
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 

Debido ás características do grupo e dado que se trata dun grupo mixto 
onde están os cursos de 4º e 5º de Primaria, xa na programación de 
inicio de curso, os obxectivos e estándares de aprendizaxe tiñan escasa 
diferencia entre os dous niveis. Debido ás circunstancias dende o mes 
de marzo, parecéume máis prudente unificar as programacións dos 
dous niveis tomando como referencia o nivel de 4º de Primaria. 
 
Será no vindeiro curso 2020-2021 no que adaptaremos de novo a 
programación para intentar chegar ós mínimos de 6º curso cos alumnos 
que vaian á Secundaria. 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE 

  
Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial 
20 

Actitude fronte ó traballo na aula 50 

Evidencias dos estándares de 

aprendizaxe 
30 

Bloque 1. Escoita. 

1. Coñece e discrimina a clasificación das voces masculinas ou femininas.  
2. Recoñece e identifica diferentes agrupacións vocais e instrumentais.  
3. Identifica as diferentes partes e os diferentes instrumentos que 

interveñen nunha audición dunha peza musical orquestral.  
4. Analiza e describe, oralmente e por escrito, a estrutura de cancións e 

fragmentos musicais escoitados na aula.  
 

Bloque 5. Interpretación musical. 

1. Canta e interpreta cancións de xeito individual e en grupo afinando e 
articulando. 

2. Mostra unha actitude de respecto e confianza cando interpreta.  
3. Coñece o nome de instrumentos que lle son mostrados fisicamente ou 

por medio de imaxes.  
4. Clasifica os instrumentos musicais por familias e subfamilias.  
5. .  Distingue o ritmo, tempo, melodía, timbre, dinámica e carácter nunha 

obra ou fragmento musical.  
6. Le  partituras sinxelas utilizando as notas da escala pentatónica de do e as 

figuras redonda, branca, negra e corchea.  
7. Interpreta coa frauta doce obras e fragmentos musicais coas notas da 

man esquerda: sol, la, si, do e re lidas nunha partitura. 
 

Bloque 6. A música, o movemento e a danza. 

1. Expresa mediante o corpo unha mensaxe musical.  

 
 

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

Avaliación 

Procedementos:  

 AVALIACIÓN DIRECTA DOS ALUMNOS DURANTE AS SESIÓNS TANTO 
DE XEITO GRUPAL COMO INDIVIDUAL 
 

Instrumentos: 

 RECOLLIDA DE DATOS EN CADA SESIÓN PARA CADA ALUMNOS 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 PORCENTAXE NA NOTA FINAL 

  
1.ª avaliación 45 

2.ª avaliación 45 

3.ª avaliación 10 

 
Debido ás circunstancias modifiquei as porcentaxes que tiña para cada 
avaliación, dando o mínimo peso posible á 3º avaliación, que sería así tan 
só para a excelencia. 
 
Os traballos que envíe dende abril a xuño serán de reforzo dos obxectivos 
xa acadados nas dúas primeiras avaliacións. Servirán de recuperación para 
os que non tiñan acadados os mínimos e de mellora para os demáis. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación e cualificación:  
Apenas hai alumnos con esta materia pendente pero os poucos que teño 
simplemente deberán enviarme os traballos solicitados durante os meses 
de abril a xuño.  
Tomarei como criterio ter acadados os estándares propostos dando un 
peso do 100% ós traballos enviados polos alumnos 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Recollida de material a través de correo electrónico corporativo dando a 
oportunidade de contactar comigo telefónicamente a quen mo solicite 
por dificultade por vía telemática 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 

TREMENDA DIFICULTADE PARA TRABALLAR ESTA MATERIA DE XEITO 
TELEMÁTICO. 
AS ACTIVIDADES SON SEMPRE COLECTIVAS, PRESENCIAIS, CON APOIO 
DE RECURSOS DA AULA E DA MESTRA 

Actividades  Actividades propostas a través da plataforma ABALAR 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: a través da plataforma 

ABALAR 

- Non temos alumnado sen conectividade neste curso 

Materiais e recursos 
- Recursos baseados no material de Música que os alumnos teñen na 

casa (cds con cancións) para traballar: acompañamento con percusión 

corporal, cantar, bailar, investigar, debuxar, etc.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
ABALAR e contacto por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


