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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das 
notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

B1.3. Interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. 

MUB1.3.1. Interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 

B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións.  MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 
diferentes tipos de voces. 

B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso indiscriminado do son, 
analizar as súas causas e propor solucións. MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 

B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa.  

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando 
deles como oínte con capacidade selectiva. 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios á hora 
de emitir xuízos de valor ou "falar de música". MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música. MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 
para a actividade musical. 

B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 

MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
- Traballos propostos a través da aula virtual. 
- Grabacións do alumnado das prácticas instrumentais. 
- Participación nos foros propostos. 
-     Seguimento na tablet da profesora da participación do alumnado e 
entrega de tarefas.  

Instrumentos: 
- Rexistro e avaliación das propostas de traballo feitas na aula virtual do 
centro, anotación na tablet da profesora. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- O departamento de música entende que é unha situación moi complexa e que 

a materia vese moi perxudicada na ensinanza virtual. Neste novo contexto 
educativo é moi importante o perfil motivacional do alumnado polo que o 
departamento valorará moi positivamente o traballo que se fai dende casa. Así 
pois, tratarase sempre de beneficiar ao alumando. Dado que a materia ten o 
carácter contínuo partirase da nota da segunda avaliación. O traballo do 
terceirto trimestre servirá para subir (ou manter) a nota de dita avaliación. 
Poderase subir ata dous puntos da nota da segunda avaliación se o alumnado 
entrega tódalas tarefas propostas (incluidas as de participación nos foros). As 
tarefas deberán estar ben realizadas e completas. Deste xeito: 

- 1’5 puntos: entrega tódalas tarefas ben feitas 
- 1 puntos: entrega tres cuartas partes das tarefas ben feitas 
- 0’75 punto: entrega a metade das tarefas ben feitas 
- 0’5 puntos: entrega unha cuarta parte das tarefas ben feita 
- 0’25 puntos: entrega unha ou dúas tarefas ben feitas. 
Proporase un proxecto de final de curso, no cal o alumnado poderá 
escoller entre a grabación dunha interpretación musical ou un traballo de 
investigación sobre calquera dos temas traballados ata o 12 de marzo. Esta 
última actividad valorarase especialmente e suporá o 0’5 que falta para 
chegar aos dous puntos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Pequeno cuestionario con preguntas tipo test sobre os contidos 
traballados ata o 12 de marzo e uns exercicios de escritura musical cos 
elementos traballados ata o 12 de marzo (50% da nota). 

- Práctica musical dunha peza para frauta e outra de percusión corporal 
(ou pequena percusión) das que se propuxeron durante o curso. O 
alumnado poderá escoller entre tres propostas que lle fará a profesora 
de cada (50% da nota).  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado coa materia pendente que estea pendente de avaliar xa 
que, tal e como ser recollía na programación,  o alumnado superou dita 
materia pendente ao aprobar o primeiro trimestre de 3º.  
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Criterios de cualificación: 
 
 
 

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  

- Práctica instrumental de frauta (posicións básicas e notas sen alterar) 
- Práctica instrumental con percusión corporal ou pequena percusión 

(figuras rítmicas sinxelas: negra, corcheas, blanca, silencio de negra, 
tresillo) en compases binarios ou cuaternarios 

- Interpretación de coreografías sinxelas. 
- Traballos  de investigación e exercicios de repaso do traballado ata o 12 

de marzo. 
- (As actividades considéranse repaso xa que aínda que as cancións 
serán propostas novas, os aspectos musicais serán os traballados durante 
o curso) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Traballos de investigación. 
- Práctica musical mediante vídeos de youtube. 
- Participación en foros da aula virtual. 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do Centro. 
- Wifi privada da profesora. 
- Ordenador persoal da profesora. 
- Tablet do departamento de música. 
- Webs musicais (pequeño Mozart  e outras) 
-      Vídeos online (youtube) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregaranse as plataformas da Consellería: abalar, aula virtual, 
correo edu, webex e, excepcionalmente o teléfono.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 
organización musical. 

MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas 
obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias. 

MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando 
as novas músicas coñecidas. 
MUB2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas 
históricas. 

B2.5. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), 
algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. 

MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de 
xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 

MUB3.1.1. Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras 
disciplinas. 
MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo da 
historia. 

B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e 
por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa.  

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e exposición  

B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da historia 
musical. 

MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da música 
correspondentes.  

 

B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música. 
MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais.  
MUB3.4.2. Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade. 

B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora 
de emitir xuízos de valor ou falar de música. 

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais.  
MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e 
claridade. 

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un 
coñecemento básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, 
crear, interpretar música e realizar sinxelas producións audiovisuais.  

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas 
para a actividade musical. 

B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagación do feito musical. 

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Traballos propostos a través da aula virtual. 
- Grabacións do alumnado das prácticas instrumentais. 
- Participación nos foros propostos. 
-     Seguimento na tablet da profesora da participación do alumnado e 
entrega de tarefas.  

Instrumentos: 
- Rexistro e avaliación das propostas de traballo feitas na aula virtual do 
centro, anotación na tablet da profesora. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- O departamento de música entende que é unha situación moi complexa e que 

a materia vese moi perxudicada na ensinanza virtual. Neste novo contexto 
educativo é moi importante o perfil motivacional do alumnado polo que o 
departamento valorará moi positivamente o traballo que se fai dende casa. Así 
pois, tratarase sempre de beneficiar ao alumando. Dado que a materia ten o 
carácter contínuo partirase da nota da segunda avaliación. O traballo do 
terceirto trimestre servirá para subir (ou manter) a nota de dita avaliación. 
Poderase subir ata dous puntos da nota da segunda avaliación se o alumnado 
entrega tódalas tarefas propostas (incluidas as de participación nos foros). As 
tarefas deberán estar ben realizadas e completas. Deste xeito: 

- 1’5 puntos: entrega tódalas tarefas ben feitas 
- 1 puntos: entrega tres cuartas partes das tarefas ben feitas 
- 0’75 punto: entrega a metade das tarefas ben feitas 
- 0’5 puntos: entrega unha cuarta parte das tarefas ben feita 
- 0’25 puntos: entrega unha ou dúas tarefas ben feitas. 
Proporase un proxecto de final de curso, no cal o alumnado poderá 
escoller entre a grabación dunha interpretación musical ou un traballo de 
investigación sobre calquera dos temas traballados ata o 12 de marzo. Esta 
última actividad valorarase especialmente e suporá o 0’5 que falta para 
chegar aos dous puntos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Pequeno cuestionario con preguntas tipo test sobre os contidos 
traballados ata o 12 de marzo e uns exercicios de escritura musical cos 
elementos traballados ata o 12 de marzo (50% da nota). 

-     Práctica musical dunha peza para frauta e outra de percusión corporal 
(ou pequena percusión) das que se propuxeron durante o curso(50% da 
nota).  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado coa materia pendente.  
 
 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Práctica instrumental (frauta, percusión corporal, pequena percusión). 
- Tarefas de repaso dos contidos traballados. 
- Traballos de investigación dos contidos traballados. 
- Tarefas de reflexión e opinión sobre contidos de ampliación.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Traballos de investigación. 
- Práctica musical mediante vídeos de youtube. 
-      Participación en foros da aula virtual. 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do Centro. 
- Wifi privada da profesora. 
- Ordenador persoal da profesora. 
- Tablet do departamento de música. 
- Webs musicais (pequeño Mozart  e outras) 
-      Vídeos online (youtube) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregaranse as plataformas da Consellería: abalar, aula virtual, 
correo edu, webex e, excepcionalmente o teléfono.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 
MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora 
co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades. 

MUB1.1.1. Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora co 
grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias posibilidades. 

B2.2. Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e eventos musicais, 
argumentándoa en relación coa información obtida en diversas fontes: libros, publicidade, 
programas de concertos, críticas, etc. 

MUB2.2.1. Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de críticas orais 
e escritas sobre a música escoitada. 

B2.3. Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e situacións musicais. MUB2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música.  
B2.4. Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo, e determinar a época 
ou a cultura e o estilo das obras musicais escoitadas previamente na aula, amosando apertura 
e respecto polas novas propostas musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias. 

MUB2.4.2. Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 
MUB2.4.3. Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como 
polos gustos musicais doutras persoas.  

B2.5. Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a diversas 
variables: intención de uso, estrutura formal e medio de difusión utilizado. 

MUB2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

 
B2.6. Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na 
sociedade. 

MUB2.6.1. Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios de comunicación, etc. 

B3.2. Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas como fonte de 
enriquecemento cultural. 

MUB3.2.1. Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e identifica as súas 
características fundamentais. 

B3.3. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións artísticas.  MUB3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre a música e outras 
manifestacións artísticas.  

B3.4. Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias da música 
popular urbana actual. MUB4.4.1. Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da música popular. 

B4.2. Aplicar as técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. MUB4.2.1. Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto audiovisual. 

B4.5. Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con autonomía.  MUB4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
- Traballos propostos a través da aula virtual. 
- Grabacións do alumnado das prácticas instrumentais. 
- Participación nos foros propostos. 

Instrumentos: 
- Rexistro e avaliación das propostas de traballo feitas na aula virtual do 
centro, anotación na tablet da profesora. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- O departamento de música entende que é unha situación moi complexa e que 

a materia vese moi perxudicada na ensinanza virtual. Neste novo contexto 
educativo é moi importante o perfil motivacional do alumnado polo que o 
departamento valorará moi positivamente o traballo que se fai dende casa. Así 
pois, tratarase sempre de beneficiar ao alumando. Dado que a materia ten o 
carácter contínuo partirase da nota da segunda avaliación. Todo o alumnado, 
(salvo un alumno) ten unha media de 10 (primeira e segunda avaliación) polo 
que debo recoñecer así como valorar e agradecer a súa motivación xa que 

seguen traballando dende casa. Xa que este terceiro trimestre é sumativo, 
computarase do seguinte xeito: 

-  1’5 puntos: entrega tódalas tarefas ben feitas 
- 1 puntos: entrega tres cuartas partes das tarefas ben feitas 
- 0’75 puntos: entrega a metade das tarefas ben feitas 
- 0’5 puntos: entrega unha cuarta parte das tarefas ben feita 
- 0’25 puntos: entrega unha ou dúas tarefas ben feitas. 
- Proporase un proxecto de final de curso, no cal o alumnado poderá 

escoller entre a grabación dunha interpretación musical ou un traballo 
de investigación sobre calquera dos temas traballados ata o 12 de 
marzo. Esta última actividad valorarase especialmente e suporá o 0’5 
que falta para chegar aos dous puntos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- O alumnado de 4º ESO ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas con 
media de sobresaínte polo que  tal e como indican as instruccións da 
Consellería (así como esta programación) xa teñen a materia superada.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado coa materia pendente 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- - Práctica instrumental (frauta, percusión corporal, pequena percusión). 
- Tarefas de repaso dos contidos traballados. 
- Traballos de investigación dos contidos traballados 
- Tarefas de ampliación introducindo novos contidos. (Trátase dun grupo 

de 10 alumnos moi motivados).  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Traballos de investigación. 
- Práctica musical mediante vídeos de youtube. 
-      Participación en foros da aula virtual. 
 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do Centro. 
- Wifi privada da profesora. 
- Ordenador persoal da profesora. 
- Tablet do departamento de música. 
- Webs musicais (pequeño Mozart  e outras) 
-      Vídeos online (youtube) 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregaranse as plataformas da Consellería: abalar, aula virtual, 
informe ao titor/a, correo edu, webex e, excepcionalmente o teléfono.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


