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INTRODUCCION E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
O Departamento de Música do “I.E.S. FREI MARTÍN SARMIENTO” está integrado no  presente curso 
académico polos/as docentes que se relacionan ao final, tendo a Xefatura de Estudio constancia das 
materias e número de horas lectivas asignadas a cada un/unha deles/as.   
 
As Reunións Ordinarias do Departamento terán lugar os martes ás 10:10 horas, levantandose acta das 
mesmas, e celebraranse todas aquelas xuntanzas de carácter extraordinario solicitadas por calquera dos/as 
integrantes do Departamento ou forzadas por situacións que requiran tomar unha decisión de forma 
urxente.  
 
A presente programación adecuase á normativa vixente: Decreto 133/2007, de 5 de xullo, que regula as 
ensinanzas da ESO na Comunidade Autónoma Galega, art.96 do Decreto 324/1996, as Ordes de 6 de 
setembro de 2007 (DOG do 12 de setembro) e 28 de agosto de 1995 (BOE 20 de setembro) e as directrices 
emanadas da Comisión de Coordinación Pedagóxica, incorporándose anualmente as modificacións 
prospostas no Departamento encamiñadas a mellorala.  
 
E segue o establecido no PEC deste IES no punto referente a Señas de Identidade, no que se desenvolve a  
Ideoloxía, Lingua, Liña metodolóxica e a xestión institucional. 
 
*** 
 
Neste instituto, o departamento de música imparte as seguintes asignaturas no Bacharelato de Artes 
Escénicas:  
 
1º de Bacharelato: Análise I, Linguaxe e Práctica musical 
2º de Bacharelato: Análise II, Historia da música e da danza, Artes Escénicas 
 
CONTRIBUCIÓN DA MÚSICA Á ADQUISICIÓN DE  COMPETENCI AS BÁSICAS 
 
Unha posible definición de competencia básica podería ser a capacidade de poñer en práctica de forma 
integrada, en contextos e situacións diversas, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais 
adquiridas.  
 
O concepto de competencia  inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes, e vai mais alá do 
saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar.   
 
No marco da proposta realizada pola Unión Europea identificáronse as seguintes competencias:   
 
- Competencia en comunicación lingüística.   
- Competencia matemática.   
- Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico.   
- Tratamento da información e competencia dixital.   
- Competencia social e cidadá.   
- Competencia cultural e artística.   
- Competencia para aprender a aprender.   
- Autonomía e iniciativa persoal.  
  
Son aquelas competencias que debe desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio 
para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito 
satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.   
 
A música na ESO e no Bacharelato non son só un fin en si mesmo, senón un medio para que o alumnado 
logre a consecución de competencias ligadas á comunicación lingüística, ao tratamento da información, ao 
coñecemento e interacción co mundo físico, ao ámbito social, cidadán, cultural e artístico e á autonomía 
necesaria para actuar con criterio propio e tomar iniciativas, responsablemente, nos diversos aspectos que 
afecten a súa vida, incluído o campo da aprendizaxe.  
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OBXECTIVOS POR CURSO 
 
1-Análise musical I e II: 
 
O ensino da análise musical no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintesm 
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 diversidade de recursos e matices 
que contén. 
 
2. Comprender a organización do discurso musical, observando os diferentes elementos e procedementos 
que dan lugar á súa estruturación: partes, seccións, materiais, texturas, harmonía, melodía, ritmo, timbre, 
procesos de crecemento e decrecemento de tensión, puntos culminantes, cadencias, etc. 
 
3. Coñecer as principais formas musicais históricas, a súa evolución, relacionalas e comprender que a 
linguaxe musical, como o resto das linguaxes, ten unhas normas que evolucionan a través do tempo e 
recibe influencias diversas que fan que se transforme. 
 
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 nas obras 
pertencentes a épocas ou estilo distintos e aprecialas como herdanza do pasado e como representacións 
da arte. 
 
5. Comprender a relación entre música e texto nas obras vocais ou vocais e instrumentais nas diferentes 
épocas históricas. 
 
6. Adquirir un léxico e unha terminoloxía axeitada para expresar e describir, de forma oral e escrita, os 
procesos analíticos asociados ao estudo das obras e estilos musicais así como aos procesos musicais 
atendendo, non só ao compoñente obxectivo da música, senón tamén ao subxectivo, ao que percibe a 
persoa oínte. 
 
7. Comprender as diferenzas e as relacións entre obras relevantes correspondentes a diferentes épocas,   
aprehender os referentes sonoros. 
 
8. 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 tiveron na 
música occidental ao longo da historia e viceversa. 
 
9. Formar e utilizar o sentido crítico para valorar a calidade nas obras de diferentes épocas, estilos e 
xéneros, baseándose na percepción dos elementos e procedementos construtivos, xulgando con criterio, 
argumentando e expoñendo as opinións con precisión terminolóxica. 
 
10. Obter información de diversas fontes, incluídas as que ofrecen as tecnoloxías para afondar no 
coñecemento da música. 
 
2-Linguaxe e práctica musical 
 

A ensinanza da linguaxe e práctica musical no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das 
seguintes capacidades: 

1. Percibir conscientemente os elementos constitutivos da linguaxe e os distintos parámetros sonoros que 
conforman o feito musical, partindo da propia experiencia auditiva, ou da interpretación memorizada ou 
improvisada, de diferentes pezas ou fragmentos musicais. 

2. Utilizar unha correcta emisión da voz para a reprodución interválica e melódica xeral (ata consideralas 
como un medio expresivo propio). 
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3. Expresarse musicalmente e con corrección a través da improvisación, a composición, a interpretación 

musical, o movemento e a audición, gozando e compartindo a vivencia co grupo de compañeiras e 
compañeiros. 

4. Desenvolver a memoria e o oído interno, para relacionar a audición coa escritura, así como para 
recoñecer timbres, estruturas, formas, indicacións dinámicas, expresivas, temporais, etc. 

5. Interiorización do pulso musical, desenvolvendo a coordinación motora, a través da realización corporal 
de ritmos e da danza. 

6. Percibir e executar con independencia estruturas e desenvolvementos rítmicos ou melódicos simultáneos, 
disociando a audición e o movemento. 

7. Recoñecer as estruturas harmónicas básicas, as súas normas, os ornamentos e os signos expresivos a 
través da audición, da experimentación e da lectura de acordes. 

8. Coñecer e practicar os elementos de linguaxe musical relativos á música clásica e contemporánea, o folk, 
as músicas do mundo, o jazz, o pop, etc. 

9. Coñecer e empregar algunha das ferramentas das tecnoloxías da comunicación no eido da música e da 
danza, nos ámbitos da composición, da escritura ou na gravación audiovisual. 

10. Ser consciente das normas que rexen a interpretación en conxunto, respectando as regras necesarias 
para unha interpretación en conxunto. 

 

3-Historia da música e da danza: 
 

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 relación 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 gustos persoais. 
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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-Artes Escénicas: 
 

O ensino da materia denominada artes escénicas, no bacharelato, terá como finalidade o desenvolvemento 
das seguintes capacidades:  

1. Adquirir un coñecemento amplo, sólido e vivido, dos conceptos básicos do campo das artes escénicas.  

2. Comprender as características fundamentais das diferentes formas da representación escénica e do 
espectáculo, atendendo a diferentes posibilidades de materialización, nos planos técnico e estético.  

3. Potenciar o estudo crítico da realidade artística e cultural mediante procesos de procura e análise de 
información, analizando as diferentes manifestacións da teatralidade, na perspectiva sincrónica e 
diacrónica, e prestando especial atención ás manifestacións escénicas realizadas na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

4. Promover o traballo en grupo, favorecendo o coñecemento e a comprensión da identidade propia e da 
allea, así como da realidade social en que as identidades se conforman e desenvolven, a través dos 
procesos de expresión, creación e comunicación propios das artes escénicas.  

5. Estimular e potenciar o desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades expresivas, creativas e 
comunicativas, a través do traballo individual e en grupo, experimentando e investigando diferentes 
linguaxes, medios, códigos e rexistros.  

6. Desenvolver as habilidades, capacidades e destrezas necesarias para responder con creatividade, 
orixinalidade e organización ante calquera estímulo, situación ou conflito no marco da ficción dramática 
e/ou escénica, utilizando os máis diversos recursos, técnicas, códigos e linguaxes.  

7. Utilizar as artes escénicas para mostrar, de forma individual e colectiva, sentimentos, emocións, 
pensamentos e ideas, facendo especial fincapé nas problemáticas e conflitos que afectan o grupo ou a 
colectividade.  

8. Recoñecer e utilizar, con rigor artístico e coherencia estética, as múltiples formas de producir, recrear, 
interpretar e presentar a acción escénica, e participar de forma activa no deseño, realización e 
representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumindo diferentes papeis, tarefas, funcións e 
responsabilidades.  

9. Desenvolver a capacidade crítica necesaria para valorar, con rigor, precisión e coherencia, as producións 
escénicas propias e as alleas, recoñecendo e tendo en conta os seus presupostos artísticos, así como o 
contexto social, económico e cultural en que se producen, fomentando, dese xeito, unha recepción 
obxectiva e rigorosa.  

10. Valorar e gozar das artes escénicas como unha manifestación artística que forma parte do patrimonio 
cultural común dos pobos e participar activamente no seu mantemento, desenvolvemento e proxección.  

 
SECUENCIA DE CONTIDOS 
 
Historia da música e da danza: 
 
-Escoita e visión de obras de música e danza representativas de cada período, en soportes gravados ou en 
directo, procedentes doutras culturas ou de manifestacións urbanas actuais, apreciando as súas 
características formais, estéticas e estilísticas. 
 
-A obra artística no seu contexto histórico. Función social da música, da danza e dos artistas nas diferentes 
épocas. 
 
-A partitura como elemento para a análise e identificación dos estilos dos períodos da historia da música e 
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da danza, comprendendo a evolución da notación e a grafía musical. 
 
-Seguimento de fragmentos musicais escritos en diferentes notacións para unha mellor comprensión das 
características da obra. 
 
-Lectura e comentario crítico de textos literariomusicais. 
 
-Elaboración de argumentacións e xuízos persoais, utilizando o léxico e a terminoloxía específica e xeral, 
tanto de forma oral como escrita, sobre obras, textos relacionados coa música ou a danza, coas correntes 
estéticas ou coas autoras e autores. 
 
-Elaboración de conclusións e valoracións estéticas propias, interrelacionando a música e a danza con 
outros aspectos do contexto en que foron creadas, seleccionando e utilizando a información procedente de 
diversas fontes, incluídas as tecnolóxicas, sobre autorías e obras. 
 
-A documentación: recursos bibliográficos e ferramentas de consulta; fontes musicais, iconográficas e 
sonoras. 
 
-A música e a danza da antigüidade á Idade Media. 
 
-As orixes da música e da danza: manifestación nas civilizacións antigas e na antiga Grecia. 
 
-A música na Idade Media. 
 
-A música sacra: o canto gregoriano. Características, orixe e evolución. Nacemento e evolución da polifonía: 
Ars Antiqua e Ars Nova. O Código Calixtino. 
 
-A música profana. Xograres e goliardos. O fenómeno trobadoresco en Europa. A lírica galaico-portuguesa. 
Afonso X o Sabio. 
 
-Os instrumentos medievais. Fontes iconográficas. Iconografía pétrea en Galicia e códices alfonsinos. O 
Renacemento. 
 
-A polifonía renacentista: características e procedementos compositivos. A polifonía relixiosa. A música da 
Reforma e da Contrarreforma. A música vocal profana: o madrigal e o estilo madrigalesco. Principais 
polifonistas. 
-Música instrumental. Organoloxía. Fontes de estudo. 
 
-O Renacemento en España: A música vocal profana: vilancico e romance. Polifonistas do século de ouro. 
Tomás Luis de Victoria. A música instrumental en España. 
 
-A danza renacentista. Función social. Nacemento do ballet. O Barroco. 
 
-A música no Barroco: características, periodización e escolas. Evolución da linguaxe expresiva. 
 
-O nacemento da ópera. Ópera seria e ópera bufa. Balé de cour. Comedia balé. 
 
-A música e a relixión: cantata, oratorio e paixón. 
 
-As formas instrumentais: orixe, características e evolución. 
 
-Principais compositores e compositoras. Función social da persoa compositora. 
 
-Danzas cortesás do Barroco. O balé de Luís XIV. Música escénica. 
 
-A música barroca en España. Música vocal sacra e profana. O teatro musical: a ópera e a zarzuela. A 
música instrumental. A música nas catedrais galegas. 
 
-Organoloxía. Tipoloxía da orquestra barroca. O clasicismo. 
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-O estilo galante e a Escola de Mannheim. 
 
-As formas instrumentais clásicas: orixe, características e evolución. 
 
-Música sinfónica e de cámara. 
 
-Música vocal: a reforma de Gluck. Ópera bufa e ópera seria. 
 
-Principais compositores clásicos: Haydn, Mozart e Beethoven. 
 
-Organoloxía: o piano, o cuarteto de corda; a evolución da orquestra. 
 
-O clasicismo en España. 
 
-O balé no clasicismo: o balé de acción. Novos aspectos do espectáculo. Estética. Innovacións da posta en 
escena. O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo. 
 
-A orquestra romántica. As formas sinfónicas. Sinfonía, concerto e música programática. 
 
-O piano romántico. A música de cámara. 
 
-Influencia da literatura na música. 
 
-A ópera. Tendencias. Evolución da ópera como espectáculo. O Verismo. 
 
-O lied. 
 
-A composición no Romanticismo e Posromanticismo. 
 
-Orixe e significado dos nacionalismos musicais: escolas e estilos. Figuras representativas da composición. 
O rexurdimento musical en Galicia; música instrumental e vocal. 
 
-A música na España do século XIX. A zarzuela. A música galega: principais compositores. 
 
-O balé romántico. Transición ao balé académico. Balé académico. Figuras representativas da coreografía. 
 
-Música e danzas de salón. Primeiras tendencias modernas. 
 
-O impresionismo. Características musicais e figuras representativas. 
 
-Novas linguaxes no século XX: o século dos ismos: Surrealismo, Expresionismo, etc. A evolución dos 
elementos da música. 
 
-A Segunda Escola de Viena: do Posromanticismo ao Dodecafonismo. Composición e técnicas. 
 
-O Neoclasicismo. Representantes principais da composición. Stravinski. 
 
-Teatro musical europeo e americano a comezos do século XX. 
 
-Relación da música do século XX con outras linguaxes; orixe e desenvolvemento da música de jazz. 
 
-Diferentes concepcións da orquestra no século XX. 
 
-A música en España na primeira metade do século. Falla e a xeración do 98. A Xeración da República. 
 
-A música galega. Figuras representativas galegas na diáspora. 
 
-Os balés rusos. Diaghiliev. A danza moderna. Música e danza na segunda metade do século XX. 
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-O Serialismo integral. 
 
-As vangardas. Indeterminación e aleatoriedade. Novas grafías. Música electroacústica e música concreta. 
 
-O Postserialismo. 
 
-A música de vangarda española: a Xeración do 51. A música galega. Autores contemporáneos. 
 
-Os novos instrumentos. As novas tecnoloxías aplicadas á música. 
 
-A danza contemporánea. Música e corpo humano. 
 
-A música e a danza popular moderna: jazz, pop, rock. 
 
-Cante e baile flamenco. Danza de carácter. Música e danza popular galega. 
 
-A importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cinema. 
 
-Música, danza e aplicación das tecnoloxías. A música tradicional no mundo. 
 
-Danza e música exótica, étnica, folclórica e popular. 
 
-Función social da música e a danza: ritos, tradicións, festas. 
 
-Características da música e da danza: ritmo, melodía, morfoloxía, estilos de canto, texturas, pasos, 
disposicións, movementos. 
 
-Organoloxía. Introdución aos instrumentos tradicionais. O instrumento musical como obxecto etnográfico. 
 
 
Análise musical I: 
 
-Adquisición de bos hábitos de escoita e de respecto ás demais persoas durante a interpretación da música. 
-Expresión precisa das impresións producidas polas obras escoitadas e valoración das súas características 
construtivas. 
 
-Busca e selección da información en fontes variadas relativas a temas musicais. 
 
-Elaboración de traballos, individuais ou en grupo, sobre análise e contextualización estilística das obras 
musicais. 
 
-Iniciación aos elementos analíticos. 
 
-Percepción dos elementos que interveñen na estrutura dunha obra musical (melodía, harmonía, ritmo, 
timbre e textura) en diferentes contextos vocais e instrumentais. Identificación de timbres e as súas distintas 
combinacións. 
 
-Comprensión básica das características sonoras de obras de diferentes épocas, estilos, xéneros e culturas 
da literatura musical. 
 
-Comparación de distintas versións dunha mesma obra para determinar a calidade da interpretación e a 
adecuación ao reflectido na partitura. 
 
-Elaboración e lectura de críticas das obras escoitadas, atendendo especialmente ás impresións producidas 
pola obra, utilizando distintas fontes de información. 
 
-Diferenciación na vivencia da música gravada ou en vivo: variación de sensacións, interacción intérprete- 
público, etc., en concertos e actividades musicais; do son real ao son artificial. A forma musical. 
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-A forma musical e a súa percepción visual e auditiva pola partitura e pola escoita. Comprensión da 
organización estrutural da música e utilización dos diferentes modos de representala graficamente, para 
reflectir esquematicamente as partes, seccións e subseccións con que se articula unha obra musical. 
 
-Utilización de partituras, formatos non estándar e outras representacións gráficas como soporte da análise. 
 
-Estudo da forma musical a distintas escalas (macroforma, mesoforma e microforma) e a súa aplicación a 
diversos niveis. A análise estrutural, de motivos e de conxunto. 
 
-Aproximación analítica aos procedementos xeradores de forma (a repetición, o contraste, a elaboración de 
materiais, a coherencia, etc.) e outros aspectos formais (tensión e distensión, puntos culminantes, equilibrio, 
relación entre seccións, etc. 
 
-A música con texto. Relación da palabra coa música: os seus diferentes tratamentos. As formas históricas. 
 
-Principios de configuración musical (morfoloxía e sintaxe) que proporcionan a singularidade dunha obra e 
establecen a xerarquía entre os diferentes parámetros sonoros. 
 
-Estudo das principais formas-tipo desde a música medieval ata os nosos días. Formas instrumentais: a 
imitación, o canon, a invención; o ricercare e a fuga; a variación -pasacalles, chacona, diferenzas, glosas, 
variación dupla, tema con variacións-; a suite de danzas e outros tipos de suite; formas de rondó; as formas 
de sonata; a obertura e o preludio; o poema sinfónico; a sonata, a sinfonía e o concerto; formas libres. 
 
-Formas escénicas: a ópera, a zarzuela, a tonadilla escénica e o ballet. 
 
-Formas vocais: o canto gregoriano, o madrigal; o motete; a misa; o coral, a cantata e o oratorio; a canción e 
o lied. 
 
-Diferenciación entre música pura, descritiva e programática. 
 
-As formas nacidas a partir da música contemporánea. 
 
Análise musical II: 
 
-Adquisición de bos hábitos de escoita e de respecto aos demais durante a interpretación da música. 
 
-Expresión precisa das impresións producidaspolas obras escoitadas e valoración das súas características 
construtivas. 
 
-Busca e selección da información, en fontes variadas, relativas a temas musicais. 
 
-Elaboración de traballos, individuais ou en grupo, sobre análise e contextualización estilística das obras 
musicais. 
 
A música medieval. 
 
-Estudo analítico das características sonoras e estilísticas, formas e xéneros do canto gregoriano e outros 
cantos litúrxicos, a música profana, a polifonía, a Ars Antiqua e a Ars Nova. Os modos eclesiásticos: as súas 
características. 
 
O Renacemento. 
 
-Estudo analítico das características sonoras e estilísticas do período (agrupacións vocais e instrumentais, 
sonoridades verticais, cadencias, ornamentos…), formas, escolas e xéneros. 
 
O Barroco. 
 
-Estudo analítico das características sonoras e estilísticas do período, procedementos harmónicos, 
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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. 
 
Os estilos preclásicos e o clasicismo. 
 
-Estudo analítico das características sonoras e estilísticas do período (procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentos…), formas e xéneros destas etapas da música occidental. O estilo galante ou 
rococó: a transición ao clasicismo. O clasicismo vienés. 
 
O Romanticismo. 
 
-Estudo analítico das características sonoras e estilísticas do período; procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, sonoridades…), formas e xéneros da música romántica. As pequenas formas. A 
ópera. O lied. A zarzuela. A canción galega. A música programática. Xurdimento dos nacionalismos. 
 
O posromantismo e os nacionalismos. 
 
-Estudo analítico das características sonoras e estilísticas do período (procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, sonoridades…), formas e xéneros da música posromántica. Desenvolvemento 
das diferentes escolas nacionais. Uso da tímbrica e tratamento da orquestra. 
 
A música no século XX. 
 
-O impresionismo: estudo analítico das características sonoras e estilísticas do período (procedementos 
harmónicos, cadencias, ornamentación, sonoridades…). Principais autores e as súas técnicas compositivas. 
Influencia da música doutras culturas. Uso da tímbrica e tratamento da orquestra. 
 
-O expresionismo; estudo analítico das características sonoras e estilísticas (procedementos harmónicos, 
cadencias, ornamentación, sonoridades…), formas e xéneros do século XX. Principais movementos e 
compositores máis importantes. O novo concepto do tempo e a tímbrica. O ritmo. A música galega no 
século XX. O jazz. 
 
-A música electroacústica, aleatoria, estocástica, a nova complexidade, a música fractal. 
 
-Estudo da música desde as súas orixes, a súa evolución. Novos instrumentos para a nova música: os 
sintetizadores, o ordenador, etc. Música electrónica pura e música mixta. 
 
-A música urbana: pop, rock, hip hop, etc. Estudo das súas orixes e evolución. Análise musical e 
sociolóxica. 
 
As músicas non occidentais. 
 
-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 influencia na música occidental e 
viceversa. 
 
Linguaxe e práctica musical: 
 
Destrezas musicais. 
 
-Utilización da voz, individual ou colectivamente, partindo do coñecemento do aparello fonador, o seu 
funcionamento, a respiración, emisión, articulación, relaxación, afinación, etc. 
 
-Interpretación vocal e instrumental atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á 
articulación dos sons e aos seus ataques. 
 
-Interpretación vocal e instrumental atendendo á ornamentación musical. 
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-Entoación individual e colectiva de escalas, intervalos melódicos, harmónicos, de arpexos ou de acordes. 
 
-Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais vocais adecuados ao nivel con ou sen 
acompañamento. 
 
-Interiorización do pulso. 
 
-Desenvolvemento da lateralidade a través da realización simultánea de diferentes ritmos básicos. 
 
-Realización, vocal ou instrumental, de fórmulas rítmicas orixinadas polo pulso binario ou ternario e as súas 
variantes. 
 
-Realización, vocal ou instrumental, de signos que modifican a duración, síncopes, anacruses, notas 
acontratempo, cambios de compás, grupos de valoración especial, equivalencias pulso-pulso e 
fracciónfracción, etc. 
 
-Práctica da lectura articulada e da escritura tanto melódica como harmónica nas claves de sol e fa en 
cuarta e da escritura tanto melódica como harmónica. 
 
-Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao debuxo interválico. 
 
-Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras. A audición comprensiva. 
 
-Percepción e identificación do pulso, dos acentos, dos compases binarios, ternarios e cuaternarios. 
 
-Percepción, identificación e transcrición de signos que modifican a duración, síncopes, anacruses, notas a 
contratempo, cambios de compás, grupos de valoración especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-
fracción, etc. 
 
-Identificación auditiva das características morfolóxicas básicas das obras musicais, tanto as que teñen 
como fundamento a linguaxe da música clásica como as que teñen como fundamento as linguaxes musicais 
contemporáneas, o jazz, a música tradicional, o rock, o flamenco e as músicas do mundo. 
 
-Percepción, identificación auditiva e transcrición das escalas, funcións tonais -acordes maiores e menores, 
acordes de sétima dominante e de sétima diminuída, cadencias- e os modos e intervalos fóra do concepto 
tonal. 
 
Artes Escénicas: 
 
-As artes escénicas no seu contexto histórico, social e cultural.  
 
-Concepto e tipoloxía das artes escénicas.  
 
-As artes escénicas e as grandes tradicións: oriente e occidente.  
 
-As artes escénicas na súa historia: momentos fundamentais de desenvolvemento e transformación.  
 
-Elementos comúns nas artes escénicas: ficcionalidade, dramaticidade e teatralidade.  
 
-Natureza, descrición e clasificación dos códigos de significación escénica.  
 
-O mundo como representación e as representacións do mundo.  
 
-As artes escénicas en Galicia.  
 
-A expresión e a comunicación escénica.  
 
-Exploración e desenvolvemento harmónico dos instrumentos expresivos da interpretación nos planos 
corporal, xestual, oral e rítmico-musical.  
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-Estudo da escena como espazo significante e como contedor de significantes.  
 
-Análise do papel e do personaxe: da conduta dramática á conduta teatral.  
 
-Exploración dos elementos básicos na ficción escénica: situación, personaxe, conflito e acción.  
-Exploración e desenvolvemento de procesos de análise, caracterización e construción de personaxes.  
-Exploración e dominio de técnicas para a creación da acción e da ficción escénica: xogo dramático, 
improvisación, dramatización e creación colectiva.  
 
-Análise e uso creativo de recursos literarios e doutros materiais para a creación da acción e da ficción 
escénica.  
 
-Exploración e uso de recursos plásticos: deseño da escena, deseño de útiles escénicos, deseño do 
personaxe a través da indumentaria e da caracterización, deseño da iluminación e do espazo sonoro.  
 
-A interpretación en artes escénicas.  
 
-A interpretación na súa historia e nas grandes teorías do teatro.  
 
-Paradigmas e escolas de interpretación.  
 
-Técnicas básicas de interpretación.  
 
-Análise de personaxes a partir da situación, o conflito, a acción e dos seus obxectivos e funcións na ficción 
dramática e escénica.  
 
-A partitura interpretativa: deseño e execución.  
 
-A escenificación e a representación. Creación e difusión escénica.  
 
-Espectáculo escénico. Concepto, características e modalidades: danza, circo, ópera, teatro.  
 
-Tipoloxías básicas do espectáculo escénico: clásico, de vangarda, corporal, occidental, oriental, de 
obxectos, musical, de interior, de rúa, cantado, bailado, falado.  
 
-Outras formas de presentación escénica: happening, performance, vídeo-teatro e teatro-danza.  
 
-O deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de traballo.  
 
-A dramaturxia no deseño dun proxecto escénico.  
 
-A produción e a realización dun proxecto de creación escénica.  
 
-A dirección de escena de proxectos escénicos.  
 
-Os ensaios: tipoloxía, finalidades e organización.  
 
-Exhibición e distribución de produtos escénicos.  
 
-Creación e difusión de produtos escénicos en Galicia.  
 
-A recepción de espectáculos escénicos.  
 
-Público. Concepto e tipoloxías.  
 
-Aspectos fundamentais nos procesos de recepción.  
 
-Análise e comentario de espectáculos escénicos. -A crítica escénica nos seus rexistros, modalidades e 
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espazos básicos.  
 
-Crítica das representacións da realidade e dos discursos dramático e teatral.  
 
-A crítica escénica en Galicia.  
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN  
  
1-Temporalización  dos  contidos  de  Análise musical (Horas previstas) 
 
Textura musical: 15 
 
Ritmo: 15 
 
Melodía y armonía: 15 
 
Forma: 20 
 
Xénero: 10 
 
Modelo instrumental: 20 
 
Estilo e época: 20 
 
2-Temporalización  dos  contidos  de  Linguaxe en práctica musical (Horas previstas) 
 
Traballo coa altura: 50 
 
Traballo coa duración e o ritmo: 50 
 
Traballo coa intensidade: 10 
 
Traballo co timbre: 30 
 
3-Temporalización  dos  contidos  de  Historia da música e da danza (Horas previstas) 
 
Idade Media: 10 
 
Renacemento: 15 
 
Barroco: 30 
 
Neoclasicismo: 30 
 
Romanticismo: 30 
 
Século XX: 40 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Análise musical I 
 
1. Recoñecer a forma dunha obra a partir da súa audición e saber explicala cunha terminoloxía precisa, con ou sen 
partitura.  
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Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade para comprender o modo en que está construída unha obra, así 
como para entender a relación entre a estrutura e os elementos e procedementos utilizados. Así mesmo, avalíase a 
comprensión do modelo dunha forma histórica, empregando unha linguaxe concreta e adecuada. 
 
2. Distinguir na audición dunha obra as diferentes voces e instrumentos.  
 
Con este criterio poderase avaliar a capacidade do alumnado para distinguir o timbre dos diferentes instrumentos e 
voces, calquera que sexa a súa combinación. 
 
3. Recoñecer a textura dunha obra ou fragmento escoitado e explicar as súas características dun xeito claro e conciso, 
empregando ou non a partitura.  
 
Este criterio permitiranos valorar o nivel de percepción da música, a escoita dos diversos planos sonoros e o 
coñecemento da terminoloxía adecuada. 
 
4. Identificar procesos de tensión e relaxación, así como o punto culminante, nunha obra previamente escoitada, 
determinando os procedementos utilizados. 
 
A través deste criterio avaliaremos a capacidade do alumnado para percibir os procedementos de tensión/relaxación 
utilizados na composición e, se é o caso, identificalos na partitura. 
5. Escoitar obras de características ou estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas, utilizando 
posteriormente, se se desexa, a partitura. 
 
Con este criterio poderase valorar a capacidade para distinguir aspectos característicos da música e a diferenza entre 
eles, tales como a estrutura, as súas características harmónicas, rítmicas, tímbricas, etc. e a pertenza a unha determinada 
época ou estilo. 
 
Así mesmo, valorarase a capacidade de establecer relacións de paralelismo entre obras distintas pero con resultados 
similares. 
 
6. Comparar versións distintas da mesma obra, explicar as diferenzas e valoralas. 
 
Este criterio de avaliación posibilita valorar a capacidade do alumnado para observar os aspectos básicos dunha obra e 
recoñecer a versión máis fiel á partitura ou ben xustificar e razoar as diferenzas interpretativas. 
 
7. Realizar por escrito a crítica dun concerto ou dunha audición, complementando o escoitado e o traballado na clase 
con achegas persoais e documentación buscada polo propio alumnado. 
 
A través deste criterio poderá avaliarse a compresión da obra, a asimilación do estudado, así como a capacidade para 
encontrar información axeitada e desenvolver unha explicación fundamentada, razoada e sentida. 
 
8. Comentar oralmente ou por escrito a relación entre música e texto en obras de diferentes épocas e estilos. 
 
Con este criterio de avaliación poderase valorar a capacidade para comprender o tratamento realizado no texto: se é 
descritivo, se é un motivo inspirador, se o poema de partida determina a forma, se o punto culminante coincide con 
palabras especiais, etc. Recoñecer se na obra escoitada se produce unha retórica musical. 
 
Análise musical II 
 
1. Recoñecer a forma (a grande escala, media escala e pequena escala) dunha obra a partir dunha audición e saber 
explicala con termos precisos. 
 
Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender o xeito en que está construída 
unha obra, así como para entender a relación entre a estrutura e os elementos e procedementos utilizados, empregando 
unha linguaxe concreta e axeitada. 
 
2. Recoñecer mediante a audición o estilo dunha obra e as súas características tímbricas, melódicas, harmónicas, etc. 
 
Con este criterio poderá avaliarse a capacidade para identificar os diferentes estilos e determinar o que lles é propio 
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desde os distintos puntos de vista (formal, harmónico, melódico, rítmico…). 
 
3. Identificar auditivamente os principais procedementos xeradores de forma que utiliza o autor na obra. 
 
A través deste criterio poderase valorar a capacidade do alumnado para captar os procedementos utilizados e que son 
articuladores da estrutura da obra. 
 
4. Escoitar obras de características ou estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas. 
 
Con este criterio poderase valorar a capacidade para distinguir aspectos característicos dos diversos estilos musicais e a 
diferenza entre eles, así como establecer paralelismos entre obras distintas pero con enfoques similares. 
 
5. Comparar versións distintas da mesma obra, explicar as diferenzas e valoralas. 
 
Este criterio de avaliación posibilita valorar a capacidade do alumnado para observar os aspectos básicos dunha obra e 
recoñecer a versión máis fiel á partitura, ou ben xustificar e razoar as diferenzas interpretativas. 
 
6. Realizar a crítica por escrito dun concerto ou dunha audición, complementando o escoitado e o traballado na clase 
con achegas persoais e documentación buscada polo propio alumnado. 
 
A través deste criterio poderá avaliarse a compresión da obra, a asimilación do estudado, así como a capacidade para 
encontrar información axeitada e desenvolver unha explicación fundamentada, razoada e sentida. 
 
7. Comentar oralmente ou por escrito a relación entre música e texto en obras de diferentes épocas e estilos. 
 
Con este criterio de avaliación poderase valorar a capacidade para comprender o tratamento do texto: se foi descritivo, 
se é unha simple escusa, se o poema de partida determina a forma, se o punto culminante coincide con palabras 
especiais, etc. 
 
8. Comentar a audición dunha obra pertencente a calquera dos estilos estudados utilizando unha terminoloxía adecuada. 
 
Este criterio permitirá valorar a asimilación das características estilísticas dos períodos estudados, determinando os 
aspectos esenciais e diferenciadores da obra analizada. 
 
Linguaxe e práctica musical 
 
1. Entoar correctamente unha melodía, con acompañamento instrumental ou a capella, individualmente ou en grupo. 
 
Este criterio ten por obxecto comprobar a capacidade do alumnado para aplicar a técnica vocal, para cantar 
afinadamente un fragmento tonal aplicando as indicacións de expresión na partitura. 
 
2. Recoñecer auditivamente o pulso dunha obra ou fragmento, así como o acento periódico, e interiorízalo para mantelo 
durante breves períodos de silencio. 
 
Este criterio trata de contrastar a percepción do pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a 
identificación do acento periódico base do compás, e lograr unha correcta interiorización do pulso que permita 
posteriormente unha axeitada execución individual ou colectiva. 
 
3. Identificar e interpretar estruturas e desenvolvementos rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra breve ou 
fragmento, instrumental ou vocalmente, con e sen cambio de compás, nun tempo establecido. 
 
Con este criterio de avaliación búscase constatar a capacidade do alumnado de interpretar –vocal e instrumentalmente-, 
de sentir internamente o pulso e encadear diversas fórmulas rítmicas axeitadas a este nivel con exactitude, nun tempo 
establecido, utilizando a disociación auditiva e motora e aplicando, se procede, as equivalencias nos cambios de 
compás. 
 
4. Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas rítmicas sobre un fragmento escoitado individual ou 
conxuntamente. 
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Este criterio de avaliación persegue desenvolver a relación afectiva do alumnado coa música, estimular a súa 
capacidade creativa e expresiva a través da práctica de variantes das fórmulas rítmicas coñecidas ou improvisando 
libremente estas, acordándoas co pulso e o compás do fragmento escoitado. 
 
5. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos, escalas ou acordes arpexados a partir de diferentes alturas. 
 
Con este criterio trátase de comprobar a destreza para reproducir un mesmo feito melódico desde calquera altura, 
mantendo correctamente a interválica do modelo e entendendo a tonalidade como unha realidade que responde a unhas 
regras determinadas. 
 
6. Improvisar, individual ou colectivamente, breves melodías tonais ou modais, pequenas formas musicais partindo de 
premisas relativas a diferentes aspectos da linguaxe musical. 
 
Este criterio pretende comprobar a asimilación dos conceptos tonais e modais básicos, o desenvolvemento da 
creatividade e a capacidade de selección e usar libremente os elementos da linguaxe musical de acordo cunha idea e 
estruturados nunha forma musical. Tamén avaliará a actitude para integrarse como un membro máis no grupo. 
 
7. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade os trazos característicos das obras escoitadas ou 
interpretadas. 
 
Coa aplicación deste criterio preténdese comprobar a capacidade do alumnado para percibir os aspectos básicos dunha 
obra musical: rítmicos, melódicos, tonais, modais, cadenciais, formais, tímbricos, modos de ataque, articulacións, etc., 
seleccionando previamente os aspectos que deban ser identificados ou ben deixando libremente que identifique os 
aspectos que lle resulten máis salientables. 
 
8. Interpretar de memoria, individual ou conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio, seleccionados entre os 
propostos polo alumnado. 
 
Este criterio trata de avaliar o coñecemento do repertorio do alumnado, a súa capacidade de memorización, o 
desenvolvemento da súa sensibilidade musical, a súa capacidade expresiva, así como a súa actitude ante a música e ante 
os seus compañeiros e compañeiras. 
 
9. Improvisar ou compoñer e interpretar unha breve obra musical para unha melodía dada que precise da participación 
de varios intérpretes e incorporar movemento coreográfico, utilizando os coñecementos musicais adquiridos. 
 
Con este criterio preténdese comprobar o grao de asimilación dos conceptos teóricos da linguaxe musical e da 
capacidade do alumnado para usalos e combinalos na creación dunha pequena obra musical, a súa capacidade para 
construír a través do movemento unha creación coreográfica, axeitando o seu concepto ao carácter expresivo da obra, 
así como a súa disposición para realizar un traballo de maneira cooperativa, integrándose nun grupo. 
 
10. Realizar traballos ou exercicios aplicando as ferramentas das tecnoloxías da comunicación aplicadas á música. 
 
Con este criterio preténdese comprobar o desenvolvemento alcanzado no uso dos editores de partituras, secuenciadores, 
MIDI e software para aplicación audiovisuais. 
 
Historia da música e da danza 
 
 
1. Identificar, a través da audición ou do visionado, obras de diferentes épocas, estéticas ou estilos, e describir os seus 
trazos máis característicos, establecendo a súa pertenza a un período histórico. 
 
Este criterio avalía a capacidade do alumnado para captar o carácter, xénero, estrutura formal, características estéticas e 
trazos estilísticos máis importantes das obras escoitadas. 
 
2. Emitir xuízos críticos e persoais sobre as obras escoitadas ou vistas mediante unha análise estética ou un comentario 
crítico, considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a 
terminoloxía apropiada. 
 
Este criterio trata de avaliar, por unha parte, a capacidade do alumnado para expresar as súas propias valoracións 
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persoais sobre obras ou interpretacións de obras concretas baseándose nas súas características artísticas e empregando, 
polo tanto, os coñecementos que posúe; e, por outra, o seu dominio da terminoloxía propia da música e a danza. 
 
3. Situar cronoloxicamente unha obra tras a súa escoita ou visión e comparar obras de características similares 
representativas dos principais estilos ou escolas, sinalando as súas semellanzas e diferenzas. 
 
Mediante este criterio de avaliación preténdese comprobar se o alumnado é capaz de recoñecer as 
características que lle permiten situar unha obra concreta nun período estilístico, así como se coñece e diferencia as 
principais características dos estilos, xéneros e escolas da historia da música e a danza. 
 
4. Interrelacionar a historia da música e da danza, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da 
cultura, o contexto histórico e a sociedade. 
 
Mediante este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender a complexidade do fenómeno 
artístico extraendo conclusións propias e reelaborando os coñecementos adquiridos na materia, así como a evolución do 
seu pensamento crítico no referente á súa capacidade de valoración das distintas etapas da historia da música e da 
función das obras no momento da súa creación. 
 
5. Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das distintas 
épocas, estilos ou autoras e autores máis representativos da historia da música e da danza. 
 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para analizar a complexidade de circunstancias que, pola 
súa importancia, determinan o posterior desenvolvemento dunha época, dun estilo ou dunha autoría determinada. 
 
6. Realizar comentarios de textos relativos á música ou á danza. 
 
Este criterio avalía a capacidade para captar e describir as formulacións plasmadas pola persoa autora do texto e 
relacionalas coas correntes estéticas e estilísticas dunha época concreta. 
 
7. Realizar e expor un traballo sinxelo que requira a procura de información nos medios ao seu alcance sobre algún 
aspecto determinado e relativo á música, á danza, á literatura ou á estética da arte de calquera época, actual ou pasada. 
 
Este criterio valorará en que medida o alumnado é quen de realizar e expor en termos aceptables un pequeno traballo, 
individual ou en equipo, no cal teña que manexar con autonomía distintas formas de información (sonoras ou escritas) e 
recorrer ás tecnoloxías da información e da comunicación ao seu alcance, empregando con rigor os datos obtidos. 
 
8. Explicar, a partir dun exemplo proposto, a través dunha análise ou comentario, a utilización da música e da danza 
como soporte dun texto literario ou como medio de intensificación dramática en óperas, balé, cine ou teatro. 
 
Este criterio pretende comprobar o desenvolvemento da comprensión do 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. 
 
9. Identificar a función dos distintos axentes implicados na creación e difusión da música e da danza. 
 
Con este criterio preténdese que non só coñezan e valoren aspectos diferentes da composición, interpretación e edición 
que interveñen na creación da música, senón tamén que aprecien a contribución dos medios de comunicación, así como 
das tecnoloxías da información e da comunicación, á creación e difusión da música. 
 
10. Recoñecer as características máis destacadas do patrimonio musical galego, así como do resto do Estado español, e 
adoptar unha postura activa sobre el. 
 
Este criterio avalía a capacidade do alumnado á hora de entender e valorar o papel xogado por creadoras, creadores e 
intérpretes de Galicia e do resto do Estado español, así como de comprender a importancia da música e da danza 
patrimonial, mostrando unha postura activa cara ao seu coñecemento, protección, recompilación e transmisión. 
 
Artes Escénicas 
 
 
1. Demostrar un coñecemento sólido e crítico dos conceptos fundamentais das artes escénicas. Con este criterio 
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preténdese avaliar a capacidade para diferenciar cada unha das artes escénicas en función dos seus elementos de 
caracterización máis característicos e pertinentes.  
 
2. Identificar, comprender e explicar as características das diferentes formas de representación e de espectáculo 
escénico, nunha perspectiva histórica e sincrónica. Con este criterio débese comprobar se o alumnado coñece e valora a 
xénese e a evolución histórica das diferentes modalidades de representación, se identifica os diferentes tipos de 
espectáculo escénico, con especial atención aos propios do seu contorno, sempre a partir dos seus trazos distintivos. Ao 
tempo tamén se valora a capacidade que as mozas e mozos teñan para usar adecuadamente fontes de documentación en 
procesos básicos de indagación e investigación.  
 
3. Mostrar motivación, interese e capacidade para o traballo en grupo e para a asunción de tarefas, funcións e 
responsabilidades en proxectos colectivos. Este criterio busca valorar a implicación no traballo diario da aula e a 
participación activa nas diferentes actividades e tarefas propias dos procesos de aprendizaxe.  
 
4. Mostrar as capacidades expresivas e creativas necesarias para a recreación da acción dramática e dos elementos que a 
configuran. Mediante este criterio débese avaliar o proceso persoal e colectivo de desenvolvemento de capacidades 
expresivas, creativas, de comunicación e recepción, así como a dispoñibilidade e implicación para a súa mellora a través 
do traballo individual e colectivo.  
 
5. Coñecer e utilizar as diferentes técnicas para a o deseño de personaxes e a configuración de situacións e conflitos. 
Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para construír personaxes e situalos en todo tipo de situacións, coa 
finalidade de desenvolver as accións que lles son propias e elaborar e resolver os seus conflitos, nun proceso 
permanente de traballo colectivo.  
 
6. Identificar, valorar e saber utilizar os diferentes estilos escénicos e paradigmas na interpretación. Con este criterio 
valórase a capacidade de utilizar diferentes formas de crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos e 
artísticos. Ao tempo, débese valorar a capacidade para usar os recursos expresivos dispoñibles, en especial a capacidade 
para a construción de personaxes a partir dos criterios expresivos e estéticos de cada paradigma interpretativo e de cada 
estilo escénico.  
 
7. Coñecer e comprender os procesos e fases presentes nun proxecto de escenificación, identificando e valorando 
tarefas, funcións e responsabilidades de cada persoa creadora a nivel individual. Este criterio busca comprobar a 
capacidade para participar activamente no deseño e realización dun proxecto escénico, identificando os papeis e as 
actividades propias de cada función, para o seu cumprimento efectivo.  
 
8. Participar no deseño e realización de proxectos de creación e difusión escénica, asumindo papeis diferentes. Cómpre 
valorar con este criterio a capacidade de implicación nos procesos de realización e exhibición de espectáculos, 
asumindo papeis diferentes en cada un deles e desempeñando cada función con rigor, responsabilidade e eficacia.  
 
9. Analizar e comentar, con actitude reflexiva e espírito crítico, todo tipo de textos dramáticos e espectáculos teatrais, 
identificando e valorando as súas características singulares e os seus presupostos artísticos. Con este criterio avalíase a 
capacidade de análise e comentario crítico dos produtos escénicos que se presentan no contorno inmediato ou cultural 
do alumnado, utilizando as estratexias analíticas máis adecuadas en cada caso. Ao tempo tamén se busca comprobar a 
relacións que se establecen entre os produtos e o seu contexto, mostrando así respecto e tolerancia pola diversidade nos 
eidos da creación e da difusión.  
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
Análise musical I 
 
1. Recoñecer a forma dunha obra a partir da súa audición e saber explicala cunha terminoloxía precisa, con ou sen 
partitura.  
 
2. Distinguir na audición dunha obra as diferentes voces e instrumentos.  
 
3. Recoñecer a textura dunha obra ou fragmento escoitado e explicar as súas características dun xeito claro e conciso, 
empregando ou non a partitura.  
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4. Identificar procesos de tensión e relaxación, 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, se se desexa, a partitura. 
 
Análise musical II 
 
1. Recoñecer a forma (a grande escala, media escala e pequena escala) dunha obra a partir dunha audición e saber 
explicala con termos precisos. 
 
2. Recoñecer mediante a audición o estilo dunha obra e as súas características tímbricas, melódicas, harmónicas, etc. 
 
3. Identificar auditivamente os principais procedementos xeradores de forma que utiliza o autor na obra. 
 
4. Escoitar obras de características ou estilos diversos e recoñecer as diferenzas e/ou relacións entre elas. 
 
5. Comentar oralmente ou por escrito a relación entre música e texto en obras de diferentes épocas e estilos. 
 
6. Comentar a audición dunha obra pertencente a calquera dos estilos estudados utilizando unha terminoloxía adecuada. 
 
 
Linguaxe e práctica musical 
 
1. Entoar correctamente unha melodía, con acompañamento instrumental ou a capella, individualmente ou en grupo. 
 
2. Recoñecer auditivamente o pulso dunha obra ou fragmento, así como o acento periódico, e interiorízalo para mantelo 
durante breves períodos de silencio. 
 
3. Identificar e interpretar estruturas e desenvolvementos rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra breve ou 
fragmento, instrumental ou vocalmente, con e sen cambio de compás, nun tempo establecido. 
 
4. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos, escalas ou acordes arpexados a partir de diferentes alturas. 
 
5. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade os trazos característicos das obras escoitadas ou 
interpretadas. 
 
Historia da música e da danza 
 
 
1. Identificar, a través da audición ou do visionado, obras de diferentes épocas, estéticas ou estilos, e describir os seus 
trazos máis característicos, establecendo a súa pertenza a un período histórico. 
 
2. Situar cronoloxicamente unha obra tras a súa escoita ou visión e comparar obras de características similares 
representativas dos principais estilos ou escolas, sinalando as súas semellanzas e diferenzas. 
 
3. Interrelacionar a historia da música e da danza, así como as súas obras máis significativas, con outros aspectos da 
cultura, o contexto histórico e a sociedade. 
 
4. Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das distintas 
épocas, estilos ou autoras e autores máis representativos da historia da música e da danza. 
 
Artes Escénicas 
 
 
1. Demostrar un coñecemento sólido e crítico dos conceptos fundamentais das artes escénicas. Con este criterio 
preténdese avaliar a capacidade para diferenciar cada unha das artes escénicas en función dos seus elementos de 
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caracterización máis característicos e pertinentes.  
 
2. Identificar, comprender e explicar as características das diferentes formas de representación e de espectáculo 
escénico, nunha perspectiva histórica e sincrónica. Con este criterio débese comprobar se o alumnado coñece e valora a 
xénese e a evolución histórica das diferentes modalidades de representación, se identifica os diferentes tipos de 
espectáculo escénico, con especial atención aos propios do seu contorno, sempre a partir dos seus trazos distintivos. Ao 
tempo tamén se valora a capacidade que as mozas e mozos teñan para usar adecuadamente fontes de documentación en 
procesos básicos de indagación e investigación.  
 
3. Mostrar as capacidades expresivas e creativas necesarias para a recreación da acción dramática e dos elementos que a 
configuran. Mediante este criterio débese avaliar o proceso persoal e colectivo de desenvolvemento de capacidades 
expresivas, creativas, de comunicación e recepción, así como a dispoñibilidade e implicación para a súa mellora a través 
do traballo individual e colectivo.  
 
4. Coñecer e comprender os procesos e fases presentes nun proxecto de escenificación, identificando e valorando 
tarefas, funcións e responsabilidades de cada persoa creadora a nivel individual. Este criterio busca comprobar a 
capacidade para participar activamente no deseño e realización dun proxecto escénico, identificando os papeis e as 
actividades propias de cada función, para o seu cumprimento efectivo.  
 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Exames escritos e orais nos que o alumno demostre que cumple cos criterios de avaliación 
 
Traballos diarios no aula, especialmente prácticos, en relación cos criterios de avaliación 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  
 
Os instrumentos empregados na avaliación das aprendizaxes do alumnado son:  
 
- A  observación do alumnado na aula principalmente para valorar a adquisición de procedementos e actitudes: a  
colaboración no desenvolvemento das clase, a participación, a voluntariedade, ter unha conducta adecuada, o traballo  
en grupo...  
 
- As probas escritas, moi importantes á hora de valorar a adquisición de conceptos e procedementos. As probas escritas  
faranse diferenciando as seguintes facianas: automatismos, exercicios elementais (que implican o simple coñecimento  
dunha teoría ou concepto), problemas con certo grao de necesidade de razoamento.  
   
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

1-Actitude : 30%  

2-Esforzo e rendimento académico nas tarefas na aula : 40% 

3- Esforzo e rendimento académico nos exames escritos : 30% 
 
 
PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PEND ENTE:  
 
-  Contidos exisibles.  
-  Actividades de avaliación periódicas 
 
 
PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PEND ENTES:  
 
-Exames escritos periódicos, nas fechas que se indiquen dende a Xefatura de Estudos do centro. 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR:  
 
-Ningún. 
 
ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES:  
 
-Exames escritos periódicos, nas fechas que se indiquen dende a Xefatura de Estudos do centro. 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA:  
 
As materias do bacharelato de Artes Escénicas que imparte o departamento de música cumpren unha 
función formadora e educativa, e posúen un potencial interdisciplinario fundamental á hora de realizar toda 
a formulación metodolóxica. 
 
Propóñense as seguintes orientacións didácticas para desenvolver o currículo desta materia: 
 
-Promover a unidade de teoría e práctica. 
 
-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. 
 
-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. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  
 
Non tendo o Departamento de música neste curso ningún alumno que necesite algún tipo de medida de 
atención específica neste sentido, en principio non se diseñará ninguna medida específica, á espera de ver 
as necesidades que podan presentarse neste aspecto. 
 
Aínda así, o enfoque metodolóxico deberá ser en base as unidades didácticas, onde se prime o carácter 
práctico e funcional dos contidos. Procurarase que estes contidos que se expliquen conecten cos 
coñecementos previos dos/sas alumnos/as e sexan axeitados ó seu nivel cognitivo. No caso de que eses 
coñecementos non sexan suficientes para poder enlazar cos novos o/a profesor/a recomendará que se 
realicen unha serie de actividades de reforzo orientadas a solucionar esas carencias. 
 
PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES:  
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No currículo do Bacharelato, ademais dos obxectivos e contidos propios de cada área, existen outros 
contidos que non son específicos de ningunha área e que deben estar, na medida do posíbel, presentes en 
todas elas. Estes contidos corresponden a educación en valores:  
 
Educación Moral e Cívica,  
Educación para a Paz e a Convivencia,  
Educación para a Igualdade dos dous Sexos,  
Educación para a Saúde  
 
-  Educación Ambiental, Educación Sexual, Educación do Consumidor, Educación Viaria, Tratamento e  
Desenvolvemento da Cultura Propia da Comunidade Galega  
 
-  A relación existente entre cada área e a educación en valores é heteroxénea, posto que non todas as 
áreas se implican do  mesmo xeito no tratamento dun determinado valor.  
 
-  Os contidos relativos a valores, normas e actitudes adoitan ter un claro compoñente moral, neste sentido, 
a fantasía, a imaxinación, a creatividade, etc., na elaboración e presentación de tarefas, a perseveranza e a 
participación democrática na buscade solucións, a exploración sistemática de alternativas ou a flexibilidade 
para modificar o propio punto de vista en función dos resultados obtidos, son actitudes que contribúen a 
unha sólida Educación Moral e Cívica.   
 
-  Son moitas e variadas as situacións que se presentaran no desenvolvemento diario da clase para abordar  
outros distintos temas. Por exemplo, distintos agrupamentos de alumnos/as na execución dunha 
determinada  tarefa favorecen unha correcta Educación para a Igualdade dos dous Sexos. 
 
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR:  
 
O Departamento de Música do IES FREI MARTÍN SARMIENTO levará a cabo distintas actividades que 
fomenten nos alumnos/as actitudes favorables cara ó habito da lectura e ó mesmo tempo traten de 
consolidalo.   
 
Este Departamento participa na consecución dos obxectivos previstos no proxecto Lector do instituto, 
buscando acadar as competencias enunciadas no Decreto 133/2007, fomentando o hábito de lectura no 
alumnado recomendando nos diferentes cursos distintas lecturas relacionadas coa aprendizaxe da música, 
integrando a lectura na dinámica da clase e promovendo o uso da biblioteca do instituto como centro de 
recursos ao servizo do alumnado, utilizando os libros como consulta e resolución dos problemas propostos 
coa materia explicada na aula ou como ampliación dos coñecementos adquiridos.  
 
Estas actividades terán un caracter continuo ó longo de todo o curso co que se pretenderá que a lectura 
resulte un elemento imprescindíbel na clase de Música. A relación alumno/a-lectura dentro e fora da aula é 
unha necesidade tanto para a aprendizaxe como para a formación de persoas autónomas.    
 
Para fomentar esta labor o profesor/a indicará ó inicio de cada tema unha lectura relacionada coa materia a 
estudar nas próximas sesións, tratando que sexan o máis amenas posibles, cun vocabulario axeitado ós 
alumnos/as do grupo e que esperte neles curiosidades e ganas de aprender. Os textos elixidos 
convertéranse nun recurso para unha ensinanza activa e participativa que afiance dun xeito máis lúdico os 
conceptos a tratar dentro da programación.  
 
O libro de texto presenta ó comezo de cada tema lecturas que relacionan o que se vai estudar con distintos 
e interesantes episodios da historia da música. 
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Durante o desenvolvemento dos temas adicarase tempo a lectura de enunciados de exercicios e cuestións 
coa que se tratará de mellorar a comprensión lectora. Procurarase elixir enunciados atraentes, que aborden 
situacións da vida cotiá e onde non aparezan propostas exclusivamente musicais, procurando deste xeito 
resulten próximos ós alumnos/as.     
 
Por outra banda intentarase que as actividades relacionadas coa lectura teñan un carácter progresivo 
dedicando sempre un tempo mínimo na clase pero tratando de implicar ós alumnos/as en novas lecturas 
relacionadas coa área pero fora da aula. Para elo presentaranse na clase libros que poidan crear no 
alumnado un acercamento á música, véndoas desde un punto de vista máis lúdico que incite neles unha 
actitude investigadora e que estimule e poña a proba a súa capacidade de comprensión lectora.   
 
Lecturas recomendadas polo departamento: 
 
1-revistas de música especializadas, xerais ou específicas dalgún período 
 
2-historias da música 
 
3-ensaios técnicos sobre os diferentes aspectos da linguaxe musical 
 
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC:  
 
As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) son incuestionables e, forman parte da cultura 
tecnolóxica que nos rodea e coa nos toca convivir amplían as nosas capacidades físicas e mentais, e as 
posibilidades de desenvolvemento social.  
 
Incluimos no concepto TIC no solamente a informática e as súas tecnoloxías asociadas, telemática e 
multimedia, sino tamén os medios de comunicación de todo tipo: os medios de comunicación social ("mass 
media") e os medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnolóxico como o 
teléfono, fax, calculadoras...  
 
No noso Departamento contamos cun ordenador portátil con software libre para a edición, grabación e 
reproducción de música, así como cun proxector para poder ver películas y vídeos en pantalla grande. 
 
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA:  
 
O Departamento de Música contribuirá ao seu cumprimento da seguinte forma:  
 
-  Controlará as faltas de asistencia e de puntualidade.  
-  Nos exames, o alumnado permanecerá na aula todo o tempo de duración dos exames.  
-  Prohíbese nas aulas o uso de aparatos electrónicos que impidan o normal desenvolvemento das clases.  
-  Evitaranse as agresións físicas ou morais e promoverase a igualdade entre alumnos e alumnas.   
-  Prohíbese comer, beber ou mascar chicles nas aulas.  
-  O profesorado iniciará os procesos de resolución dos casos de conduta contrarios á convivencia.  
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS  DE TEXTO:  
 
O material básico manexado, en todos os grupos e niveis, será sempre o libro de texto proposto polo 
departamento, sendo aconsellábel que cada alumno/a teña un exemplar á súa disposición. No caso do 
bacharelato de Artes Escénicas, o departamento usará os materiais bibliográficos aconsellados a este 
respecto no sitio web da CIUG. 
 
Ademáis, outros materiais moi útiles no departamento de música inclúen: 
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-instrumental ORFF, axeitado para traballar cos alumnos da ESO 
 
-un ordenador portátil, con reproductor e grabdor de DVD, e diverso software libre de edición, grabación e 
reproducción de música e vídeo 
 
-un proxector e unha pantalla 
 
-diverso material en formato CD e DVD. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:  
 
-Visitas a exposicións, concertos, talleres, montaxe de actuacións musicais e teatrais. 
 
PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN:  
 
Periodicamente, nas xuntanzas do Departamento farase un seguimento da programación e ao remate do 
curso poderemos ter unha visión global da efectividade da programación e procederase a axustala 
convenientemente para o seguinte curso, no caso de que sexa conveniente.  
 
PERSOAL DOCENTE DO DEPARTAMENTO:  
 
Francisco Javier González-Abraldes Iglesias (xefe do departamento) 
Raquel Gey Piñeiro 
 
 
 
 
 
 
 


