
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.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA
CURSO: 1º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA
DATA: 10 DE MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:1º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

  - Aplica estratexias matemáticas na resolución de problemas en contextos reais da asignatura.

  - Manexa a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

  - Comprende algúns símbolos musicais.

  - Expresa oralmente de maneira clara e concisa todo tipo de información.

  - Emprega distintas fontes de comunicación para obter información.

  - Aprecia a música como un instrumento de desfrute e relaxación.

  - Mostra interese polo desenvolvemento das tarefas.

  - Escoita as cancións de maneira respectuosa.

  - Memoriza algunhas cancións.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA:
CURSO:1º PRIMARIA

MATERIA: MÚSICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Observación das tarefas diversas realizadas polo alumnado na 
actividade diaria.

 - Preguntas individuais.
- Participación do alumno/a.
- Autoavaliación
- Titorías periódicas co alumnado e familia

Instrumentos:
 - Ficha de rexistro individual.
- Chamadas telefónicas, correos electrónicos, ou contacto vía 
mensaxería telefónica co alumnado e familias.
- Rexistro das actividades realizadas

Cualificación
final

- Alumnado cos 1º e 2º trimestres superados: media aritmética 
da cualificación dos trimestres anteriores e en caso de 
aproveitamento das actividades propostas para este 3º trimestre 
farase ponderación ata un 33% da media obtida segundo os 
procedementos anteriormente citados.
- Alumnado con algún trimestre non superado: Se a media é igual 
ou superior a cinco a materia quedará aprobada. En caso contrario, 
recorrerase aos procedementos anteriormente citados para facer 
unha avaliación da consecución dos criterios recollidos no punto 1.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:1º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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

Actividades

- Fichas de reforzo ou ampliación enviadas por correo 
electrónico ou no caso de imposibilidade de facelo doutro 
xeito por mensaxería telefónica.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Séguese unha metodoloxía de atención individualizada 
centrada no alumno/a, e os seus coñecementos e rendemento 
previos
- Con conectividade: Seguimento on-line a través de correo 
electrónico.
- Sen conectividade: contacto vía telefónica ou whatsapp

Materiais e
recursos

- Fichas de reforzo ou ampliación
- Recursos en internet

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:1º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Contacto periódico vía telefónica, correo electrónico, ou 
mensaxería telefónica
- Actividades aloxadas na páxina web do centro

Publicidade - Páxina web do centro

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:1º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA
CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA
DATA: 10 DE MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:2º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

  - Manexa a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

  - Comprende explicacións e indicacións.

  - Expresa oralmente de forma clara calquera tipo de información musical.

  - Constrúe aprendizaxes a través de ferramentas dixitais.

  - Emprega distintas fontes de comunicación para obter información.

  - Mostra interese polas obras musicais.

  - Comunica oralmente as impresións que lle causa a música escoitada.

  - Participa en xogos motores acompañados de música.

  - Recoñece visual e auditivamente algúns instrumentos da aula.

  - Coloca de forma axeitada as notas no pentagrama.

  - Desfruta coas cancións e a música.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA:
CURSO:2º PRIMARIA

MATERIA: MÚSICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Observación das tarefas diversas realizadas polo alumnado na 
actividade diaria.

 - Preguntas individuais.
- Participación do alumno/a.
- Autoavaliación
- Titorías periódicas co alumnado e familia

Instrumentos:
 - Ficha de rexistro individual.
- Chamadas telefónicas, correos electrónicos, ou contacto vía 
mensaxería telefónica co alumnado e familias.
- Rexistro das actividades realizadas

Cualificación
final

- Alumnado cos 1º e 2º trimestres superados: media aritmética 
da cualificación dos trimestres anteriores e en caso de 
aproveitamento das actividades propostas para este 3º trimestre 
farase ponderación ata un 33% da media obtida segundo os 
procedementos anteriormente citados.
- Alumnado con algún trimestre non superado: Se a media é igual 
ou superior a cinco a materia quedará aprobada. En caso contrario, 
recorrerase aos procedementos anteriormente citados para facer 
unha avaliación da consecución dos criterios recollidos no punto 1.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE
6

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:2º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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

Actividades

- Fichas de reforzo ou ampliación enviadas por correo 
electrónico ou no caso de imposibilidade de facelo doutro 
xeito por mensaxería telefónica.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Séguese unha metodoloxía de atención individualizada 
centrada no alumno/a, e os seus coñecementos e rendemento 
previos
- Con conectividade: Seguimento on-line a través de correo 
electrónico.
- Sen conectividade: contacto vía telefónica ou whatsapp

Materiais e
recursos

- Fichas de reforzo ou ampliación
- Recursos en internet

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:2º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Contacto periódico vía telefónica, correo electrónico, ou 
mensaxería telefónica
- Actividades aloxadas na páxina web do centro

Publicidade - Páxina web do centro

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:2º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA
CURSO: 3º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA
DATA: 10 DE MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:3º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

  - Manexa a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

  - Comprende explicacións e indicacións.

  - Expresa oralmente de forma clara calquera tipo de información musical.

  - Constrúe aprendizaxes a través de ferramentas dixitais.

  - Emprega distintas fontes de comunicación para obter información.

  - Mostra interese polas obras musicais.

  - Comunica oralmente as impresións que lle causa a música escoitada.

  - Participa en xogos motores acompañados de música.

  - Recoñece visual e auditivamente algúns instrumentos da aula.

  - Coloca de forma axeitada as notas no pentagrama.

  - Desfruta coas cancións e a música.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA:
CURSO:3º PRIMARIA

MATERIA: MÚSICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Observación das tarefas diversas realizadas polo alumnado na 
actividade diaria.

 - Preguntas individuais.
- Participación do alumno/a.
- Autoavaliación
- Titorías periódicas co alumnado e familia

Instrumentos:
 - Ficha de rexistro individual.
- Chamadas telefónicas, correos electrónicos, ou contacto vía 
mensaxería telefónica co alumnado e familias.
- Rexistro das actividades realizadas

Cualificación
final

- Alumnado cos 1º e 2º trimestres superados: media aritmética 
da cualificación dos trimestres anteriores e en caso de 
aproveitamento das actividades propostas para este 3º trimestre 
farase ponderación ata un 33% da media obtida segundo os 
procedementos anteriormente citados.
- Alumnado con algún trimestre non superado: Se a media é igual 
ou superior a cinco a materia quedará aprobada. En caso contrario, 
recorrerase aos procedementos anteriormente citados para facer 
unha avaliación da consecución dos criterios recollidos no punto 1.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE
6

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:3º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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

Actividades

- Fichas de reforzo ou ampliación enviadas por correo 
electrónico ou no caso de imposibilidade de facelo doutro 
xeito por mensaxería telefónica.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Séguese unha metodoloxía de atención individualizada 
centrada no alumno/a, e os seus coñecementos e rendemento 
previos
- Con conectividade: Seguimento on-line a través de correo 
electrónico.
- Sen conectividade: contacto vía telefónica ou whatsapp

Materiais e
recursos

- Fichas de reforzo ou ampliación
- Recursos en internet

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:3º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Contacto periódico vía telefónica, correo electrónico, ou 
mensaxería telefónica
- Actividades aloxadas na páxina web do centro

Publicidade - Páxina web do centro

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:3º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA
CURSO: 6º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA
DATA: 10 DE MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:6º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

  - Valora a música de diferentes épocas e culturas.

  - Presta atención nas audicións.

  - Emprega as grafías convencionais na lectura, na escritura e na interpretación de cancións.

  - Utiliza os medios de comunicación e as ferramentas dixitais para buscar información.

  - Interpreta pezas con instrumentos musicais da aula.

  - Memoriza cancións traballadas na clase.

  - Mostra interese nas tarefas realizadas.

  - Participa na invención de coreografías sinxelas para cancións e pezas musicais de diferentes estilos.

  - Confía nas súas posibilidades e nas dos demais.

  - Coloca de forma axeitada as notas no pentagrama.

  - Desfruta coas cancións e a música.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE SUARNA:
CURSO:6º PRIMARIA

MATERIA: MÚSICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Observación das tarefas diversas realizadas polo alumnado na 
actividade diaria.

 - Preguntas individuais.
- Participación do alumno/a.
- Autoavaliación
- Titorías periódicas co alumnado e familia

Instrumentos:
 - Ficha de rexistro individual.
- Chamadas telefónicas, correos electrónicos, ou contacto vía 
mensaxería telefónica co alumnado e familias.
- Rexistro das actividades realizadas

Cualificación
final

- Alumnado cos 1º e 2º trimestres superados: media aritmética 
da cualificación dos trimestres anteriores e en caso de 
aproveitamento das actividades propostas para este 3º trimestre 
farase ponderación ata un 33% da media obtida segundo os 
procedementos anteriormente citados.
- Alumnado con algún trimestre non superado: Se a media é igual 
ou superior a cinco a materia quedará aprobada. En caso contrario, 
recorrerase aos procedementos anteriormente citados para facer 
unha avaliación da consecución dos criterios recollidos no punto 1.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE
6

CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:6º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



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

Actividades

- Fichas de reforzo ou ampliación enviadas por correo 
electrónico ou no caso de imposibilidade de facelo doutro 
xeito por mensaxería telefónica.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Séguese unha metodoloxía de atención individualizada 
centrada no alumno/a, e os seus coñecementos e rendemento 
previos
- Con conectividade: Seguimento on-line a través de correo 
electrónico.
- Sen conectividade: contacto vía telefónica ou whatsapp

Materiais e
recursos

- Fichas de reforzo ou ampliación
- Recursos en internet

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:6º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

- Contacto periódico vía telefónica, correo electrónico, ou 
mensaxería telefónica
- Actividades aloxadas na páxina web do centro

Publicidade - Páxina web do centro

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DE NAVIA DE
SUARNA:

CURSO:6º PRIMARIA
MATERIA: MÚSICA


