
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1.  OBXECTIVOS E CONTIDOS IMPRESCINDIBLES  

 

HARMONÍA  I:  3º DE GRAO PROFESIONA L  

Obxectivos 

 

Contidos 

Os contidos pertencentes ao terceiro trimestre non se puideron impartir debido a situación 

do estado de alarma. A continuación exponse todos os contidos do curso, con aqueles que 

non foron impartidos cruzados: 

 O Acorde. 

 Consonancia e disonancia. 

 Estado fundamental e inversións dos acordes tríades de todos osgraos da 
escala e de sétima sobre o V e o VII graos.Non se puido impartir a 2ª inversión 
nin os acordes de sétima. 

 Enlace de acordes. 

 Tonalidade e funcións tonais. 

Os obxectivos do 3º curso de ensinanzas profesionais da materia de harmonía 
traballáronse durante o 1º e o 2º trimestre. Sen embargo, algúns non puideron ter 
continuidade no 3º trimestre (aqueles cruzados): 

Coñecer os elementos básicos da harmonía tonal, as súas características e funcións. 

Utilizar en traballos escritos os elementos e procedementos básicos da harmonía tonal. 

Desenvolver o oído harmónico e a capacidade de escoitar internamente encadeamentos 
tonais simples tanto na análise como na realización de exercicios escritos. 

Identificar a través da audición a funcionalidade e a natureza dos acordes propios da 
tonalidade e os procedementos máis comúns da harmonía tonal. 

Aprender a valorar a calidade da música. 

Ter actitude crítica ante á escasa calidade harmónica que puidera presentarse tanto en 
músicas propias como alleas. 

Desenvolver a capacidade de traballar en grupo a través da realización de exercicios 
conxuntos ou proxectos musicais. 
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 O baixo cifrado. 

 O modo menor. 

 O ritmo harmónico. 

 A melodía: función, estrutura e harmonización. 

 Notas estrañas á harmonía 

 Cadencias perfecta, imperfecta, plagal e rota. 

 Procesos cadenciais. 

 Progresións unitonais. 

 Series de sextas. 

 Emprego dos elementos e procedementos anteriores na realizaciónde 
traballos escritos. 

 Práctica auditiva e instrumental que conduza á interiorización doselementos e 
dos procedementos aprendidos. 

 Realización de proxectos colaborativos. 
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HARMONÍA  II:  4º DE GRAO PROFESIONAL  

Obxectivos 

 

Contidos 

Os contidos pertencentes ao terceiro trimestre non se puideron impartir debido a situación 

do estado de alarma. A continuación exponse todos os contidos do curso, con aqueles que 

non foron impartidos cruzados: 

 O Consonancia e disonancia. 

 O acorde de sétima de dominante. 

 O acorde de sétima de sensible e de sétima disminuida. 

 As dominantes secundarias (flexións intratonais). 

 Modulación: diatónica e cromática, por cambio de función tonal,cambios de 
ton e modo, etc. 

 Progresións modulantes. 

Os obxectivos do 4º curso de ensinanzas profesionais da materia de harmonía 
traballáronse durante o 1º e o 2º trimestre. Sen embargo, algúns non puideron ter 
continuidade no 3º trimestre (aqueles cruzados): 

Coñecer os elementos básicos da harmonía tonal, as súas características e funcións. 

Utilizar en traballos escritos os elementos e procedementos básicos da harmonía tonal. 

Desenvolver o oído harmónico e a capacidade de escoitar internamente encadeamentos 
tonais simples tanto na análise como na realización de exercicios escritos. 

Identificar a través da audición a funcionalidade e a natureza dos acordes propios da 
tonalidade e os procedementos máis comúns da harmonía tonal. 

Aprender a valorar a calidade da música. 

Ter actitude crítica ante á escasa calidade harmónica que puidera presentarse tanto en 
músicas propias como alleas. 

Desenvolver a capacidade de traballar en grupo a través da realización de exercicios 
conxuntos ou proxectos musicais. 
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 Acordes de sétima sobre o I, II, III, IV e VI. 

 Series de sétimas. 

 Serie de Dominantes 

 A novena de dominante. 

 O acorde de 6ª aumentada. 

 A sexta napolitana. 

 Emprego dos elementos e procedementos anteriores na realizaciónde 
traballos escritos. 

 Práctica auditiva e instrumental que conduza á interiorización doselementos e 
dos procedementos aprendidos. 

 Análise de obras para relacionar os devanditos elementos eprocedementos, 
así como as transformacións dos materiais empregados co seu contexto 
estilístico e a forma musical. 

 Realización de proxectos colaborativos. 
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise de exemplos musicais.  

Escritura coral a catro voces.  

Entoación de diferentes acordes ou formacións acordais. 

 Realización de ditados harmónicos.  

De todos estes procedementos, durante o 3º trimestre non se contemplan 
o terceiro e o cuarto. 

Instrumentos: 

Todos estes procedementos de avaliación estarán fundados na 
observación e anotación sistemática da evolución do alumno para o cal o 
profesor se axudará da corrección e revisión da libreta de clase. Isto terá 
continuidade no 3º trimestre. 

 

Cualificación final 

Alcanzarase unha cualificación positiva na 1ª , 2ª avaluación e na final, se 
o alumno-a conseguiu superar os criterios de avaliación establecidos nesta 
programación.  

O resultado do proceso de cualificación da 1ª e 2ª avaliación expresarase 
con cualificacións numéricas, en escala do 1 ao 10. 

Dado que o proceso de avaliación é continuo a nota final será a do 2º 
trimestre. A esta cualificación calculada sumarase un máximo de 1 punto  
segundo a valoración global que o profesor faga do traballo autónomo do 
alumnado durante o 3º trimestre 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O exame de setembro constará de dúas partes. Por unha banda o 
alumnado terá que responder a unha ou varias preguntas teóricas 
referidas ós contidos traballados durante o curso (1º e 2º trimestre). Estas 
preguntas teóricas suporán un 25 % da nota do exame. Por outra banda 
terá que realizar a catro voces diferentes exercicios breves de enlaces 
harmónicos ou un único exercicio longo baseados en cantos ou baixos 
dados con ou sen cifrado(1º e 2º trimestre).. O conxunto destes exercicios 
suporá o 75% da nota do exame. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

 Realizar exercicios a partir dun baixo cifrado dado. 

 Realizar exercicios de harmonización a partir de baixos sen 

cifrardados. 

 Compoñer exercicios breves a partir dun esquema harmónico dado 

ou propio. 

 

 
 

Criterios de cualificación: 
 

O exame de recuperación constará de dúas partes. Por unha banda o 
alumnado terá que responder a unha ou varias preguntas teóricas 
referidas ós contidos traballados durante o curso (1º e 2º trimestre). Estas 
preguntas teóricas suporán un 25 % da nota do exame. Por outra banda 
terá que realizar a catro voces diferentes exercicios breves de enlaces 
harmónicos ou un único exercicio longo baseados en cantos ou baixos 
dados con ou sen cifrado (1º e 2º trimestre). O conxunto destes exercicios 
suporá o 75% da nota do exame. 

 
Este exame realizarase dentro do calendario normal de exames de xuño 

de maneira telemática. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Observación do grao de consecución dos obxectivos do curso a 
través dunha proba escrita realizada por medios telemáticos,ou de 
forma presencial ( se chega o caso). 
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3.  METODOLOXÍA E A CTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE(RECUPERACIÓN ,  REPASO,  

REFORZO ,  E NO SEU CASO ,  AMPLIACIÓN)  

Actividades  

 Envío de forma telemática de exercicios dos contidos do 1º e 2º 
trimestre. 
 Clases e concertos didácticos impartidos polo docente (en directo en 
Youtube)acerca dos diferentes estilos musicais e as súas características, 
como aprendizaxe integral para todas as materias.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado conectado seguiu de forma continua a súa aprendizaxe a 
través da plataforma do Centro. 
O alumnado que non está conectado de forma continua a plataforma 
é informado por teléfono e por outros medios das actividades e 
procedementos do Centro. 

Materiais e recursos 
Páxina Web e plataforma do Centro ( CentrosNet), tamén se usan 
outras aplicacións móbiles como Whatsapp e comunicación telefónica. 



 
 
 

Centro  Autorizado Profesional  
de Música de Torroso - Mos 

C.I.F.: G-36.028.827   -   telf. 986 33 83 25 

Estrada Puxeiros- Mos, 183 Torroso Mos 

www.crctorroso.com  /  info@crctorroso.com 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 10 CENTRO: PROFESIONAL AUTORIZADO TORROSO 
CURSO: 3º,4º G.P. 

MATERIA: HARMONÍA I, HARMONÍA II 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O Centro encargarase de subir as adaptacións das programacións á 
plataforma educativa do mesmo Centro informando deste 
procedemento ás familias onde o van poder consultar no momento 
que o precisen. 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro e na plataforma CentrosNet. 
 


