CAA

●

AM2B10.2.1. Recoñece as características
tímbricas da música do século XX e a
importancia do uso de diferentes
tecnoloxías.

●
●

CCEC
CD

●

AM2B11.1.1. Distingue os estilos a través da
audición.

●
●

CCEC

●

AM2B11.1.2. Analiza as características
musicais e sociolóxicas do jazz, a música
urbana (pop e rock) e o flamenco.

●
●
●

CCEC
CSC
CSIEE

●

AM2B11.1.3. Investiga sobre os/as
principais compositores/as, cantantes e/ou
grupos destes xéneros de música

●
●

CD
CAA

Bloque 11. O jazz. A música urbana: pop e rock. O flamenco

●
●
●
●
●
●
●
●
●

a
b
c
f
g
h
i
m
n

●
●
●
●

B11.1. Jazz. Estudo da música desde as
súas orixes; a súa evolución.
B11.2. Música urbana: pop, rock, hip
hop, etc. Estudo das súas orixes e
evolución. Análise musical e sociolóxica.
B11.3. Flamenco: orixes e evolución.
B11.4. Estudo analítico das
características de cada xénero, da súa
evolución e das influencias entre eles.

●
●
●

B11.1. Distinguir as características do
jazz, a música urbana (pop e rock) e do
flamenco.
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Obxectivos

●
●
●
●

Contidos

Criterios de avaliación

d
i
n
p

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

●

AM2B11.1.4. Distingue as achegas e as
influencias duns xéneros noutros.

●

CCEC

●

AM2B12.1.1. Detecta as peculiaridades do
tempo, o ritmo, os sistemas de afinación, as
escalas e os modos da música non
occidental.

●
●

CCEC
CMCCT

●

AM2B12.1.2. Amosa interese polas
características sonoras peculiares propias
da música doutras culturas.

●

CSC

AM2B12.2.1. Percibe características
sonoras propias da música non occidental
en autores/as occidentais.

●

CCEC

Bloque 12. As músicas non occidentais

●
●
●
●
●

a
b
c
h
n

●

B12.1. Achegamento á música doutras
culturas. Peculiaridades na
consideración do tempo, o ritmo, os
sistemas de afinación, as escalas, a
finalidade ou os xeitos de ser da música,
e a influencia na música occidental e
viceversa.

●

B12.1. Determinar as características
esenciais de obras pertencentes a
culturas non occidentais.

●

●
●
●
●
●

a
b
h
n

●

B12.2. Estudo da influencia na música
occidental, e viceversa.

●

B12.2. Detectar en obras de autores/as
occidentais a influencia da música
doutras culturas.

●

●
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Procedementos de
avaliación

Estándares de aprendizaxe

1ª
Av

2ª
Av

3ª
Av

x

x

x

x

x

x

Grao mínimo para la superación da
materia

Criterios de
cualificación
%

Bloque 1: Común
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema

●

Intercambios orais
cos alumnos.

AM2B1.1.1. Comprende o modo en que
está construída unha obra, e explica a
relación entre a estrutura e os elementos e
procedementos utilizados, empregando
unha linguaxe concreta e adecuada.

AM2B1.1.2. Mantén uns correctos hábitos
de escoita e de respecto polas demais
persoas durante a interpretación da
música.

●

●

●
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B1.1.1. Comprende dun xeito
básico o modo en que está
construída unha obra, e explica a
relación entre a estrutura e os
elementos e procedementos
utilizados, empregando unha
linguaxe concreta e adecuada.
AM2B1.1.2. Mantén uns correctos
hábitos de escoita e de respecto
polas demais persoas durante a
interpretación da música.

1

0.5

●

AM2B1.2.1. Identifica os estilos e
determina o que é propio deles desde
distintos puntos de vista (formal,
harmónico, melódico, rítmico, etc.).

●

x

x

x

AM2B1.2.1. Identifica os estilos
máis importantes e determina o
que é propio deles desde distintos
puntos de vista (formal,

1

●
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harmónico, melódico, rítmico,
etc.).
●
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema

AM2B1.3.1. Recoñece e describe na
audición os procedementos utilizados
polo/a compositor/a que son articuladores
da estrutura da obra.

AM2B1.4.1. Elabora comentarios escritos
ou orais sobre concertos en vivo ou
audicións, con espírito crítico, utilizando
unha terminoloxía adecuada.

●

x

x

x

x

x

x

x

x

x

●

●

●

AM2B1.2.2. Contextualiza a obra
no seu momento histórico e/ou
estilístico.

AM2B1.3.1. Recoñece na audición
os procedementos utilizados
polo/a compositor/a que son
articuladores da estrutura da obra.

AM2B1.4.1. Elabora comentarios
escritos ou orais sobre concertos
en vivo ou audicións, con espírito
crítico, utilizando unha
terminoloxía adecuada.

1

1

0.5

●

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B1.2.2. Contextualiza a obra no seu
momento histórico e/ou estilístico.

AM2B1.4.2. Expresa de xeito preciso as
impresións e os sentimentos producidos
polas obras escoitadas.

●

x

x

x

AM2B1.4.2. Expresa as impresións
e os sentimentos producidos polas
obras escoitadas.

0.5
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●

Producción de
alumnos

AM2B1.4.3. Consulta as fontes de
información adecuadas para a elaboración
dos comentarios.

●

x

x

x

●
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

0.5

AM2B1.5.1. Distingue e describe
aspectos máis básicos dos estilos
musicais e a diferenza entre eles.

1

●

AM2B1.5.1. Distingue e describe aspectos
característicos dos estilos musicais e a
diferenza entre eles.

AM2B1.5.2. Establece paralelismos entre
obras distintas.

AM2B1.6.1. Comprende e explica o
tratamento do texto que realizou o/a
compositor/a.

●

x

x

x

x

x

x

x

x

x

●

●

●

●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.

AM2B1.4.3. Consulta as fontes de
información adecuadas para a
elaboración dos comentarios.

AM2B1.5.2. Establece paralelismos
entre obras distintas.

0.5

AM2B1.6.1. Comprende e explica o
tratamento do texto que realizou
o/a compositor/a.

0.5

AM2B1.7.1. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das
ideas.

1

●

AM2B1.7.1. Transmite certeza e
seguridade na comunicación das ideas, así
como dominio do tema de investigación.

●

x

x

x

●
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Exposición de un
tema
●

Producción de
alumnos

●

Intercambios orais
cos alumnos.
●

Intercambios orais
cos alumnos.

AM2B1.7.2. Selecciona correctamente os
temas obxecto de investigación,
establecendo prioridades e superando os
obstáculos que xurdan con creatividade.

●

x

x

x

AM2B1.7.3. Toma as decisións acordes á
súa responsabilidade nun traballo en grupo x

x

x

x

x

AM2B1.7.4. Reflexiona sobre o proceso de
investigación e elabora conclusións sobre o
procedemento establecido, o reparto do
traballo, as conclusións obtidas e unha
posible continuación da investigación,
facendo explícitas as súas impresións
persoais sobre a experiencia.

●

●

x

AM2B1.7.2. Selecciona
correctamente os temas obxecto
de investigación, establecendo
prioridades e superando os
obstáculos que xurdan con
creatividade.
AM2B1.7.3. Toma as decisións
acordes á súa responsabilidade
nun traballo en grupo

AM2B1.7.4. Reflexiona sobre o
proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o
procedemento.

0.5

0.5

1

Bloque 2. A música medieval
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema

AM2B2.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música medieval.

AM2B2.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do canto gregoriano e outros
cantos litúrxicos, a música profana, a
polifonía, a Ars Antiqua e a Ars Nova.

AM2B2.1.3. Analiza obras da música da
Idade Media aplicando os coñecementos
adquiridos.

●

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

●

●

AM2B2.1.1. Recoñece e describe
as características sonoras e
estilísticas máis importantes da
música medieval.

AM2B2.1.2. Distingue as principais
formas e os xéneros do canto
gregoriano e outros cantos
litúrxicos, a música profana, a
polifonía, a Ars Antiqua e a Ars
Nova.

3

2

AM2B2.1.3. Analiza obras da
música da Idade Media aplicando
os coñecementos adquiridos.

3

AM2B3.1.1. Recoñece e describe
as características sonoras e
estilísticas da música renacentista.

2

Bloque 3. O Renacemento

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B3.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música renacentista.

●
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B3.1.2. Distingue as formas, os
xéneros e as escolas do Renacemento.

AM2B3.1.3. Analiza obras da música do
Renacemento, aplicando os coñecementos
adquiridos.

AM2B3.1.4. Recoñece e describe os trazos
propios dunha obra do Renacemento.

●

x

x

x

x

x

x

x

x

x

●

●

AM2B3.1.2. Distingue as as
principais formas, os xéneros e as
escolas do Renacemento.

AM2B3.1.3. Analiza obras da
música do Renacemento,
aplicando os coñecementos
adquiridos.

AM2B3.1.4. Recoñece e describe
os as principais trazos propios
dunha obra do Renacemento.

2

2

2

Bloque 4. O Barroco

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B4.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música barroca.

●

x

AM2B4.1.1. Recoñece e describe
as as principais características as
sonoras e estilísticas da música
barroca.

2

179

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B4.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do Barroco.

AM2B4.1.3. Analiza obras da música do
Barroco, aplicando os coñecementos
adquiridos.

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera os trazos
propios dunha obra do Barroco.

●

x

●

x

●

x

AM2B4.1.2. Distingue as as
principais formas e os xéneros do
Barroco.

AM2B4.1.3. Analiza as as principais
obras da música do Barroco,
aplicando os coñecementos
adquiridos.

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera
os trazos propios dunha obra do
Barroco.

2

2

2

Bloque 5. O Estilo Galante e o Clasicismo

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B4.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
Música Galante e do Clasicismo.

●

x

AM2B4.1.1. Recoñece e describe
as as principais características
sonoras e estilísticas da Música
Galante e do Clasicismo.

2
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

●

AM2B4.1.2. Distingue as formas e os
xéneros da Música Galante e do
Clasicismo.

x

AM2B4.1.3. Analiza obras da Música
Galante e do Clasicismo, aplicando os
coñecementos adquiridos.

x

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera os trazos
propios dunha obra da Música Galante e
do Clasicismo.

x

●

●

AM2B4.1.2. Distingue as as
principais formas e os xéneros da
Música Galante e do Clasicismo.

AM2B4.1.3. Analiza as as principais
obras da Música Galante e do
Clasicismo, aplicando os
coñecementos adquiridos.

AM2B4.1.4. Recoñece e enumera
os trazos propios dunha obra da
Música Galante e do Clasicismo.

2

2

2

Bloque 6. O Romanticismo

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B6.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música romántica.

●

x

AM2B6.1.1. Recoñece e describe
as as principais características
sonoras e estilísticas da música
romántica.

2
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema

AM2B6.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do Romanticismo.

AM2B6.1.3. Analiza obras da música do
Romanticismo, aplicando os coñecementos
adquiridos.

●

x

●

x

AM2B6.1.2. Distingue as as
principais formas e os xéneros do
Romanticismo.

AM2B6.1.3. Analiza as as principais
obras da música do Romanticismo,
aplicando os coñecementos
adquiridos.

2

2

Bloque 7. O Posromanticismo e os nacionalismos

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

●

AM2B7.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música posromántica.

x

AM2B7.1.2. Distingue as formas e os
xéneros do Posromanticismo e dos
nacionalismos.

x

●

AM2B7.1.1. Recoñece e describe
as as principais características
sonoras e estilísticas da música
posromántica.

AM2B7.1.2. Distingue as as
principais formas e os xéneros do
Posromanticismo e dos
nacionalismos.

2

2
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●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema

AM2B7.1.3. Analiza obras da música do
Posromanticismo e das escolas nacionais,
aplicando os coñecementos adquiridos.

●

x

AM2B7.1.3. Analiza as as principais
obras da música do
Posromanticismo e das escolas
nacionais, aplicando os
coñecementos adquiridos.

2

Bloque 8. O Impresionismo

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.

AM2B8.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música impresionista.

AM2B8.1.2. Distingue as formas e os
xéneros da música impresionista.

AM2B8.1.3. Analiza obras da música do
Impresionismo, aplicando os
coñecementos adquiridos.

●

x

●

x

●

x

AM2B8.1.1. Recoñece e describe
as as principais características
sonoras e estilísticas da música
impresionista.

AM2B8.1.2. Distingue as as
principais formas e os xéneros da
música impresionista.

AM2B8.1.3. Analiza obras da
música do Impresionismo,
aplicando os coñecementos
adquiridos.

2

2

2
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Exposición de un
tema
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Producción de
alumnos

AM2B8.1.4. Percibe características sonoras
propias da música doutras culturas.

AM2B8.1.5. Investiga sobre os principais
autores deste período e as súas técnicas
compositivas.

●

AM2B8.1.4. Percibe as as principais
2
características sonoras propias da
música doutras culturas.

●

AM2B8.1.5. Investiga sobre os
principais autores deste período e
as súas técnicas compositivas.

x

x

2

Bloque 9. A música do século XX

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B9.1.1. Recoñece e describe as
características sonoras e estilísticas da
música do século XX.

AM2B9.1.2. Distingue as formas e os
xéneros da música a partir do século XX

●

x

●

x

AM2B9.1.1. Recoñece e describe
as as principais características
sonoras e estilísticas da música do
século XX.

AM2B9.1.2. Distingue as as
principais formas e os xéneros da
música a partir do século XX

2

2
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Producción de
alumnos

x

AM2B9.1.4. Analiza obras da música do
século XX, aplicando os coñecementos
adquiridos.

x

AM2B9.1.5. Investiga sobre os principais
movementos e os/as compositores/as máis
importantes deste período e de principios
do século XXI.

●

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

●

AM2B9.1.3. Percibe características sonoras
propias da música doutras culturas e/ou
doutros xéneros musicais.

●

●

x

AM2B9.1.3. Percibe características
sonoras propias da música doutras
culturas e/ou doutros xéneros
musicais.

AM2B9.1.4. Analiza as as principais
obras da música do século XX,
aplicando os coñecementos
adquiridos.

AM2B9.1.5. Investiga sobre os
principais movementos e os/as
compositores/as máis importantes
deste período e de principios do
século XXI.

2

2

2

Bloque 10. A música electroacústica

AM2B10.1.1. Recoñece e describe as orixes
e a evolución da música electroacústica,
aleatoria, estocástica, música fractal e
minimalismo.

●

x

AM2B10.1.1. Recoñece e describe
as orixes e a evolución da música
electroacústica, aleatoria,
estocástica, música fractal e
minimalismo.

2
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Producción de
alumnos
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B10.1.2. Coñece e explica as novas
grafías e os novos instrumentos que
xorden para esta nova música.

AM2B10.1.3. Analiza obras de música
electroacústica, aleatoria, estocástica,
música fractal, minimalismo, etc.,
aplicando os coñecementos adquiridos.

AM2B10.1.4. Investiga sobre os/as
principais compositores/as deste xénero
de música.

AM2B10.2.1. Recoñece as características
tímbricas da música do século XX e a
importancia do uso de diferentes
tecnoloxías.

●

x

●

x

●

x

●

x

AM2B10.1.2. Coñece as novas
grafías e os novos instrumentos
que xorden para esta nova música.

AM2B10.1.3. Analiza as as
principais obras de música
electroacústica, aleatoria,
estocástica, música fractal,
minimalismo, etc., aplicando os
coñecementos adquiridos.

AM2B10.1.4. Investiga sobre os/as
principais compositores/as deste
xénero de música.

AM2B10.2.1. Recoñece as as
principais características tímbricas
da música do século XX e a
importancia do uso de diferentes
tecnoloxías.

2

2

2

2

Bloque 11. O jazz. A música urbana: pop e rock. O
flamenco
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●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).
●

Probas específicas
abertas con
preguntas ou temas.
Exposición de un
tema
●

Producción de
alumnos

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B11.1.1. Distingue os estilos a través
da audición.

●

x

AM2B11.1.2. Analiza as características
musicais e sociolóxicas do jazz, a música
urbana (pop e rock) e o flamenco.

x

AM2B11.1.3. Investiga sobre os/as
principais compositores/as, cantantes e/ou
grupos destes xéneros de música

x

AM2B11.1.4. Distingue as achegas e as
influencias duns xéneros noutros.

2

●

AM2B11.1.2. Analiza as as
principais características musicais e 3
sociolóxicas do jazz, a música
urbana (pop e rock) e o flamenco.

●

AM2B11.1.3. Investiga sobre os/as
principais compositores/as,
cantantes e/ou grupos destes
xéneros de música

●

x

AM2B11.1.1. Distingue os as
principais estilos a través da
audición.

AM2B11.1.4. Distingue as achegas
e as influencias duns xéneros
noutros.

2

2

Bloque 12. As músicas non occidentais

x

187

●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

●

Intercambios orais
cos alumnos.

AM2B12.1.1. Detecta as peculiaridades do
tempo, o ritmo, os sistemas de afinación,
as escalas e os modos da música non
occidental.

AM2B12.1.2. Amosa interese polas
características sonoras peculiares propias
da música doutras culturas.

●

x

●

x

●

AM2B12.1.1. Detecta as
peculiaridades do tempo, o ritmo,
os sistemas de afinación, as escalas
e os modos da música non
occidental.
AM2B12.1.2. Amosa interese polas
características sonoras peculiares
propias da música doutras
culturas.

2

2

●
●

Probas específicas:
Interpretación de
datos (audición).

AM2B12.2.1. Percibe características
sonoras propias da música non occidental
en autores/as occidentais.

●

x

AM2B12.2.1. Percibe as as
principais características sonoras
propias da música non occidental
en autores/as occidentais.

2

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A base da materia e o análise de partituras e audicións dende diferentes puntos de vista e empregando diversas
metodoloxías analíticas.
Se lle aportará ao alumnado as ferramentas necesarias para o procedemento analítico: nocións dos contidos mínimos de
linguaxe musical para poder realizar os análisis; recursos e liña sobre análise musical; modelos de análisis segundo a época
histórica…
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Se traballará a través da aula virtual do centro donde se aloxarán apuntamentos, audiciones e tarefas.

6.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Aula moodle: nela están aloxadas as audiciós, apuntamentos e proposta de tarefas
7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Recoñecer a forma (a gran escala, media escala e pequena escala) de unha obra, a partir da audición da mesma, e saber
explicala con términos precisos.
2. Recoñecer mediante a audición o estilo dunha obra e as súas características tímbricas, melódicas, armónicas, etc.
3. Identificar auditivamente os principais procedementos xeradores de forma que utiliza o autor nunha obra.
4. Escoitar obras de características ou estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas.
5. Realizar a crítica dun concerto ou dunha audición, complementando o escoitado e o traballado en clase con achegas
persoais e documentación buscada por si mesmo.
6. Comentar oralmente ou por escrito a relación entre música e texto en obras de diferentes épocas e estilos.
7. Comentar a audición dunha obra pertencente a calquera dos estilos estudados, incluídos os propios da Rexión de Murcia,
utilizando unha terminología adecuada.
8. Detectar en obras de autores occidentais a influencia da música doutras culturas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Avaliación ordinaria: Cada avaliación ordinaria haberá unha nota en forma de número enteiro de 1 a 10 que se obterá da seguinte
forma.
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Entrega a través da plataforma moodle de comentarios de audición e tarefas propostos na aula virtual. Se valorará a entrega en
plazo (20%). A media de cada avaliación será a media dos exercicios presentados (80%) mais a entrega en plazo (20%)
Avaliación ordinaria: A nota final do curso é a media aritmética das tres avaliacións. Se considerarán recuperadas as avaliacións
pendentes cando se entreguen os traballos atrasados.
Avaliación extraordinaria e avaliación para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua:
Exame escrito que ponderará o 100% de a nota. 60% análise e 40% preguntas teóricas.
O Departamento de Música establecerá de acordo a as directrices marcadas por a CCP e o proxecto curricular de Bachillerato, os
sistemas extraordinarios de avaliación para os alumnos que superen o 30% de faltas de asistencia á asignatura, sexan estas
xustificadas ou non. Aplicarase de acordo co disposto no Reglamento de Réxime Interior.
O 30% ponderarase ao final do trimestre, pero para dar a opción de que algún alumno poida volver ao procedemento ordinario e
continuo, tamén serán acumulativas en os tres trimestre de maneira que o alumno poida reengancharse en o segundo trimestre, e
a porcentaxe ao final do ano das horas totais non supoña máis do 30%.
O sistema de cualificación para estes alumnos queda especificado en o apartado de Criterios de Cualificación, e será o mesmo
procedemento coa mesma ponderación que se aplica aos alumnos que van ás probas extraordinarias de Xuño.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIA PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES:

Os alumnos coa materia ANÁLISE I de 1º recuperarana ao superar o primeiro exame de ANÁLISE II de 2º Bach.
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8. AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE.
O fin da fase de Avaliación é proporcionar datos sobre o carácter, o sentido e a medida dos cambios provocados polo esforzo da
aprendizaxe programada anteriormente, e utilizar esta evidencia como guía para modificar calquera fase do proceso do currículo.
Enténdese, pois, que neste sentido o proceso evaluativo afecta non só ás aprendizaxes senón tamén aos procesos, o que implica
unha actitude crítica ante a intervención educativa.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente reviste gran importancia, pois constitúe a base a partir da cal realizaranse,
no caso de que
fosen necesarias, as modificacións oportunas encamiñadas a mellóraa do proceso educativo. Esta avaliación corresponde ao
profesorado, previa reflexión autocrítica da propia actuación persoal, e terá lugar, polo menos, logo de cada
avaliación de aprendizaxe do alumnado e con carácter global ao final do curso.
En concreto, hase de evaluar o proceso de ensino en relación co logro dos obxectivos da materia e, no seu caso, dos obxectivos
educativos da etapa e
o desenvolvemento das competencias básicas, ao obxecto de melloralos e adecualos a as características específicas e a as
necesidades educativas dos alumnos.
Todo iso en base ás directrices que recolla o proxecto educativo de centro para o plan de avaliación do proceso de ensino e da
práctica docente.
No entanto, para devandito plan cada profesor de a materia haberá de dispoñer de información suficiente para poder evaluar os
seguintes elementos:
A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades dos alumnos.
As aprendizaxes logradas polo alumnado.
As medidas de individualización de o ensino, con especial atención ás medidas de apoio e reforzo utilizadas.
A programación e o seu desenvolvemento e, en particular, as estratexias de ensino, os procedementos de avaliación do alumnado,
a organización do aula e o aprovechamiento dos recursos do centro.
A idoneidad da metodoloxía e dos materiais curriculares.
A coordinación dos profesores do grupo e do departamento.
As relacións co titor e, no seu caso, coas familias.
Esta avaliación levarase a cabo utilizando dous procedementos básicos: a autoevaluación e a coevaluación. Autoevaluación á que
se somete o docente e a coevaluación que elabora o alumnado. Ambas se realizarán, como norma xeral, ao finalizar cada
trimestre, e consistirán en responder a uns cuestionarios específicos que nos permitan extraer conclusións que axuden a mellorar
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o proceso de ensino e a práctica docente. Os modelos de cuestionario de autoevaluación do docente e de a avaliación por parte do
alumnado poden consultarse en as seguintes fichas, advertindo que serán usadas tal cal aparecen aquí ou cunha adaptación ou
forma resumida das mesmas, sobre todo no que se refire á ficha de avaliación do alumnado. Respecto de a coevaluación
aplicarase sobre todo en os procedementos prácticos (prácticas con instrumentos, traballos grupales, etc)
9.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS
PENDENTES
A materia de Análise II non figura como materia pendente.
10. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS CONSECUENCIA DOS RESULTADOS

-

-

Os profesores farán emprego de dúas ferramentas fundamentais para a avaliación inicial:
Poderán facilitar ao alumnado durante o primeiro mes do curso fichas sobre traballos pequenos e concretos a través das que
coñecerán o nivel dos alumnos en aspectos como: lectura musical, comprensión auditiva, escritura musical, capacidade de síntese,
ortografía, presentación dos escritos, recoñecemento de conceptos o palabras clave nun texto, uso de procedementos adecuados para
acadar o resultado do traballo, grado de aprehensión das competencias básicas, actitudes (amosadas ante a petición do traballo),
capacidade de abstracción…
Poderase levar a cabo unha proba onde se inclúan parte dos contidos mínimos de linguaxe musical da materia de Música de 2º e 3º da
ESO. Tamén unha pregunta/comentario de audión de nivel de Análise I.
O primeiro día o alumnado cubrirá unha enquisa na que poderá responder sobre cales son os seus coñecementos previos de música,
en que niveis a cursou na ESO, se realiza estudos musicais regrados o como actividade extraescolar…

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDAD.

Procurarase que as exposicións teóricas sexan o máis concisas e sintéticas que se poidan. Sobre todo preténdese traballar de
forma activa e participativa, para o que é fundamental a formación de grupos de traballo que poñerán en práctica, discutirán e

192

experimentarán os contidos.
Se fomentarán as oportunidades para interrelacionar os contidos con outras Áreas afines (Plástica, Literatura, Historia,
Educación Física, etc.-INTERDISCIPLINARIEDAD).
Deste xeito o alumno recibirá unha rede de implicaciones que lle farán comprender o fenómeno musical conectado e ligado ao
mundo e coa súa contorna.
Para as actividades prácticas seguirase en gran medida o método Orff-Schulwerk, así como as indicacións e suxestións do
pedagogo musical R. Murray Schafer en o referente á sensibilización cara ao mundo do son como materia prima da música e
os seus interesantes traballos sobre a improvisación musical no aula.
As audiciones musicais están seleccionadas en función do currículum das asignaturas. Traballaremos co modelo de análise da
escola francesa (Sergei Gut e Daniel Pistonne). Traballaranse un gran número delas, especialmente en Análise Musical I e II.
Haberá unha estreita relación entre as audiciones de Análises e a Historia de a Música e a danza En ocasións, as obras, en
aras ao interese pedagógico, non se ofrecen completas senón que se selecciona o fragmento ao cal váiselle a dar unha
explotación didáctica e científica.
Relaciónase cada periodo da historia da música co contexto histórico e cultural, facendo especial fincapé no papel do músico e
a súa función dentro da época. É especialmente significativa nesta obra a inclusión en cada unha das unidades didácticas de
información clara e significativa sobre o contexto histórico e cultural, coñecemento previo que debe posuír o alumno/a para
comprender as manifestacións musicais dunha época.
As pezas instrumentales e vocales a interpretar levarán unha paulatina gradación nas dificultades técnicas, apropiadas ao nivel
do alumnado, para o desenvolvemento de a técnica vocal e instrumental do mesmo. Se potenciará con elas o estudo da
linguaxe musical técnico.
Doutra banda, abórdanse as asignaturas do Bachillerato Musical metodológicamente desde perspectivas moi diversas, xa que
non sempre é necesario un estudo sistemático, senón a contextualización das obras musicais en un momento e un lugar
concretos.
Entre esas posibilidades resaltamos:
-A historia da música, é dicir as características xerais, as formas musicais,
autores e obras máis importantes.
- Análise da música dentro dun momento histórico.
-As obras musicais comparadas que pretenden relacionar autores de a mesma época, obras dun mesmo autor, versións
orixinais e modernas da mesma obra.
-Estudo sociolóxico de a música para abordar a diferenza mutua entre música e sociedade.
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-Relación entre a música e a arte (arquitectura, pintura, literatura) para propoñer unha análise que permita comprender un estilo
musical.
- Traballo interdisciplinar de música con outras áreas curriculares. O coñecemento do contexto histórico de cada periodo
axudará aos alumnos a comprender o momento
no cal créase un determinado estilo ou forma musical.
- Comentario de texto literario, artístico, político, filosófico, xa que axuda en moitas ocasións a que o alumno complemente o
seu punto de vista sobre a música en un periodo concreto.
A incorporación de moitas músicas tradicionais e folclóricas non se debe só a a permanente beleza de a música tradicional
senón que ademais nace de unha convicción profunda: a idea de que mediante o coñecemento da música doutras
comunidades, a través de a diversidad de a cultura musical, podemos chegar a comprender a nosa humanidade, aquilo que
nos une, calquera que sexa a nosa tradición ou identidade cultural.
Os procedementos desenvólvense en diferentes ámbitos de aprendizaxe:
Audioperceptivo Partindo do son e a valoración do silencio, discrimina e ordena a percepción auditiva dos parámetros e
elementos da música.
Interpretativo Consiste na práctica musical vocal, instrumental e de movemento.
Psicomotor Contribúe ao desenvolvemento de condutas motrices relacionadas con a coordinación xeral, a coordinación práxica,
a lateralidad e a percepción espazo-temporal.
Creativo ou ideativo Trabállase específicamente a creación e composición musical a partir da improvisación musical.
Notativo A linguaxe musical ou sistema de códigos mediante os que representamos o son está presente como aspecto no
desenvolvemento da musicalidad.
Analítico e crítico Estúdanse, comentan e valoran as producións que interpretan e escoitan.

12.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS TRANSVERSAIS
Educación ambiental: a contaminación sonora, a exposición a ruidos na adolescencia. Novos espazos para a música, concertos en
espazos abertos.
Educación para a saúde: patoloxías na práctica instrumental, a música e o corpo humano: teoría dos afectos, movemento
harmónico do corpo e saúde, a voz e o seu coidado.
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Educación para a igualdade entre sexos: danzas en grupo e parella. Interpretación a coro de voces mixtas. Concerto día contra a
violencia de xénero.
Educación para a paz e a tolerancia: Selección de músicas e textos de marcado carácter democrático, naturalista e dialogante.
Análise de obras de culturas moi diferentes á propia.
Educación para o lecer: asistencia a eventos musicais de tódolos estilos e tendencias, incentivar a práctica musical en grupo no
tempo libre nas instalacións do instituto. Isto vese materializado nos obradoiros organizados dentro do Contrato Programa.
Programación e realización de concertos protagonizados polos alumnos.
Educación do consumidor: a mensaxe musical-publicitario. Valoración crítica das listas de vendas, o consumo de música clásica na
época actual.
Educación Física: A música e a danza
Matemáticas: proporción e fracción na linguaxe musical, proporción na forma musical. Teoría pitagórica sobre a música.
Proporcións e medidas na organoloxía
Linguas Estranxeiras: Análise de pezas vocais en distintos idiomas.
Ciencias da Natureza: Acústica, O corpo humano, o aparato fonador. A música dos paxaros. A música concreta.
Lingua Castelá e Literatura: práctica vocal sobre textos de poetas españois.
Lingua Galega e Literatura: práctica vocal sobre textos en galego.
Educación plástica e visual: Scriabin, os colores da música. Fontes iconográficas para o estudo dos instrumentos musicais.
TICS: Música electrónica e electroacústica. Programas de edición de partituras. O son Amplificado. O consumo musical via
internet.

13. RESUMO DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS O CURSO ANTERIOR E PLAN DE REFORZO DOS MESMOS
(PRIMEIRO TRIMESTRE)
Despois de realizada a avaliación inicial concúese que en xeral necesítase reforzar as seguintes cuestións:
Se repasarán os contidos relativos ao século XX, métodos de notación, formas musicais e estilos urbanos.

14.TRANSICIÓN AO ENSINO NO PRESENCIAL, ENSINO SEMIPRESENCIAL, ENSINO NO PRESENCIAL.
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Dende o inicio do curso empregaremos a aula virtual na clase ordinaria. Os traballos tanto de teoría como de práctica entregarasen como
tarefas no curso da aula virtual. Se mostrará ao alumnado como acceder ao aula, como entregar as tarefas…etc. Se observarán as carencias
de medios do alumnado e transmitiranse ao equipo directivo ou ao titor.
15.METODOLOXÍA DIDÁCTICA PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
Se fose o caso de ensino non presencial as tarefas semanais serán propostas a través da aula virtual, sempre tendo en conta os tempos de
traballo dado que esta é unha materia de tres horas semanais. A esa mesma plataforma subiranse titoriais e explicacións das tarefas así como
propostas de traballos de investigación, vídeos educativos e traballos interactivos. A comunicación das dúbidas farase preferentemente polo
chat do curso de moodle e se as conexións o permiten pódese impartir algunha conferencia polo Webex ou o emprego de classroom.
Este ano polo Covid substituiranse as partituras en papel por proxeccións das partituras. As partituras quedarán aloxadas na aula virtual e
podrán traballar con elas no caso de ensino non presencial.
16.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ENSINO NO PRESENCIAL
A avaliación realizarase a través das tarefas de Moodle. Subirán os comentarios de audición seguindo os pasos e as explicaciones facilitadas.
No caso de no presencialidade a avaliación realizarase de forma similar ao resto do curso:
Para que o alumnado supere a materia necesita unha avaliación positiva do 50 % da mesma. Ademais a presentación dos traballos é
obrigatoria para a avaliación positiva.
A presentación de traballos teóricos e realización de cuestionarios (exámenes) moodle valerá un 80% (subidos como tarefas á aula virtual)
Examen sobre 10:
- 4 puntos: preguntas curtas
- 6 puntos: comentario de audición
O traballo diario valerá un 20%. Valorarase a puntualidade na entregas das tarefas. Tamén se valorará a participación nos en saios virtuais
dos participante na actividade do coro escolar.
17.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E REMATE DO
PERIODO LECTIVO.
Realización de tarefas diversas: exercicios de repaso, fichas, comentarios de audición, simulacro de proba escrita, visualización de análisis y
tutoriales sobre análisis. Entrega de actividades a través da aula virtual.
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17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO NA
MATERIA DE MÚSICA
Dentro das actividades extraescolares dicir que poderán ser presentadas por calquera profesor do departamento e valoradas polo propio
departamento. E o xefe de departamento o que levará a supervisión sobre a súa organización para controlar as faltas do profesorado e dos
alumnos que participen nelas, así como para informar a xefatura de estudios sobre as mesmas.
Normalmente el tipo de actividades levadas a cabo polo seminario están elixidas entre as ofertas que chegan o centro e son va loradas pola
súa adecuación ó contido do currículo, a súa proximidade ó centro e o seu costo. Case tódolos anos se sole acudir a algún concerto, ademais
de los programados polo seminario.
Dentro das actividades complementarias hai que destacar el funcionamento do coro do propio instituto que ensaia tódolos recreos, os luns
ao mediodía e organiza dous o tres concertos ó ano no propio centro e algún outro fora do mesmo, concursos, viaxes, seminario s…etc. O
noso coro está inscrito na Deputación e pertenece a Federación Coral Galega.. Actualmente participan no coro uns 50 nenos e nenas de
tódolos cursos.
Engadimos novamente este ano na participación no Contrato Programa na modalidade de Acadar a Excelencia. Segundo o anterior
organízanse no centro un obradoiro Coral que conta coa participación duns 50 alumnos e alumnas, profesorado e antiguo alumnado. En el
o alumnado avanza na mellora das destrezas adquiridas na aula e na súa autonomía persoal.

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
SEGUNDO OS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA
Contribuír a difundir as normas de convivencia: Distribuír normas e impresos, análise e debates nas reunión de departamento. Documentos:
Normas de convivencia, deberes e dereitos do profesor.
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Estudio dos protocolos de actuación fronte a situación de conflito. Proporcionar seguridade y tranquilidade ao profesorado na aplicación das
normas de convivencia e resolución de conflitos. Documentos: Plan de Convivencia, Normativa proposta pola dirección.
Colaborar na difusión dos dereitos e deberes dos alumnos. Colaboración cos titores.
Implicar ao departamento no deseño de actividades que melloren o clima de convivencia. Participar nas actividades programadas: revista,
excursións, actividades.
Fomento das relacións entre alumnado e profesorado.
Plan de actuación no caso de absentismo escolar: detección rápida de absentismo continuado, actuación coordinada profesor-titor-xefe de
estudios-pais.
Actuación no caso de acoso escolar: Identificar e detectar os casos de acoso escolar e coñecemento do protocolo de actuación.
O departamento de música ofrece a nosa comunidade educativa a posibilidade de participar alumnos e profesores conxuntamente en
actividades artísticas de grupo, independentemente da idade ou status: coro e orquestra nos que participan alumnos de todolos cursos e
profesores de distintos departamentos.
PROCEDIMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
A Programación Didáctica debe estar sometida a unha continua revisión que permita mellorar con prontitude os erros e desfasamentos que se
observen.
Aínda que esta avaliación teña carácter continuo é especialmente necesaria en
dous momentos:
Ao terminar cada Unidade Didáctica. Esta avaliación terá en conta se a planificación foi adecuada, recollerá as incidencias fundamentais,
posibles aspectos de mellora, etc.
Ao final do curso. Valoraranse os resultados da aprendizaxe dos alumnos, a formulación global da Programación Didáctica, os aspectos
fundamentais da actuación do profesor no aula, posibles propostas de mellora, etc.
Nesta avaliación terase en conta, por unha banda, a avaliación dos resultados obtidos polos alumnos, mediante a reflexión sobre eses
resultados, a comparación con outras materias, con outros grupos da mesma materia ou con outros grupos. Por outro, farase unha avaliación
dos procesos de planificación e de desenvolvemento, facendo unha reflexión sobre os obxectivos, os estándares, a metodoloxía e a práctica
da avaliación, de forma que se poidan corrixir distintos aspectos que non funcionen ou sexan susceptibles de mellorar durante todo o proceso
de ensino: adecuación das actividades, secuenciación dos contidos, uso dos recursos, etc.
Ver táboas no anexo II.
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ANEXOS
ANEXO I

Ficha para a avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe por parte do alumnado
Sinala a resposta que consideres adecuada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas coa materia. Recorda que este
cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz.
Cuestións
Nada
Pouco Regula Bastant Moito
r
e
1.Parece o profesor interesado e ilusionado coa materia?
2. Mostra dominio da materia?
3. É organizado o profesor?
4. As actividades tiñan relación coa vida diaria?
5. As actividades parecéronche interesantes?
6. As explicacións espertaron a túa curiosidade?
7. É esixente?
8. É adecuada esta esixencia ao traballado en clase?
9. puideches suscitar todas as dúbidas que tiñas?
10. Resolveuche satisfactoriamente as túas dúbidas?
11. Puideches participar en clase todo o que querías?
12. O ambiente en clase foi adecuado para aprender?
13. Dedica o tempo suficiente ás unidades?
14. É xusto nas súas cualificacións?
15. Sentícheste marxinado algunha vez?
16. Crees que algún compañeiro/a estivo?
17. Preocúpase dos teus problemas?
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18. Contribuíu a que che guste a materia?
19. Tes boa opinión do teu profesor?
20. Crees que o profesor ten boa opinión do grupo?

Ficha para a avaliación da materia por parte do alumnado.
Sinala a resposta que consideres adecuada a cada unha das seguintes cuestións relacionadas coa asignatura. Recorda que este
cuestionario é anónimo e que só debes poñer unha cruz.
Cuestións
Nad Pouc Regula Bastant Moit
a
o
r
e
o
1.Coñeces ben os contidos da materia, tanto prácticos como teóricos?
2. Paréceche adecuado o tempo dedicado a cada Unidade Didáctica?
3. Dedícase tempo suficiente a realizar actividades? Entendes o que se pregunta
delas?
4. Dedícase tempo suficiente para cantar?
5. Coñeces os criterios de cualificación e avaliación?
6.Parécenche adecuados?
7. Pode mellorar a explicación da materia? Como?
8.Dificultades que atopas na materia.
9.Ideas para mellorar.
10.Suxestións para as actividades complementarias e extraescolares
Ficha para a autoavaliación da práctica docente
Indicadores

Nad
a

Pouc
o

Bastant
e

Moit
o

Propostas e
observacións

Os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe establecidos son adecuados ás características e necesidades
do alumnado.
Os alumnos/as conseguiron, de xeito satisfactorio, os obxectivos
suscitados.
200

Contribuír adecuadamente á consecución das competencias básicas.
Tratáronse de xeito adecuado os contidos de educación en valores.
As medidas contempladas para o fomento da lectura permiten desenvolver
tal fin.
As actividades suscitadas son motivadoras e manteñen o interese do
alumnado partindo da súa experiencia e realidade máis próxima.
As actividades propostas aos alumnos con ritmo de aprendizaxe inferior
permitíronlles alcanzar os obxectivos didácticos.
As adaptacións curriculares foron adecuadas e permitiron unha evolución
positiva do alumnado.
A partir dos resultados obtidos, a metodoloxía empregada é a adecuada.
Os materiais e recursos empregados axudou á consecución de obxectivos
e á adquisición de competencias básicas.
O uso das novas tecnoloxías contribuíu favorablemente no proceso de
ensino-aprendizaxe.
A distribución no aula contribuíu positivamente aos resultados.
A distribución temporal é a adecuada no desenvolvemento de cada unidade
didáctica.
O grado de coordinación entre os profesores do grupo e os do
departamento é satisfactorio.
As relacións co titor do grupo son fluídas. O clima de relación entre as
familias e o profesorado contribúe favorablemente.
O desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares foi
adecuado e satisfactorio.
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Ficha para a avaliación do proceso de ensino:
AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO
CURSO:
GRUPO:
DATOS ESTATÍSTICOS
CUALIFICACIÓNS
Nº DE ALUMNADO
NOTA MEDIA
AVALIACIÓN DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS

PROFESOR:

Nº DE APROBADOS

MATERIA:

Nº DE SUSPENSOS

AVALIACIÓN DA SECUENCIACIÓN
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES
PROPOSTAS DE MELLORA
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