
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE 

  
Ferramentas de avaliación do traballo 

competencial 
20 

Actitude fronte ó traballo na aula 40 

Evidencias dos estándares de 

aprendizaxe 
40 

Bloque 1. Escoita. 

1. Identifica distintos instrumentos acústicos e electrónicos segundo o 
timbre.  

2. Coñece diferente tipos de agrupacións instrumentais na música 
contemporánea.  

3. Distingue os parámetros do son en música contemporánea.  
4. Distingue aspectos característicos de diferentes estilos musicais, xéneros, 

compositores, contextos, etc.  
5. Goza como oínte de diferentes manifestacións musicais.  
6. Identifica as agresións acústicas e contribúe activamente á súa 

diminución e ao benestar persoal e colectivo. 
 

Bloque 2. Interpretación musical. 

1. Identifica e define os elementos da linguaxe musical: figuras, claves (sol e fa), 
notas, alturas, modo (maior e menor), textura, matices, carácter...  

2. Define e emprega termos específicos que mostran o carácter e o tempo 
dunha obra musical.  

3. Coñece algunhas manifestacións musicais propias da historia da música 
contemporánea.  

4. Crea instrumentos musicais a partir de diferentes materiais e emprégaos 
para interpretar ou acompañar.  

5. Coñece o mecanismo da produción de voz.  
6. Canta cancións ou fragmentos musicais ao unísono ou a dúas ou máis voces.  
7. Acompaña con diferentes instrumentos as cancións cantadas.  
8. Le e interpreta cancións e fragmentos musicais escritos en linguaxe musical 

convencional.  
9. Identifica os elementos da linguaxe musical convencional.  
10. Interpreta coa frauta doce obras musicais ou fragmentos en tonalidades 

maiores e menores ata unha alteración con ou sen acompañamento. 
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Bloque 3. A música, o movemento e a danza.  

1. Crea unha coreografía sinxela a partir dos recursos aprendidos na clase 
tomando como base a música actual e interpretando a devandita coreografía 
de xeito coordinado.  

2. Valora e respecta as posibilidades expresivas do grupo.  
3. Confía nas súas propias posibilidades e nas dos demais.  

 

 
 

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. 


