
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Mostrar interese por descubrir obras musicais de diferentes características e utilizalas 
como marco de referencia para a elaboración de creacións propias. 

Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características e utilízaas como marco 
de referencia para a elaboración de creacións propias. 

Coñecer e entender obras musicais de distintas culturas como parte da identidade, da 
diversidade e da riqueza do patrimonio musical. 

Coñece e entende obras musicais de distintas culturas como parte da identidade, da 
diversidade e da riqueza do patrimonio musical. 

Coñecer e entender obras musicais de distintas culturas como parte da identidade, da 
diversidade e da riqueza do patrimonio musical. 

Coñecer e entender obras musicais de distintas culturas como parte da identidade, da 
diversidade e da riqueza do patrimonio musical. 

Interpretar só ou en grupo, composicións sinxelas mediante a voz ou instrumentos, 
utilizando a linguaxe musical. 

Traduce á linguaxe musical convencional ritmos e melodías sinxelas coñecidas ou creadas 
respectando as producións e achegas alleas. 

Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a 
danza, valorando a súa achega ao patrimonio e gozando da súa interpretación como 
unha forma de interacción social. 

Inventa e interpreta coreografías sinxelas de pezas musicais de diferentes estilos de acordo á 
estrutura formal, demostrando un dominio corporal, espacial e temporal. 

Coñece e entende obras musicais de distintas culturas como parte da identidade, da 
diversidade e da riqueza do patrimonio musical e observa as normas de 
comportamento en audicións e representacións musicais tanto na aula como fóra dela. 

Coñece e entende obras musicais de distintas culturas como parte da identidade, da 
diversidade e da riqueza do patrimonio musical e observa as normas de comportamento en 
audicións e representacións musicais tanto na aula como fóra dela. 

Interpretar, só ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, composicións sinxelas que conteñan procedementos musicais de repetición, 
variación e contraste, asumindo a responsabilidade na interpretación en grupo e 
respectando, tanto as achegas dos demais como a persoa que asume a dirección. 

Interpreta pezas instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento, mantendo a atención ás indicacións marcadas 
polo director, no ámbito de DO a RE´ e con unha alteración. 

Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son de maneira que sirvan 
como marco de referencia para creacións propias. 

Identifica, clasifica e describe, utilizando un vocabulario preciso, as calidades dos sons do 
ámbito natural e social como elemento imprescindible para a práctica da interpretación e da 
creación. 

Interpretar, só ou en grupo, composicións sinxelas mediante a voz ou instrumentos, 
utilizando a linguaxe musical. 

Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

Interpretar, só ou en grupo, composicións sinxelas mediante a voz ou instrumentos, 
utilizando as alteracións musicais. 

Aprecia na práctica instrumental a diferenza que xeran as alteracións en notas do mesmo 
nome e distinto son. 

Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a 
danza e valorar a súa achega ao patrimonio  gozando da súa interpretación como unha 

Controla a postura, a coordinación corporal e musical en exercicios de movemento, de 
expresión corporal e danza. 
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forma de interacción social. 
Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais e 
instrumentos non convencionais. 

Explora as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais e instrumentos e 
utilízaas para a creación e interpretación de pezas musicais. 

Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a 
danza e valorar a súa achega ao patrimonio  gozando da súa interpretación como unha 
forma de interacción social. 

Controla a postura, a coordinación corporal e musical en exercicios de movemento, de 
expresión corporal e danza. 

Coñecer danzas de distintas épocas, lugares e estilos, e valorar a súa achega ao 
patrimonio artístico e cultural. 

Coñece danzas de distintas épocas, lugares e estilos, e valora a súa achega ao patrimonio 
artístico e cultural. 

Coñecer as característica musicais das diferentes épocas históricas, prehistória, 
civilizacións antigas, idade media, renacemento, barroco, clasicismo. romanticismo ,e 
século XX. 

Coñece as característica musicais das épocas históricas, , prehistória, civilizacións antigas, 
idade media, renacemento, barroco, clasicismo. romanticismo ,e século XX.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos:  
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota da do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír 
negativamente na calificación final do alumnado. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as 

tarefas propostas ao profesorado pola canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 
conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 
características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 
Libros de texto online 
Vídeos e titoriais da rede 
Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 
Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 
Libros de literatura, prensa, revistas,…. 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 
domicilios. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Web do centro 
Aplicación abalar móbil 
Correo electrónico, do centro, de aula ou nivel. 
Chamadas telefónicas 
Teleconferencias individuais e colectivas 

Publicidade  
Publicación na web e no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 


