
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  
 

CURSO:  4º DE GRAO PROFESIONAL  
 

Obxectivos 

 Adquirir o hábito de escoitar música, tanto en soportes gravados como a 
través da asistencia aos acontecementos musicaispresentes no seu contorno, 
interesándose por ampliar e diversificaras súas preferencias persoais. 

 
• Captar, a través da audición, as características das correntes estéticas tratadas 

neste curso: antigüidade, idade media,renacemento e inicios e desenvolvemento do 
barroco, co fin desituar as obras musicais no tempo e recoñecer o seu estilo. 

 
• Coñecer e comprender a música de cada época tratada neste curso,tendo en 

conta as relacións cos conceptos estéticos imperantes encada unha, para poder aplicar 
as convencións interpretativas ao seurepertorio e desenvolver o seu sentido crítico. 

 
• Coñecer os elementos básicos da linguaxe musical de cada época,súas 

características, funcións e transformacións nos diversoscontextos históricos. 
 
• Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a travésdo 

coñecemento das relacións establecidas, nas épocas tratadasneste curso, entre a 
música e o resto das artes, así como dos feitoshistóricos e os movementos 
socioculturais máis salientables de cadaépoca tratada, con intención de obter unha 
visión máis global dofenómeno musical. 

 
• Reflexionar sobre o fenómeno sonoro como un aspecto máis daconduta 

humana, intimamente conectado co proceso histórico enque se encadra en todos os 
seus aspectos: económicos, sociais eculturais. 

 
• Coñecer e empregar con precisión o vocabulario específico relativoao ámbito 

musical. 
 
• Establecer contacto con recursos bibliográficos, documentos efontes de todo 

tipo propias de cada época ou estilo 
 
• Coñecer e valorar o patrimonio musical como parte integrante dopatrimonio 

artístico e cultural. 
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Contidos 

 

 A música como feito social e cultural. Introduciónásfontes de información 

histórica e á súa utilización (recursos bibliográficos, fontes escritas, iconográficas, 

sonoras, etc.). 

 

 A música na cultura occidental: prehistoria e antigüidade. 

 

 A música naidade media. Situación da obra musical no seu contexto social, 

económico, ideolóxico, histórico e artístico. Evolución danotación. Organoloxía. 

 

 A monodia sacra. O canto gregoriano. 

 

 A monodia profana. 

 

 Análise e recoñecemento de xéneros e estruturasformais dos períodos 

tratados, tanto da música vocal como instrumental. 

 

 Manexo e xestión de bibliografía básica e/ououtrasfontes de información; 

aproveitando os recursos dispoñibles online e nassuas casas.  

 

 Planificación e realización de traballos prácticos de aproximación histórica e 

análise: comentario de texto literario musical, audicións analíticas con ou sen partitura 

asociada, análise iconográfica, etc. 

 

 Empregodun vocabulario técnico e xeralaxeitado. 

 

 Valoración da importancia do son como expresión do ser humano. 

 

 Valoración do aspecto expresivo das obras musicais en relación coa 

súafinalidade. 

 

 Concienciación do significado da música nasociedade 
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  Intercambio de ideas e confrontación de diversos puntos de vista 

 

 A polifonía, sacra e profana. Primeiros repertorio polifónicos (Códice 
Calistino). Repertorio de Notre Dame. Ars Antiqua. Ars nova. ArsSubtilior. 
Principaisxénerosmusicais. A música instrumental. 

 

 A música medieval na península ibérica e Galicia. 
 

 A música no renacemento. Situación da obra musical no seu contexto social, 
económico, ideolóxico, histórico e artístico. Evolución da notación. Organoloxía. 

 

 Nacemento e desenvolvemento da música renacentista. Características. 
 

 Principaisxéneros renacentistas: chanson, misa, motete, madrigal. 
 

 A música instrumental. 
 

 A música do renacementona península ibérica e Galicia. 
 

 A música do barroco temperán e medio. Situación da obra musical 
no seu contexto social, económico, ideolóxico, histórico e artístico. 
Evolución da notación. Organoloxía. 
 

 Nacemento e desenvolvemento da música barroca: barroco temperán e 
medio. Características. O baixo continuo. 

 

 Principaisxéneros da música vocal, profana e sacra. 
 

 Principaisxéneros da música instrumental. 
 

 Análise e recoñecemento de estruturasmodais dos períodostratados. 
Apreciación do ritmo libre en oposición ao ritmo métrico. Recoñecemento e 
comprensión da notación cadrada gregoriana. 

 

 Análise e recoñecemento de características de obras polifónicas dos períodos 
tratados (xénero, número de voces, textura, harmonía, etc…). 
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación individual da aprendizaxe mostrada nas sesións 
semanais de clase, atendendo a aspectos como a compresión, 
adquisición de conceptos, participación activa, corrección e 
autocorrección ata o estado de alarma. 

 Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en 
grupo, nas diferentes actividades deseñadas ao efecto ata o 
confinamento. 

 Observación do grao de consecución dos obxectivos do curso a 
través de probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao 
longo do curso ata o estado de alarma. 

 Exposición do traballo realizado mediante a realización das 
diferentes actividades que se fixeran durante este curso académico 
2019-2020. 

 Actividades de reforzo e recuperación relacionadas cos contidos do 
1º e 2º trimestre. 

Instrumentos: 

 Caderno de aula (onde queda recollida a información e valoración do 
traballo diario, a actitude e o comportamento).  

 

Cualificación final 

Alcanzarase unha cualificación positiva na 1ª , 2ª avaliación 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 na 3ª avaliación 
será a do 2º trimestre. No caso de que o alumno desexe mellorar esa nota 
final, a profesora ofreceralle a oportunidade de facer algunhas actividades 
relacionadas cos contidos do 1º e 2º trimestre. Como máximo, para o 
terceiro trimestre, poderá incrementar a súa cualificación máximo un 
punto, a partir da nota do segundo trimestre. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non superen positivamente o curso en xuño, poderán 

presentarse á proba extraordinaria de setembro, que consistirá en:  

• Realización escrita dunha análise e contextualización histórica, de varias 

audicións musicais significativas dos períodos histórico-estilísticos 

comprendidos nesta programación adaptada do 4º curso. Resposta por 

escrito, que consistirá en unha descrición das características que definan a 

cada unha das audicións, como representativas dun determinado estilo ou 

período histórico. O número de audicións variará en función da duración 

das mesmas.  

• Resposta por escrito a diversas preguntas sobre os contidos da 

programación de 4º curso. Ditas preguntas poderán ter diversos formatos 

(definicións, respostas múltiples, desenvolvemento de temas xenéricos...), 

co obxecto de avaliar a adquisición por parte do alumnado dos diversos 

contidos desta programación adaptada do 4º curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Criterios de avaliación:NON APLICA  
 

 
Criterios de cualificación: NON APLICA 
 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación:NON APLICA 
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3.  METODOLOXÍA E A CTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE(RECUPERACIÓN ,  REPASO,  

REFORZO ,  E NO SEU CASO ,  AMPLIACIÓN)  

Actividades  
Envio de forma telemática da información teórica e das actividades. 

 

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). Outras plataformas dixitais 

como Google Docs, Youtube, Spotify. Así mesmo, tamén se usan outras 

aplicacións de comunicación como Whatsapp, Zoom, Skype, Team e 

chamadas telefónicas. 

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. 
 


