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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. 
 
*** 
 
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 experiencial, 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 arte, ao mesmo 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 música 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 coñecemento 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 fomento 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 exixe do noso alumnado o afianzamento da súa iniciativa propia e do sentido 
crítico sobre as manifestacións musicais que a sociedade da comunicación pon ao seu alcance. Tomar 
conciencia do gusto estético propio exixe 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 
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coordinación cos demais. 
 
Cómpre ter en conta que o alumnado que inicia esta etapa vén de coñecer na educación primaria os 
fundamentos musicais máis xerais, 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 e que son: 
 
Bloque 1 A escoita.  
 
Bloque 2 A interpretación.  
 
Bloque 3 A creación.  
 
Bloque 4 Os contextos musicais. 
 
A formación musical do alumnado debe incidir na comprensión e asimilación dos parámetros musicais que 
articulan estes distintos bloques, desde unha perspectiva cultural, artística e estimuladora da iniciativa 
persoal. 
 
Así, a escoita engloba a percepción e a introspección analítica desta que completa e dá sentido á 
percepción formal, tímbrica, rítmica, etc., da música. Nesta etapa, o alumnado está en condicións de 
desenvolver as capacidades que lle permitan escoitar activamente e comprender globalmente distintas 
manifestacións musicais, producidas en períodos históricos precedentes, nos momentos actuais e na propia 
aula de música. 
 
A interpretación e creación refírese á capacitación do alumnado para que este sexa quen de desenvolver, 
ben individualmente, ben coas súas compañeiras e compañeiros accións musicais que impliquen a voz, os 
instrumentos e o movemento. Mediante o desenvolvemento destas capacidades trátase de facilitar a 
consecución dun dominio básico de técnicas vinculadas ao canto, a interpretación instrumental, individual e 
de grupo, e as que conducen ao movemento e á danza. 
 
Estes dous bloques están pois, estreitamente ligados á expresión. 
 
O bloque contextos musicais, inclúe contidos relacionados cos referentes culturais das músicas e o seu 
papel nos distintos contextos sociais e culturais, é dicir, que o bloque se vertebra a partir duns contidos 
referenciais a través dos cales pivota a historia da música occidental en que se insire a nosa tradición 
musical. 
 
En cuarto curso, onde a materia é opcional, o primeiro dos bloques é Audición e referentes musicais, que se 
relaciona directamente co eixo mencionado de escoita. O segundo bloque, Interpretación e creación, 
enmárcase no ámbito de expresión e recolle todos aqueles contidos vinculados coa interpretación vocal e 
instrumental, o movemento e a danza, a improvisación, a elaboración de arranxos e a composición, así 
como a participación en proxectos musicais de diversa índole. 
 
O terceiro bloque, que está moi vinculado cos anteriores, é Música e tecnoloxías; como se deriva do seu 
encabezamento, introduce contidos que permiten coñecer e utilizar ferramentas tecnolóxicas en actividades 
de audición e produción musical.  
 
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:   
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- 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.   
- Competencia para aprender a 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.  
 
OBXECTIVOS POR CURSO 
 
A ensinanza da música nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 
 
* Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar ideas e 
sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas distintas 
de expresión. 
 
* Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a interpretación vocal e a 
instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma individual como en grupo. 
 
* Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, 
apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural e gozo persoal, 
interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 
 
* Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística e do 
patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía apropiada para 
describilas e valoralas criticamente. 
 
* Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, internet, textos, partituras 
e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo da música. 
 
* Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da comunicación como 
recursos para a produción musical, valorando a súa contribución ás distintas actividades musicais e a 
aprendizaxe autónoma da música. 
 
* Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos diferentes contextos, 
con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como membro dun 
grupo, do enriquecemento que se produce coas contribucións dos demais. 
 
* Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de coñecemento, 
así como a función e o significado da música en diferentes producións artísticas e audiovisuais e nos 
medios de comunicación. 
 
* Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais da música, 
sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e valorando a 
contribución que a música pode facer á vida persoal e a da comunidade. 
 
* Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando conciencia da 
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súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía acústica para 
aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para combater a polución sonora. 
 
OBXECTIVOS DE 2º CURSO ESO 

Relacionar os parámetros do son cos elementos da música. 

Compoñer a partir das calidades do son. 

Crear composicións musicais, seguindo estruturas formais definidas. 

Identificar elementos musicais: a forma e o carácter. 

Valorar a música como unha linguaxe xurdido da elaboración do son, que expresa ideas e emocións. 

Comprender a importancia do compás como elemento ordenador do ritmo. 

Comprender e aplicar a simboloxía do quebrado indicador do compás 6/8. 

Deducir o compás dunha partitura. 

Interpretar polirritmias con precisión. 

Improvisar individual e colectivamente series rítmicas. 

Interpretar series rítmicas en compás 6/8. 

Compoñer ostinatos rítmicos. 

Valorar o xogo rítmico como elemento esencial nalgúns estilos de música. 

Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos que integran a batería. 

Interpretar patróns rítmicos con precisión e axilidade. 

Interpretar unha polirritmia instrumental complexa. 

Valorar as posibilidades rítmicas que ofrece a acentuación cruzada. 

Localizar e utilizar contratempos. 

Fixarse na configuración de liñas melódicas. 

Analizar distancias interválicas. 

Definir e entender o concepto de escala maior e escala menor. 

Comprender o termo de escala pentatónica. 

Valorar a importancia das frases suspensivas e conclusivas, para dar interese melódico e naturalidade a 

unha composición. 

Realizar audicións, analizándoas detalladamente. 

Observar e analizar as reaccións humanas diante da audición da música. 

Observar e identificar os elementos que configuran o carácter en música. 

Aplicar diferentes procedementos e recursos musicais, para crear música cun carácter determinado. 

Recoñecer e interpretar o carácter da música. 

Utilizar de forma creativa e autónoma as diversas fontes de información musical para o coñecemento, 

apreciación e gozo da música. 

Explicitar criterios acerca da formación e a consolidación das agrupacións tímbricas. 

Identificar auditivamente as formacións instrumentais máis usuais. 

Relacionar o tipo de formación instrumental coa capacidade da sala para a que foi pensada. 

Entender a función de cada instrumento nun cuarteto de corda. 
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Diferenciar o timbre dos diferentes tipos de guitarra. 

Observar as características dos instrumentos eléctricos. 

Comprender a función de cada instrumento nun grupo de rock. 

Percibir o enriquecemento que o acompañamiento harmónico pode proporcionar a unha melodía. 

Reflexionar acerca da importancia da melodía como elemento da música que chama maila atención. 

Improvisar melodicamente sobre unha roda de acordes, deixándose levar pola propia intuición. 

Crear unha liña melódica, baseándose nun cifrado. 

Distinguir a melodía do acompañamiento. 

Fixarse onde cambia a harmonía nunha peza musical. 

Valorar a harmonía como elemento omnipresente na música da nosa cultura. 

Percibir a forma nunha composición musical. 

Analizar estruturas sinxelas e de curta duración. 

Observar o comportamento concéntrico da forma musical. 

Entender e aplicar os principios da repetición, o contraste e a variación. 

Participar en actividades musicais dentro e fóra do aula, tanto individualmente como en grupo, con actitude 

aberta, interesada e respectuosa, tomando conciencia, como membro dun grupo, do enriquecemento que 

se produce coas achegas dos demais. 

Coñecer o funcionamento da voz humana. 

Discriminar as tesituras e as cores máis característicos. 

Escoitar varios usos da voz en música e ser capaz de apreciarlos. 

Ampliar o abano expresivo da propia voz. 

Abrirse á experimentación vocal, como suxeito e como oínte. 

Utilizar e gozar do movemento e a danza, como medio de representación de imaxes, sensacións e ideas, e 

aprecialas como forma de expresión e comunicación. 

Recoñecer a importancia da música e a imaxe na vida cotiá e no cine. 

Analizar a presenza da música no cine. 

Gozar da audición de obras musicais nas proxección de filmes. 

Analizar obras musicais como exemplos de creación artística e do patrimonio cutlural, comprendendo o seu 

uso social e as súas intencións expresivas, co fin de aprecialas e de relacionalas cos seus propios gustos e 

valoracións. 
 
OBXECTIVOS DE 3º CURSO ESO 
 
• Saber analizar as composicións relixiosas e profanas medievais para valoralas e enjuiciarlas obxectivamente. 

• Coñecer a música medieval a través do estudo e a lectura de textos e a elaboración de mapas conceptuais e histórico-
xeográficos para desenvolver a capacidade retentiva e de razoamento lóxico. 

• Adquirir unha actitude aberta e de respecto diante das manifestacións artístico-musicais doutras épocas tratando de 
comprender que son testemuñas do momento sociocultural no que naceron. 

• Ampliar os coñecementos musicais da Idade Media coa propia experiencia. 
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• Coñecer o canto polifónico, a súa orixe e evolución ata o Renacemento, analizando audicións, partituras e textos para 

formarse unha idea clara da importancia da música vocal no Medievo e o que supuxo como fundamento de toda a 
música posterior. 

• Saber interpretar con corrección obras corais como enriquecemento persoal e para desenvolver actitudes positivas que 
se conseguen coa actividade de grupo como son: a disciplina, solidariedade e igualdade entre os sexos. 

• Valorar e diferenciar a música relixiosa e a profana en todos os países occidentais como parte integrante da xéneses da 
nosa maneira de ser e sentir e para desenvolver a nosa sensibilidade musical. 

• Saber analizar as composicións relixiosas do Renacemento para valoralas e enjuiciarlas obxectivamente. 

• Coñecer a música do Renacemento a través do estudo e a lectura de textos e a elaboración de mapas conceptuais e 
histórico-xeográficos para desenvolver a capacidade retentiva e de razoamento lóxico. 

• Coñecer o canto polifónico do Renacemento, analizando audicións, partituras e textos para formarse unha idea clara 
da importancia da música vocal no Renacemento e o que supuxo como fundamento de toda a música posterior. 

• Saber interpretar con corrección obras corais como enriquecemento persoal e para desenvolver actitudes positivas que 
se conseguen coa actividade de grupo como son: a disciplina, solidariedade e igualdade entre os sexos. 

• Valorar e diferenciar a música relixiosa e a profana en todos os países occidentais como parte integrante da xéneses da 
nosa maneira de ser e de sentir e para desenvolver a nosa sensibilidade musical. 

• Comprender o significado da música profana no Renacemento. 

• Coñecer formas tan importantes como a madrigal. 

• Comprender as formas específicas do renacemento profano español: a panxoliña e o romance. 

• Sentir estas formas como parte da nosa cultura a través da interpretación. 

• Comprender o significado da música instrumental do Renacemento como comezo da emancipación da vocal. 

• Coñecer a música instrumental e a súa evolución ata o Barroco, súas formas, agrupacións instrumentais, obras, 
directores e intérpretes máis significativos. 

• Adquirir sensibilidade para saber valorar a danza como expresión da arte do Renacemento e da cultura humanística. 

• Coñecer a través da interpretación, a audición e a lectura e investigación, como eran as danzas renacentistas, 
analizando a súa importancia e a súa función social. 

• Desenvolver a capacidade psicomotriz. 

• Coñecer a sonoridade barroca e distinguila da do Renacemento e Medievo. 

• Coñecer os períodos da música barroca e os autores máis representativos. 

• Distinguir as formas vocais do Barroco en Europa. 

• Poder ampliar e diversificar os coñecementos musicais do Barroco a través da análise de obras utilizando de forma 
autónoma as fontes de información para o coñecemento e gozo da música e poder falar dela empregando a 
terminoloxía axeitada. 

• Relacionar a música barroca cos lugares e acontecementos históricos máis relevantes. 

• Poder cantar algunha das obras barrocas para penetrar mellor na súa esencia e gozar coa súa interpretación. 

• Coñecer a través da experiencia auditiva, a música instrumental do Barroco. 

• Diferenciar visual e auditivamente os instrumentos e as formas instrumentais da época. 

• Ter actitude de respecto e silencio nas experiencias musicais, xa instrumentais, xa danzarias. 

• Escoitar con curiosidade e atención as obras máis significativas do barroco instrumental investigando sobre os 
compositores que fixéronas: Vivaldi, Bach, Händel, Purcell, Adoitar, etc. Coñecer as súas características diferenciais. 

• Relacionar as manifestacións musicais do período cos acontecementos políticos e sociais. 

• Comprensión auditiva e práctica do significado sonoro do Clasicismo e da orquestra clásica. 

• Entender a estructura da sonata clásica como compoñente esencial das formas clásicas. 
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• Expresarse por medio de algunha das cancións que se ofrecen nesta Unidade. 

• Comprensión auditiva e práctica do significado sonoro do Clasicismo e da orquestra clásica. 

• Coñecer as obras máis significativas de Haydn, Mozart e Beethoven. 

• Coñecer a ópera clásica. 

• Coñecer o Clasicismo musical español. 

• Entender as características xerais do Romanticismo. 

• Apreciar as pequenas formas instrumentais e a importancia do piano no fogar burgués do século XIX. 

• Comprender o valor da orquestra romántica e seu instrumentación como vehículo das grandes composicións que 
reflicten a expresividade do momento. 

• Coñecer os principais músicos do Romanticismo e as súas obras esenciais. 

• Distinguir entre a sinfonía e a música programática. 

• Achegarse á música programática e ao poema sinfónico para gozar co seu sentido poético e narrativo. 

• Entender o significado do pensamento nacionalista no século XIX como alentador do nacionalismo en música. 

• Comprender o significado do postromanticismo en música. 

• Poder valorar o lied e a canción española e a súa interpretación como unha manifestación máis do sentir romántico e 
da importancia das pequenas formas. 

• Desenvolver a capacidade creativa para facer unha canción acompañada de instrumentos. 

• Poder cantar algunha melodía romántica con gusto e afinación, sintiendo as mesmas a través dos matices, o fraseo e o 
entendemento do texto. 

• Coñecer os compositores máis significativos das pequenas formas románticas. 

• Comprender o significado da ópera romántica na sociedade do seu tempo. 

• Comprensión da distinción entre a italiana e a wagneriana. 

• Coñecer as características principais que ha de ter un teatro de ópera e un auditorio. 

• Establecer as diferencias e similitudes entre a ópera italiana, alemá, francesa e española. 

• Coñecer un repertorio de zarzuelas para entender mellor a cultura española do momento e afondar nas nosas raíces 
musicais. 

• Ter actitude aberta para respectar as manifestacións do teatro musical e poder valoralas obxectivamente. 

• Valorar a achega da muller á ópera romántica. 

• Relacionar os movementos musicais do século XX cos artísticos e culturais. 

• Penetrar no mundo artístico musical do século XX a partir de audicións representativas. 

• Coñecer as calidades que definen a pintura e a música impresionista como comezo da arte deste século. 

• Valorar a importancia dos cambios artísticos ao comezo de século como unha revolución reflexo da sociedade da 
época. 

• Respectar a música de Stravinski e Schoenberg para afacer o oído e o gusto ás novas músicas. 

• Coñecer as vanguardas e as novas xeracións de compositores en España e Europa para avanzar nos gustos artísticos 
con respecto para as novas produccións. 

• Valorar a importancia das novas tecnoloxías na creación. 

• Coñecer os novos instrumentos de produción de son. 

• Comprender, de forma elemental, as redes de comunicación Midi e a súa función na música. 

• Coñecer as diversas máquinas gravadoras, elaboradoras, transformadoras e transmisoras do son. 

• Poder analizar os diferentes tipos de gravacións, para apreciar a diversa calidade sonora. 
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• Comprender o valor dos medios de comunicación, radio e televisión, como elementos indispensables para a difusión 

da música, e os elementos de que se serven. 

• Apreciar a importancia da música no cine e coñecer a función que desempeña neste medio. 

• Coñecer a evolución da música no cine. 

• Valorar a música na televisión e a publicidade. 

 
OBXECTIVOS DE 4º CURSO ESO 
 
• Saber analizar as novas creacións producidas pola influencia da tecnoloxía na música para valoralas e enjuiciarlas 

obxectivamente. 

• Coñecer os novos instrumentos que producen esa clase de música e as súas consecuencias no desenvolvemento da arte 
dos sons. 

• Adquirir unha actitude aberta e de respecto diante das manifestacións artístico-musicais da nova era, tratando de 
comprender que son testemuñas do momento sociocultural actual. 

• Valorar e diferenciar a música concreta, electrónica e electroacústica, e os inventos que levan a estes novos sistemas 
de creación sonora. 

• Coñecer o sintetizador e a síntese de sons, e valoralos como representantes dun troco radical na historia da evolución 
dos instrumentos musicais. 

• Comprender, de forma elemental, as redes de comunicación MIDI e a súa función na música. 

• Coñecer e distinguir as clases de son, os dúas grandes sistemas de gravación e reprodución do son. 

• Entender as diversas funcións da música no cine, e a súa influencia na imaxe e na narración cinematográfica. 

• Apreciar a importancia da música no cine e coñecer a función que desempeña neste medio. 

• Comprender os diversos períodos da evolución do cine e os cambios dados na súa historia. 

• Entender os cambios que supón o musical na función da música e a súa evolución ata os nosos días. 

• Comprender o valor dos medios de comunicación, radio e televisión, como elementos indispensables para a difusión 
da música, e os elementos de que se serven. 

• Comprender o significado das músicas populares urbanas como sistema expresivo do pobo. 

• Distinguir as diversas formas da canción comercial nos inicios do século XX como o cuplé, a canción lixeira ou 
melódica, a canción española ou copla. 

• Comprender o fenómeno do jazz como música específica dun pobo que se expresa coa música. 

• Desenvolver a capacidade psicomotriz. 

• Coñecer, a través da experiencia auditiva, a música española do Medievo, Renacemento, Barroco, Clasicismo, 
Romanticismo e dos séculos XX e XXI, tanto a vocal como a instrumental. 

• Diferenciar visual e auditivamente as formas instrumentais e vocais de cada época. 

• Escoitar con curiosidade e atención as obras máis significativas destes períodos, investigando sobre os compositores 
que fixéronas: Martín Códax, Juan del Enzina, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Antonio de Cabezón, 
Francisco Guerrero, Mateo Flecha, Luis de Milán, Juan Hidalgo, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Enrique Granados, 
Isaac Albéniz, Cristóbal Halffter, José Luís Turina, Vicente Martín i Soler, Fernando Sor etc. 

• Entender as características xerais da música hispana como herdeira da española. 

• Apreciar a importancia da chegada da música occidental e da súa simbioses coa americana. 

• Coñecer os principais músicos de Hispanoamérica e as súas obras esenciais. 

• Entender que o baile e a danza son outras manifestacións do espírito e da arte. 

• Distinguir entre os tres grandes períodos da música hispana: a chegada das música co Descubrimento, o século XIX, e 
o nacemento das música nacionais fundamentalmente no século XX. 
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• Comprender, de forma elemental, as redes de comunicación Midi e a súa función na música. 

• Coñecer as diversas máquinas gravadoras, elaboradoras, transformadoras e transmisoras do son. 

• Poder analizar os diferentes tipos de gravacións, para apreciar a diversa calidade sonora. 

• Comprender o valor dos medios de comunicación, radio e televisión, como elementos indispensables para a difusión 
da música, e os elementos de que se serven. 

• Apreciar a importancia da música no cine e coñecer a función que desempeña neste medio. 

• Coñecer a evolución da música no cine. 

• Valorar a música na televisión e a publicidade. 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
 
Segundo curso 
 
Bloque 1. Os elementos da música 
 

Reflexión acerca das capacidades expresivas da música. 

Discriminación das calidades do son nunha composición. 

Análise de intervalos. 

Lectura e interpretación de series rítmicas. 

Lectura e escritura das notas no pentagrama. 

Identificación e análises dos elementos da música, a partir da audición e da observación da partitura. 

A linguaxe da música. 

Relación entre as calidades do son e os elementos da música. 

A forma e o carácter na música. 
 
Competencias 
 

Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical. 

Ler música no contexto das actividades musicais do aula, como apoio ás tarefas de interpretación e 

audición. 

Definir os conceptos musicais: forma e carácter. 

Identificar elementos da música mediante a audición e a observación da partitura. 

Intervir nas actividades propostas no aula de música. 
 
Bloque 2. Ritmo e compás 
 

Dedución do número de ataques que hai nunha pulsación. 

Práctica do contratempo. 

Lectura rítmica en compás 6/8. 

Interpretación de polirritmias vocal-instrumentais. 

Análises, a través da audición e a partitura, dunha peza en compás 6/8. 

Acompañamiento con ostinatos rítmicos en compás 6/8. 
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Interpretación de polirritmias en compás 6/8. 

Improvisación de series rítmicas de oito compases. 

Interpretación de series rítmicas enriba dunha gravación. 

Ritmo ordenado e ritmo natural. 

O tresillo de corcheas. 

O compás 6/8. 

O contratempo. 
 
Competencias 

Interpretar series rítmicas en compás 6/8. 

Ler ou interpretar series de catro compases. 

Identificar os diferentes tipos de compases: binario, ternario e cuaternario. 

Realizar audicións e observar partituras. 

Participar nas actividades de interpretación en grupo, asumindo o intercambio dos papeis que se deriven 

das necesidades musicais. 
 
Bloque 3. Melodía 
 

Análises, comparación e identificación de liñas melódicas. 

Interpretación dunha canción melódica a dúas voces. 

Composición de melodías en tonalidade maior e con escalas pentatónicas. 

Construción de escalas maiores a partir da estructura tonal que caracterízaas. 

Comparación auditiva de melodías en tonalidade maior e menor. 

Composición de melodías con cadencias suspensivas e conclusivas. 

Audición e seguimento da partitura dunha composición esencialmente melódica. 

Escala maior e escala menor. 

A armadura. 

Frases suspensivas e frases conclusivas. 

Cadencias. 
 
Competencias 
 

Avaliar a construción de escalas maiores, valorando a súa comprensión e a correcta aplicación do modelo. 

Diferenciar as frases suspensivas das frases conclusivas. 

Utilizar a terminoloxía musical correcta acerca dos conceptos presentados. 

Respectar as intervencións dos demais. 

Analizar diferentes tipos de melodías. 
 
Bloque 4. Carácter e expresión 

Experimentación dos efectos que provoca determinada música nun mesmo como oínte. 

Identificación dos cambios de carácter nun tema musical. 
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Lectura e reflexión acerca dos recursos expresivos na linguaxe musical. 

Audición e análises comparativo dos recursos expresivos. 

Aplicación dalgúns destes recursos nunha composición. 

Reaccións humanas diante da música. 

Recursos expresivos propios da linguaxe musical. 
 
Competencias 
 

Ir desenvolvendo a capacidade de organizarse e repartirse o traballo. 

Extraer e explicitar os elementos de análises que se piden en cada caso. 

Mostrar disposición para experimentar coa riqueza de posibilidades que ofrece o carácter e a expresión da 

música. 

Ler música no contexto da s actividades musicais do aula, como apoio ás tarefas de interpretación e 

audición. 

Relacionar a linguaxe da música co doutras manifestacións artísticas e analizar as súas mutuas achegas. 
 
Bloque 6. Agrupacións tímbricas 
 

Reflexión acerca das formacións instrumentais máis usuais. 

Discriminación auditiva das formacións instrumentais máis habituais. 

Audición e seguimento da partitura dun cuarteto de corda. 

Audición por separado dos instrumentos que integran un cuarteto clásico e un grupo de rock. 

Análises da función de cada instrumento, nun cuarteto de corda e nun grupo de rock. 

Lectura dun texto recordatorio da produción do son nos instrumentos acústicos e nos eléctricos. 

Deseño dun proxecto tímbrico para a interpretación dunha partitura rítmica. 

Formacións instrumentais. 

Música sinfónica, música de cámara. 

O cuarteto de corda. 

O grupo de rock. Instrumentos electrófonos: a guitarra eléctrica e o baixo eléctrico. 
 
 
Competencias 
 

Oír a música respectando os distintos estilos, expresando as críticas e preferencias persoais con corrección 

e argumentación. 

Situar e diferenciar os dous tipos de agrupacións musicais: a orquestra sinfónica e os grupos de cámara. 

Identificar os instrumentos que forman o cuarteto de corda: o violín solista, o segundo violín, a viola e o 

violonchelo. 

Ler música no contexto das actividades musicais do aula, como apoio ás tarefas de interpretación e 

audición. 

Diferenciar as sonoridades dos instrumetos da orquestra así como a súa forma. 
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Bloque 7. Forma e deseño 
 

Ordenación das ideas nun texto. 

Discriminación auditiva de diferentes ritmos. 

Comparación entre principios construtivos da linguaxe e da música. 

Composición rítmica, aplicando os principios de repetición, contraste e variación. 

Composición dunha introdución e unha coda nun fragmento dado. 

Análises formal de pezas musicais mediante a audición. 

Os principios de repetición, contraste e variación. 

Formas dentro da forma. 

Introdución e coda. 

 
Competencias 
 

Recoñecer e diferenciar os diferentes tipos de estructura: forma estrófica, binaria, ternaria, o rondou e as 

variacións. 

Ter en conta os tres principios compositivos básicos para construír e dar forma a unha composición musical. 

Ler música no contexto das actividades musicais do aula, como apoio ás tarefas de interpretación e 

audición. 

Utilizar a terminoloxía musical correcta acerca dos conceptos presentados. 

Participar nas actividades de interpretación en grupo, asumindo o intercambio de roles que se derivan das 

necesidades musicais. 

 
Terceiro curso 
 
Bloque 1. Música na Idade Media 
 

• O canto divino ou gregoriano. 

– A súa orixe. 

– Características. 

– Tipos de gregoriano. 

– A escritura musical 

– Estética e función do gregoriano. 

• A música dos homes. O amor cabaleiresco. 

– A música trobadoresca: trobadores e troveros. 

– Calidades da súa música. 

– As Cantigas de Alfonso X o Sabio. 

• O home descobre os instrumentos. 

– A música instrumental no medievo. 

– Os instrumentos. 

– Instrumentos de corda, vento e percusión. 

• O home descobre a polifonía. 



 - 14 - 
 
 
– Nacemento da polifonía. 

– O organum. 

– O motete. 

– O ars nova. 

– As danzas medievais. 

• Elaboración de mapas históricos en relación co feito musical. 

• Audición activa de obras medievais relixiosas e profanas. 

• Comentario de textos musicológicos. 

• Prácticas sobre música medieval. 

• Traballos na biblioteca sobre fontes literarias, históricas e artísticas relacionadas co Medievo. 

• Interpretación de obras sinxelas da primeira polifonía medieval para facer propia aquela sonoridade. 

 
Competencias 
 
• Que o alumnado comprenda o significado do canto monódico ou gregoriano e polifónico. 

• Que saiba relacionar os fenómenos musicais do Medievo co pensamento e a cultura do Románico e do Gótico. 

• Que o alumnado coñeza as diferentes técnicas de composición do Medievo. 

• Que distinga os instrumentos do período, o seu valor, seu son e o seu uso. 

• Ter capacidade de análises-sínteses nos procesos de estudo e na realización de mapas conceptuais. 

• Respectar o clima de silencio nas audicións e interpretacións. 

 
Bloque 2. Música relixiosa no Renacemento 
 
• A polifonía no Renacemento. 

– Principais técnicas de composición da música renacentista. 

– Contrapunto imitativo. 

– Técnica do Cantus firmus. 

– Técnica da variación. 

• O canto polifónico relixioso: as escolas e súas formas. 

– As escolas de polifonía. 

– España. 

– As outras nacións. O coral protestante. 

• O canto polifónico profano: a madrigal. 

– Características da madrigal. 

• Construción de eixes cronolóxicos que relacionen a música coa arte renacentista. 

• Audición activa de obras polifónicas e técnicas de composición renacentista. 

• Traballos na biblioteca sobre fontes literarias, históricas e artísticas relacionadas co canto do Renacemento. 

• Interpretación de obras sinxelas de autores recoñecidos do Renacemento, en latín e en castelán. 

• Elaboración de musicogramas para localizar os elementos das formas renacentistas. 

• Lectura comprensiva e comentario de textos do Medievo e o Renacemento. 

 
Competencias 
 
• Comprender o valor artístico da polifonía do Renacemento e a súa conexión e interdependencia co gregoriano. 

• Que o alumnado coñeza as catro técnicas de composición básicas do Renacemento. 

• Saber expresarse a través do canto polifónico e gardar a disciplina do grupo coral. 
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• Cantar con afinación, precisión rítmica e gusto. 

• Poder entender as diferentes voces e textura da polifonía. 

 
Bloque 3. Música profana no Renacemento 
 
• O canto polifónico profano. 

– A madrigal. 

– O canto profano do Renacemento español e súas formas: romance, panxoliña e ensalada. 

• A música instrumental do Renacemento. 

– Os instrumentos. 

– Instrumentos de vento e corda. 

– As formas da música instrumental. 

– As danzas máis importantes do Renacemento. 

– A música instrumental en España. 

– A vihuela. 

• Interpretación con instrumentos de obras sinxelas da primeira música instrumental. 

• Reconstrución por medio de debuxos, dos diversos instrumentos do Medievo e Renacemento. 

• Traballos na biblioteca para recoñecer en pinturas do Medievo e Renacemento os instrumentos pintados. 

• Audición activa de obras instrumentais para comprender as súas técnicas de composición. 

• Elaboración de musicogramas para localizar os elementos das formas renacentistas. 

• Bailar a pavana ou algunha outra danza das citadas. 

• Investigar en museos, bibliotecas e outras fontes de danza antigua. 

• Elaborar un arquivo de imaxes sobre a danza antigua. 

 
Competencias 
 
• Saber valorar e diferenciar entre polifonía relixiosa e profana. 

• Que saiba comprender o valor artístico da música instrumental. 

• Perfección nas interpretacións vocais e instrumentais. 

• Diferenciar pola súa forma os instrumentos medievais e renacentistas, así como a música instrumental. 

• Diferenciar polo son os instrumentos musicais do Renacemento. 

• Coñecemento da historia da danza renacentista. 

 
Bloque 4. Música vocal no Barroco 
 

• A música barroca. 

– Os períodos da música barroca. 

– Como constrúese a música do Barroco: novas técnicas. 

• A música profana ao servizo da monarquía: a ópera. 

– A ópera. 

– Tipos de ópera barroca. 

– A música para a escena en España. 

– A ópera en Inglaterra e Francia. 

• As músicas barrocas ao servizo da relixión. 

– Grandes formas da música relixiosa barroca. 

– O oratorio. 
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– A cantata. 

– A paixón. 

– A nova expresión vocal en Alemaña. 

– A música relixiosa en Alemaña: Johan Sebastián Bach. 

– A música relixiosa na España barroca. 

• Elaboración de mapas históricos relacionando os feitos que definen o canto barroco cos feitos históricos. 

• Construción de eixes cronolóxicos do período barroco. 

• Audición activa comentada da primeira ópera barroca. 

• Comentario de textos musicológicos sobre a orixe da ópera, o baixo continuo e a cantata. 

• Elaboración de musicogramas para localizar os elementos que definen a técnica da monodia acompañada e do 
policoralismo. 

• Audición activa de obras que permitan a comprensión do baixo continuo. 

• Elaboración comparativa dun traballo sobre a vida e obra de Bach e Händel. 
 
Competencias 
 
• Coñecer o nacemento da monodia acompañada e as formas vocais profanas e relixiosas do Barroco. 

• Utilizar a terminoloxía da música barroca con propiedade. 

• Saber distinguir as peculiaridades da obra vocal de J. S. Bach e Händel. 

• Ter capacidade de xuízo obxectivo e saber falar da música vocal barroca. 

• Ter respecto polas diferentes formas de manifestación da música vocal barroca. 

• Boa presentación e realización dos traballos escritos sobre música vocal barroca, tanto na expresión como na análises, 
comprensión e sínteses. 

 
Bloque 5. Música instrumental no Barroco 
 
• A música instrumental barroca. 

– Elementos que definen a música instrumental barroca. 

– Os instrumentos do Barroco: corda, vento e percusión. 

– A orquestra barroca. 

– Formas instrumentais: a suite, a sonata e o concerto. 

• Creadores da música instrumental barroca. 

– Italia: Antonio Vivaldi. 

– Alemaña: Juan Sebastián Bach. 

– A fuga. 

– Inglaterra e Francia: Henry Purcell. 

– España: a guitarra e o órgano. 

– A música orquestal: o Pai Adoitar. 

• Interpretación con instrumentos de obras sinxelas da música instrumental barroca. 

• Reconstrución por medio de debuxos dos diversos instrumentos do Barroco e dos seus partes constitutivas. 

• Traballos na biblioteca para recoñecer en pinturas do Barroco os instrumentos pintados. 

• Audición activa de obras instrumentais para comprender as súas técnicas de composición e as cores instrumentais. 

• Elaboración de esquemas e debuxos describindo a orquestra barroca. 

• Elaboración de esquemas descritivos do órgano. 
 
Competencias 
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• Ter unha actitude positiva para comprender o valor artístico da música instrumental do Barroco. 

• Que coñeza e diferencie os instrumentos e grupos instrumentais do Barroco, así como as súas compositores máis 
preclaros. 

• Que comprenda os contrastes dinámicos como feito definitorio da música barroca instrumental. 

• Usar a terminoloxía da música barroca instrumental con propiedade. 

• Que distinga con claridade as formas musicais instrumentais do Barroco. 

• Que saiba valorar e falar da música instrumental barroca con criterios claros e obxectivos. 

 
Bloque 6. Música do Neoclasicismo 
 
• A música clásica. 

– Como constrúese a música clásica: as novas técnicas. 

– Os novos instrumentos da música clásica. 

– A orquestra clásica. 

• As formas da expresión instrumental. 

– A sonata. 

– A sinfonía. 

– Os creadores da música instrumental. 

– Joseph Haydn. 

– W. Amadeus Mozart. 

• A ópera clásica e os seus creadores. 

– C. W. Gluck. 

– As óperas de Mozart. 

– L. van Beethoven. A plenitude do sinfonismo. 

• O Clasicismo en España. 

• Audición activa de obras clásicas. 

• Musicogramas sobre partituras dalgún movemento de sinfonía. 

• Mapas conceptuais coas características da época. 

• Asistencia a concertos con preparación previa e comentario posterior. 

• Interpretación dalgún fragmento coral do Clasicismo. 

• Lectura e comentario das cartas de Mozart e os escritos de Beethoven. 

 
Competencias 
 
• Poder entender as características esenciais do Clasicismo. 

• Ter capacidade de escoitar atentamente as audicións de música clásica. 

• Saber oír as estruturas das frases da música clásica. 

• Saber analizar as obras clásicas no que fai á súa estructura, forma e instrumentación, especialmente a sonata-sinfonía. 

• Relacionar as obras de arte musical co pensamento e as manifestacións artísticas da época clásica. 

 
Bloque 7. Música instrumental no Romanticismo 
 
• O romanticismo musical. 

– O son romántico: como constrúese a música romántica. 

– Os períodos da música romántica. 

• A música para piano no Romanticismo. 
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– O instrumento. 

– A vida do piano. 

– As pequenas formas pianísticas. 

– Os compositores de piano. 

– Chopin, Schumann e Liszt. 

• A música para orquestra. A nova sonoridade. 

– Os instrumentos. 

– Os creadores da sinfonía e do concerto orquestal romántico. 

– A sinfonía programática. 

– O poema sinfónico. 

– O virtuosismo. 

• O Nacionalismo. Novos pobos chegan á música. 

– Calidades que definen a música nacionalista. 

– As escolas nacionalistas: diversos países. 

– Os postrománticos: G. Mahler e R. Strauss. 

• Interpretación de cancións románticas e de pequenas pezas para piano, ben polo docente ou por algún alumno ou 
alumna que saiba tocar o piano. 

• Audición comentada de obras románticas. 

• Interpretación dalgunha canción nacional. 

• Comentario de textos musicológicos e dos pensadores da época para comprender mellor o sentimento creador 
romántico. 

• Elaboración de mapas conceptuais. 

• Asistencia a concertos dentro e fóra do centro, con preparación e comentario no aula. 

• Visualizar películas da vida dos músicos románticos. 

 
Competencias 
 
• Coñecer as calidades que definen a música romántica. 

• Intervir na interpretación instrumental ou vocal con interese e corrección. 

• Coñecer as partes do piano e como instrumento principal no Romanticismo. 

• Comprender o valor das pequenas pezas para piano e o seu protagonismo na vida do fogar romántico. 

• Manifestar sensibilidade e respecto diante da interpretación e audición, valorando o significado do esforzo e 
dedicación para acadar o virtuosismo. 

• Saber valorar o Romanticismo sinfónico. 

• Comprender o nacionalismo musical e distinguir as peculiaridades dos distintos nacionalismos. 

• Ter capacidade de análises-sínteses para realizar traballos e valorar a creación e interpretación de música instrumental 
romántica. 

 
Bloque 7. Música vocal no Romanticismo 
 
• O lied e a canción romántica. 
– Os compositores europeos. 
– A canción en España. 
• A ópera romántica en Italia: o bel canto. 
– Os inicios. 
– O Romanticismo. 
– O verismo. 
• A ópera romántica alemá. 
– Alemaña. 
• As escolas nacionalistas. 
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– Francia. 
– Rusia e Estados Unidos. 
• España. A ópera, a zarzuela e a escola nacionalista. 
– A zarzuela grande. 
– O xénero rapaz. 
– A escola nacionalista. 
• Audición de fragmentos de óperas e zarzuelas con comentario. 

• Interpretar algún coro de zarzuela ou ópera. 

• Ver vídeos de óperas e zarzuelas. 

• Asistir a algunha presentación de teatro cantado. 

• Comentario de críticas xornalísticas ou do acervo musical. 

• Realizar un traballo de investigación sobre os teatros da cidade, os monumentos escultóricos ou pictóricos, noméelos 
das rúas, as revistas ou periódicos, etc. que teñan algo que ver coa ópera ou a zarzuela. 

 
Competencias 
 
• Comprender o valor das pequenas pezas para canto e piano e o seu protagonismo na vida do fogar romántico. 

• Manifestar sensibilidade e respecto diante da interpretación e audición, valorando o significado do esforzo e 
dedicación para acadar o virtuosismo. 

• Coñecer as manifestacións da música española do Romanticismo. 

• Ter apertura de mente para aceptar as manifestacións do teatro musical e poder valoralas con obxectividade. 

• Coñecer a ópera e a zarzuela como manifestación artística do teatro musical e comprender o seu significado socio-
cultural. 

• Saber distinguir as diferencias entre ópera e zarzuela. 

• Poder establecer as diferencias e similitudes entre as óperas italiana, alemá e francesa. 

• Saber comportarse con corrección e respecto no teatro. 

 
Bloque 7. Música do século XX 
 
• A música no tránsito entre o século XIX e XX. 
– O impresionismo musical: a busca da cor. 
– Como constrúese a música impresionista. 
– Os protagonistas do impresionismo: Debussy e Ravel. 
• As primeiras revolucións musicais do século XX. 
– Igor Stravinski. 
– Do expresionismo ao atonalismo: Schöenberg. 
– O dodecafonismo e a Escola de Viena. 
– Os reformadores independentes. 
– O futurismo. 
• España incorpórase a Europa. 
– Isaac Albéniz, Enrique Granados e Manuel de Falla. 
– A xeración do 27. 
• A música desde 1945. La vanguardia. 
– Os sintetizadores. 
– O serialismo integral. 
– A música aleatoria. 
– Minimalismo e nova tonalidade. 
– España: a vanguardia. 
• Audición activa de obras das vanguardas musicais. 

• Lectura de textos críticos con análises dos mesmos. 

• Creación de pequenas obras polo alumnado cos novos criterios da música electrónica, concreta etc. para comprender 
mellor as novas tendencias. 

• Utilizar as novas tecnoloxías para facer música. 
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• Asistencia a concertos de música vangardista con respecto e expectación. 

 
Competencias 
 
• Coñecer as novas tendencias musicais para penetrar na cultura do século XX. 

• Respectar aos artistas e as súas novas manifestacións. 

• Ter actitude positiva diante do avance da arte pero con criterios críticos e obxectivos. 

• Saber falar de música contemporánea con criterios xustos a partir do coñecemento, a obxectividade e o respecto. 

• Saber distinguir as características das novas tendencias musicais. 

• Coñecer ás grandes creadores do século XX. 

• Coñecer as calidades máis significativas das grandes compositores de principios do século XX. 

 
Cuarto curso 
 
Bloque 1. Música e tecnoloxía 
 

• As novas tecnoloxías. 

– A súa orixe. 

– Características. 

– Tipos. 

– A escritura musical 

– Estética e función. 

• O sintetizador e a síntese do sonido. 

– A música no sintetizador. 

– Calidades da música sintetizada. 

• As novas tecnologías e a música popular urbana. 

– Tecno. 

– Rap. 

– New Age. 

• Música na rede. 

– Nacemento da rede. 

– Os portales de música. 

• Experiencias cos medios audiovisuais: teclados, sintetizadores e todo tipo de medios tecnolóxicos de que se dispoña 
no aula. 

• Escoitar música electrónica e comentala. 

• Ler revistas de novas tecnoloxías para comprender mellor aváncelos da electrónica e comprender os novas linguaxes. 

• Estudos con gravacións feitas polo alumnado sobre a música de consumo e a contaminación acústica da súa cidade: 
audición, exposición e debate en clase. 

 
Competencias 
 
• Que o alumnado comprenda o significado das músicas actuais. 

• Que saiba relacionar os fenómenos musicais da actualidade co pensamento e a cultura contemporánea. 

• Que o alumnado coñeza as diferentes técnicas de composición da actualidade. 

• Que distinga os instrumentos do período, o seu valor, seu son e o seu uso. 

• Ter capacidade de análises-sínteses nos procesos de estudo e na realización de mapas conceptuais. 
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• Respectar o clima de silencio nas audicións e interpretacións. 

 
Bloque 2. Música para el cine 
 
• A música para o cine. 

– Principais técnicas de composición da música para o cine. 

– Funcións da música no cine. 

• Evolución da música para o cine. 

– Os inicios. 

– Os anos 40. 

– Os anos 50. 

– Os anos 60. 

– Os anos 70. 

– Os anos 80. 

– Os anos 90. 

– A actualidade. 

• O musical. 

– Características do musical. 

• Construción de eixes cronolóxicos que relacionen a música co cine. 

• Audición activa de obras e técnicas de composición para o cine. 

• Traballos na biblioteca sobre fontes literarias, históricas e artísticas relacionadas coa música para o cine. 

• Interpretación de bandas sonoras sinxelas de autores recoñecidos. 

• Visualización de varias películas con un estudio previo da súa banda sonora. 
 
Competencias 
 
• Comprender o valor artístico da música de cine e a súa conexión e interdependencia con otras manifestacións artísticas 

contemporáneas. 

• Coñecer a función que desempeña a música nas diversas formas do cine. 

• Comprender a evolución da música de cine nas súas diversas etapas históricas. 

• Coñecemento das grandes mestres da música de cine, tanto españois como estranxeiros. 

 
Bloque 3. Música popular urbana 
 
• A música popular urbana. 

– A canción popular. 

– Tipos de cancións populares. 

• O jazz. 

– Períodos da música de jazz. 

– As formas da música de jazz. 

– A música de jazz en España. 

– Os intrumentos e os instrumentistas. 

– Características definitorias. 

• Interpretación con instrumentos e voz de obras sinxelas actuais. 

• Traballos na biblioteca para recoñecer os diversos movementos musicais e os seus representantes máis importantes. 

• Audición activa de obras para comprender as súas técnicas de composición. 

• Elaboración de musicogramas para localizar os seus elementos. 
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• Elaborar un arquivo de imaxes sobre a música popular urbana. 

 
Competencias 
 
• Saber valorar os fenómenos da música urbana e as súas diferencias. 

• Que saiba comprender o valor artístico da música urbana. 

• Coñecemento da historia da música urbana. 

 
Bloque 4. A música en España 
 
• O medievo musical en España. 

– O son medieval: como se constrúe a música medieval. 

– Os períodos da música medieval. 

– As formas da música medieval en España: polifonía e monofonía, religiosas e profanas. 

– Os autores da música medieval en España. Martín Códax, Alfonso X o Sabio.  

• O Renacemento musical en España. 

– O son renacentista: como se constrúe a música renacentista.  

– Os períodos da música renacentista. 

– As formas da música renacentista en España: polifonía religiosa e profana. 

– Os autores da música renacentista en España. Juan del Enzina, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Antonio 
de Cabezón, Francisco Guerrero, Mateo Flecha, Luis de Milán, Juan Hidalgo. 

• O Barroco musical en España. 

– O son barroco: como se constrúe a música barroca. 

– Os períodos da música barroca. 

– As formas da música barroca en España: polifonía religiosa e profana. A ópera e a zarzuela. 

• O Clasicismo musical en España. 

– O son clasicista: como se constrúe a música clasicista. 

– Os períodos da música clasicista. 

– As formas da música clasicista en España: polifonía religiosa e profana. A sinfonía e o concerto. 

– Os autores da música clasicista en España. Vicente Martín i Soler, Fernando Sor.  

• O Romanticismo musical en España. 

– O son romanticista: como se constrúe a música romanticista. 

– Os períodos da música romanticista. 

– As formas da música romanticista en España. O poema sinfónico. 

– Os autores da música romanticista en España.  

• O Nacionalismo musical en España. 

– O son nacionalista: como se constrúe a música nacionalista. 

– Os períodos da música nacionalista. 

– As formas da música nacionalista en España. A guitarra e o piano.  

– Os autores da música nacionalista en España. Albéniz, Granados, Falla.  

• A música do século XX en España. 

– O son contemporáneo: como se constrúe a música contemporánea. 

– Os períodos da música contemporánea. 

– As formas da música contemporánea en España. 

– Os autores da música contemporánea en España. José Luis Turina, Tomás Marco, Luis de Pablo.  

• Interpretación con instrumentos de obras sinxelas da música española. 

• Audición comentada de obras dos diferentes períodos da música española. 
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• Interpretación dalgunha canción nacional. 

• Comentario de textos musicológicos e dos pensadores de cada época para comprender mellor o sentimento creador 
contemporáneo. 

• Elaboración de mapas conceptuais. 

• Asistencia a concertos dentro e fóra do centro, con preparación e comentario no aula. 

• Visualizar películas da vida dos músicos españois. 

 
Competencias 
 
• Ter unha actitude positiva para comprender o valor artístico da música española de tódalas épocas. 

• Intervir na interpretación instrumental ou vocal de música española de diferentes épocas con interese e corrección. 

• Coñecer as partes da guitarra como instrumento propio de España. 

• Manifestar sensibilidade e respecto diante da interpretación e audición, valorando o significado do esforzo e 
dedicación para acadar o virtuosismo. 

 
Bloque 5. A música en Hispanoamérica 
 
• A música relixiosa. 
– Dende o Descubrimento ata o Barroco. 
– Os grandes centros productores. 
– Centroamérica. 
• A liberación das colonias. O século XIX. 
– Centroamérica: dende o Romanticismo ao Nacionalismo. 
– Área do Caribe. 
– O cono Sur. 
• O século XX. 
– Centroamérica. México. 
– A área caribeña. 
– A área andina. 
– O cono Sur. 
• Interpretación de cancións hispanas e de pequenas pezas para piano, ben polo docente ou por algún alumno ou alumna 

que saiba tocar o piano. 

• Lectura de textos críticos con análises dos mesmos sobre a historia da música en Hispanoamérica. 

• Interpretación dalgunha canción nacional destes países. 

• Comentario de textos musicológicos e dos pensadores da época para comprender mellor o sentimento nacionalista. 

• Asistencia a concertos de música hispanoamericana con respecto e expectación. 
 
Competencias 
 
• Coñecer as calidades que definen as músicas hispanas. 

• Coñecer as músicas máis salientadas de América a partir das audicións propostas. 

• Ter actitude positiva ante as diferencias presentes entre estas músicas e as xa coñecidas por nós.  

 
TEMPORALIZACIÓN  
  
1-Temporalización  dos  contidos  de  2º  ESO (Horas previstas) 
 
Os elementos da música: 15 
 
Ritmo e compás: 15 
 
Melodía: 15 
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Carácter e expresión: 10 
 
Agrupacións tímbricas: 10 
 
Forma e deseño: 20 
 
2-Temporalización  dos  contidos  de  3º  ESO (Horas previstas) 
 
A música na Idade Media: 10 
 
A música relixiosa renacentista: 15 
 
A música profana renacentista: 5 
 
A música vocal no Barroco: 15 
 
A música instrumental no Barroco: 10 
 
A música do Neoclasicismo: 10 
 
A música instrumental no Romanticismo: 25 
 
A música vocal no Romanticismo: 10 
 
A música do século XX: 30 
 
3-Temporalización  dos  contidos  de  4º  ESO (Horas previstas) 
 
Música e tecnoloxía: 20 
 
Música para el cine: 20 
 
Música popular urbana: 20 
 
A música en España: 10 
 
A música en Hispanoamérica: 10 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
2º ESO 
 
Coñecer e manexar a terminología e os conceptos básicos de linguaxe musical 
 
Saber facer exercicios básicos de altura do sonido 
 
Saber facer exercicios básicos de duración do sonido 
 
Saber facer exercicios básicos de timbre do sonido 
 
Saber facer exercicios básicos de intensidade do sonido 
 
3º ESO 
 
Coñecer os períodos da historia da música occidental e a súa relación co momento civilizador 
 



 - 25 - 
 
 
Coñecer as características fundamentais da música da Idade Media, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Renacemento, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Barroco, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Neoclasicismo, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Romanticismo, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do século XX 
 
 
4º ESO 
 
Coñecer as relacións entre música e tecnoloxía, e as tecnoloxías que se usan na actualidade no campo da música 
 
Coñecer as relacións entre música e cine, e as características da música na historia do cine 
 
Coñecer características da música popular urbana, e recoñecer de oído os seus diferentes estilos 
 
Coñecer as características fundamentais da música de España e Hispanoamérica ó longo da historia 
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
2º ESO 
 
Coñecer e manexar a terminología e os conceptos básicos de linguaxe musical 
 
Saber facer exercicios básicos de altura do sonido 
 
Saber facer exercicios básicos de duración do sonido 
 
Saber facer exercicios básicos de timbre do sonido 
 
Saber facer exercicios básicos de intensidade do sonido 
 
3º ESO 
 
Coñecer os períodos da historia da música occidental e a súa relación co momento civilizador 
 
Coñecer as características fundamentais da música da Idade Media, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Renacemento, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Barroco, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Neoclasicismo, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do Romanticismo, e saber recoñecelas de oído 
 
Coñecer as características fundamentais da música do século XX 
 
 
4º ESO 
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Coñecer as relacións entre música e tecnoloxía, e as tecnoloxías que se usan na actualidade no campo da música 
 
Coñecer as relacións entre música e cine, e as características da música na historia do cine 
 
Coñecer características da música popular urbana, e recoñecer de oído os seus diferentes estilos 
 
Coñecer as características fundamentais da música de España e Hispanoamérica ó longo da historia 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
2º ESO 
 
Exames escritos, con exercicios de linguaxe musical 
 
Exames orais, con exercicios de linguaxe musical 
 
Exercicios de altura de sonido, ritmo, intensidade e timbre musicais 
 
3º ESO 
 
Exames escritos de historia dos estilos musicais ó longo da historia 
 
Exames auditivos, de recoñecemento das características dos estilos musicais ó longo da historia 
 
 
4º ESO 
 
Exames escritos dos contidos especificados anteriormente 
 
 
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.  
   
Estas probas son deseñadas atendendo aos criterios de avaliación da ESO e as preguntas sempre serán entre o  explicado 
na aula.  
 
- O  traballo  en  casa  e  en  clase:  con  especial  atención  a  que  sexa  requerido  no  seu  tempo,  levar  o  caderno  a  
odia, presentar coa corrección debida os exercicios xa correxidos na aula. Tamén se valorará a presentación.  
 
 
PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INIC IAL NA ESO.  
 
A avaliación é un proceso ininterrompido que comeza co diagnóstico da situación, avaliación inicial, mellorase 
mediante  a  observación  e  reflexión  cooperativa,  avaliación  continua,  e  completase  coa  avaliación  final,  onde  se  
toman  unhas conclusións que permitan retomar un proceso de retroalimentación e mellora de todo o proceso educativo.  
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O obxectivo da avaliación inicial é o de proporcionar un instrumento de avaliación das capacidades e coñecementos cos  
que  conta o  alumnado,  co  fin de  abordar  o proceso educativo  con  garantías, prever e  anticipar  axustes  individuais 
e reparar retrasos escolares.   
 
As probas de avaliación  inicial parten dos obxectivos e contidos mínimos co alumno/a  tiña que adquirir ao  remate do  
curso anterior. Respectará a estrutura disciplinar da materia, determinada polos bloques de contidos do currículo oficial  
e concretada nas preguntas a formular. A avaliación será unha  probas escrita e as preguntas adecuaranse aos contidos 
concretos que se pretenden medir.   
 
Nos primeiros días de curso concienciares ao alumnado de que se  lles vai a realizar esta proba de avaliación  inicial. - 
A proba escrita poderá constar de exercicios, problemas, preguntas teóricas ou  tipo test. Así poderemos valorar se sabe  
aplicar as técnicas que lles  ensinamos, que as sabe aplicar na practica e se mellorou a súa capacidade 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. 
 
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:  
 
-  A Educación concíbese coma un proceso constructivo no que a actitude que manteñen o/a profesor/a e os  
alumnos/as permite a aprendizaxe significativa. Así, os/as alumnos/as convértense no motor do seu propio  
proceso de aprendizaxe ao modificar eles/as mesmos/as os seus esquemas de coñecemento. Xunto a  
estes/as, o/a profesor/a exerce o papel de guía ao poñer en contacto os coñecementos e as experiencias  
previas dos/as alumnos/as cos que se van a adquirir de novo. A concepción constructivista  da ensinanza  
permite, ademais, garantir a funcionalidade da aprendizaxe, isto é, asegurar que os/as alumno/as poderán  
aproveitar o aprendido en circunstancias reais, ben levándoo á práctica, ben empregándoo coma un medio  
para lograr novas aprendizaxes.  
 
-  O ensino da Música na ESO débese configurar de forma cíclica, de tal xeito que en cada curso  aparezan 
contidos que xa figuraron en forma máis elemental en cursos precedentes, co obxecto de que o  sistema 
permita o repaso e a mellor fixación de ideas e técnicas, ampliando o seu campo de aplicación e  
posibilidade de relación. 
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-  Cada unidade didáctica introducirase, sempre que sexa factíbel, mediante a presentación dunha situación  
que sexa motivadora para  os/as alumnos/as, elixíndose, entón, temas próximos aos seus intereses e ás 
súas  experiencias cotiás.   
 
-  Antes de cada unidade farase unha sondaxe previa sobre os coñecementos dos/as alumnos/as respecto 
dos contidos a tratar e, apoiándose neles, levarase a cabo o desenvolvemento da unidade programada,  
pretendendo deste xeito que os novos contidos conecten cos xa estudados e aprendidos en anos 
anteriores.  
 
Esta sondaxe permitirá tamén o/a profesor/a detectar lagoas e determinar quen vai necesitar algún tipo de  
axuda. Neste caso, recomendarase a realización dunha serie de actividades de reforzo enfocadas a  
solucionar esas carencias.  
 
-  O desenvolvemento das unidades didácticas comezará coa exposición de situacións problemáticas a 
partir das cales, mediante un proceso de xeneralización e abstracción, serán abordados os contidos da 
aprendizaxe. Despois de introducir un procedemento, este poñerase en práctica ata conseguir un certo 
automatismo na súa execución. Para isto, formularanse exercicios que contribúan a consolidar a materia 
explicada, a ser posíbel relacionados con situacións reais. Aínda que a cantidade de actividades que se 
deben efectuar e o tempo que se lles debe dedicar dependerá da competencia dos/as  alumnos/as, 
evitarase insistir esaxeradamente no emprego de algoritmos que non estean orientados á resolución de 
problemas, xa que esa aprendizaxe viría a ser rutineira e pouco motivadora.  
 
-  É tamén moi importante fomentar a participación dos/as alumnos/as, posto que quen aprende debe ser 
o/a principal protagonista no proceso da súa aprendizaxe. Isto pódese conseguir formulándolles preguntas, 
propoñéndolles actividades en equipo e, especialmente,incitándoos/as a que compartan cos/coas demais as 
dificultades que lles vaian xurdindo. Polo tanto, propiciarase a reflexión persoal e tamén en grupo sobre o 
traballo realizado, elaborando conclusións sobre o aprendido.  
 
-  Se no proceso de avaliación continua se advertise que un/unha alumno/a non progresa adecuadamente, 
adoptaranse medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumno adquira as aprendizaxes 
necesarias para continuar no proceso.  
 
-  O desenvolvemento desta metodoloxía debe ter un gran punto de apoio na utilización das ferramentas 
tecnolóxicas da información  e a comunicación 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  
 
A Educación Secundaria Obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de 
atención a diversidade. As medidas de atención nesta etapa  están orientadas a responder ás necesidades 
educativas concretas do alumnado e a consecución das competencias básicas  e dos obxectivos.   
 
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:  
 
No currículo da Educación Secundaria Obrigatoria, 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:  
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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:  
 
Para cumprir co disposto no Anexo V do Decreto que regula a ESO, 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. 
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.     
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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. Neste curso os 
libros de texto propostos son: 
 
2º ESO: Editorial Casals 
 
3º ESO: Editorial Casals 
 
4º ESO: Editorial Casals 
 
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, talleres, concertos, representacións teatrais, montaxe de concertos e representacións 
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 
 
 
 
 
 
 
 


