
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 

capacidade para emitir unha valoración destas. 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, 
asumindo a responsabilidade na interpretación en grupo e respectando 
tanto as achegas das demais persoas como a persoa que asuma a 
dirección. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 

sinxelos. 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, 

estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e 

estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e 

responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa 

interese por traballar para corrixilos. 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e 
gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social. 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
P1 Monitorización e supervisión sistemática do alumnado 
P2 Probas 

Instrumentos:  
I1.1 Diario de traballo; I1.2 Rexistro anecdótico de cada alumno 
I2.1 Probas prácticas 

Cualificación final 

O alumnado pasa de curso cando alcanza o nivel de desenvolvemento 
competencial que debe. Isto compróbase a través dos criterios de 
avaliación e os estándares de aprendizaxe asociados. A cada estándar 
fáiselle corresponder unha porcentaxe que é o criterio de cualificación. 
Segundo a categorización dos estándares de aprendizaxe exposta na Orde 
ECD/65/2015 estes se estruturan en básicos, intermedios e avanzados. Os 
básicos sumaban o 60% na programación presentada o principio do curso 
e eran traballados o longo de todo o ano escolar de maneira que todo o 
alumnado puidera alcanzalos. Nesta adaptación volven presentarse eses 
mesmos estándares básicos menos o EMB1.1.1, EMB1.3.1 e EMB3.1.8, que 
por os motivos actuais non se poden levar a cabo. Polo tanto os 
resultantes estándares básicos seguirán sumando o 60%, repartindo os 
12% dos eliminados entre eles. Serán estes estándares básicos os 
traballados neste terceiro trimestre por estar presentes o longo de todo o 
curso e pola súa condición de imprescindibles.  
A cualificación final obterase tendo en conta o traballo feito nos dous 
primeiros trimestres. O traballo do terceiro trimestre, servirá de reforzo e 
repaso do xa traballado e en ningún caso avaliará de xeito negativo, en 
todo caso sempre en positivo.  
Non hai alumnado con Educación Musical pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo a través de páxinas web musicais 
sobre as calidades do son e da linguaxe musical. Vídeos musicais, 
sobre instrumentos, ritmos e xogos. Pezas para frauta doce, bailes e 
cancións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Creación dun blogue para subir semanalmente as actividades de cada 
un dos cursos. Publicación do blogue na páxina web do centro e 
comunicado da súa creación a través do espazo Abalar. Creación e 
publicación no blogue dunha conta de correo electrónico para a 
comunicación co alumnado. 

Materiais e recursos 

Lapis, goma, frauta doce, unha computadora ou tableta ou móbil. 
Blogue de Música  
https://musica-ceip-infante-felipe.blogspot.com/ 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da adaptación da programación a través  do espazo 
Abalar mediante comunicación en grupo. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

https://musica-ceip-infante-felipe.blogspot.com/

