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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes
materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

 Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e

en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e
eventos musicais.

 Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear

pezas musicais e para sonorización de imaxes e representacións
dramáticas.

 Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.

Escoitar  obras  de  características  ou  estilos  e  compositores  e
compositoras  diferentes,  recoñecer  as  diferenzas  e/ou  as  relacións
existentes, e facer unha valoración posterior.

 Expresa  as  súas  apreciacións  persoais  sobre  o  feito  artístico

musicaL.
 Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras.

Coñecer  e  identificar  as  principais  familias  dos  instrumentos,  e
identificar as principais características de instrumentos doutras culturas.

 Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o

son  (aerófonos,  cordófonos,  membranófnos,  idiófonos  e
electrófonos) (5º e 6º)

 Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

(1º a 4º)

Participar  en  producións  musicais  sinxelas  de  xeito  desinhibido  e
pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das
demais persoas, mostrando actitudes de respecto e colaboración.

 Crea  e  representa  mediante  grafías  convencionais  e  non

convencionais  os  sons  dunha  obra  musical  sinxela  creada  no
contexto individual.

 Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

 Análise  das  distintas  tarefas,  probas  e  traballos  realizados  polo

alumnado, por medios telemáticos, ou de chegar a ser posibles,
presenciais. 

Instrumentos:

 Tarefas online en 5º e 6º por medio de Edixgal.

 Constancia  de  conexión  coas  tatefas  propostas  na  materia  por
medios  xa  indicados  de  forma  telemática  (  aula  virtual,  páxina
web)

Cualificación final

Cualificación obtida na avaliación contínua das  dúas  primeiras  avaliacións
feitas de xeito presencial ata a declaración do estado de alarma. 

Dous puntos máis en función da constancia de non descolgarse do proceso
de  aprendizaxe  polos  medios  posibles  ao  alumnado en  función  das  súas
posibilidades tecnolóxicas.

Na materia de música a cualificación será en tódolos  casos superior ou igual
a 5.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non procede.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

 Non procede.

Criterios de cualificación:

 Non procede.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

 Non procede.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Lúdicas, interactivas empregando a gamificación para o  , reforzo e ampliación
no seu caso.  Audicións  para  aprendizaxe de cancións e video titoriais  para
expresión corporal e danza. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

CON CONECTIVIDADE: 5º e 6º PLATAFORMA EVA EDIXGAL. DE 1º a 4º Blog de
música da web do centro e tamén a aula virtual con entrada de convidado.

SEN CONECTIVIDADE: Aínda que dende o centro se fixo un esforzo importante
para que todo o alumnado dispuxese dun ordenador preparando os antigos
ultraportátiles  abalar  e  facendo  que  chegasen  a  eles  con  garantías  de
funcionalidade, temos constancia de alumnos desconectados da aprendizaxe
polo que se bota man de métodos alternativos: tf. Servizos sociais ...

Materiais e recursos
Todos os  dispoñibles  en internet  e  as  ferramentas  corporativas ou servizos
dixitais educativos  propostos pola consellería. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Espazo abalar e web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CEIP P. DE MONFORTE DE LEMOS
CURSO:1º A 6º DE PRIMARIA
MATERIA. EDUCACIÓN MUSICAL


