
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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:   IES AGRA DE RAÍCES 

CURSO: 1º ESO 
MATERIA: OBRADOIRO DE MÚSICA 
DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 10 DE MAIO DO 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
40 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
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 40 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas (redondas, brancas, negras e corcheas, e os seus 
silencios);  timbres instrumentais e vocais e diferentes intensidades e velocidades. 

 
 

Identifica figuras rítmicas básicas: redondas, brancas, negras e corcheas. 

Identifica de patróns rítmicos e melódicos con básicos. 

 

Comprende os conceptos e termos básicos relacionados coa linguaxe musical elemental. 

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

Amosa interese polo coñecemento e polo coidado da voz, do corpo e dos instrumentos. 

 

Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos instrumentos e voces que aparecen nas obras 
escoitadas. 

 

Diferenza as sonoridades dos instrumentos nas grabacións, así como a súa forma e os diferentes tipos 

de voces. 

 

Analizar diversas producións sonoras, valorando a práctica e a técnica dos/as  intérpretes e o 
esforzo e a dedicación dos estudantes e dos profesionais da Música. 

 

Relacion do feito musical con múltiples contextos. 

 

Emprega  conceptos musicais para comunicar coñecementos xuízos e opinións musicais de form escrita 

con rigor e claridade. 

 

Ler de forma básica algunhas partituras no contexto das actividades para casa como apoio ás 
tarefas de audición. 

 

Segue partituras sinxelas como apoio á audición. 

 

Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas. 
Identifica funcións que cumpre a música na nosa comunidade. 

 

Amosar 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. 

 

Amosa interese por coñecer distintos xéneros musicais e as súas funcións expresivas. 

 

Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma escrita con rigor e claridade. 
 

Contextualizar as obras interpretadas ou escoitadas, amosando interese por diversificar o seu 
repertorio. 

Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais. 
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 Utiliza fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes e grupos de 
música popular, reflexionando sobre elas 
 

 
 Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das técnicas e 
procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a 

actividade musical. 

 

Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a indagación do feito 
musical. 

Utiliza fontes e procedementos apropiados para a elaboración de traballos sobre temas relacionados co 

feito musical. 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio 
coas interpretacións domésticas, tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse un traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
 

 

Criterios de cualificación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais básicos. 
-Fichas sinxelas con actividades de repaso dos contidos. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Visionado de vídeos de cultura musical xeral, facendo fincapé nos aspectos 
máis transversais da materia. 
-Ensaio e grabación das actividades prácticas propostas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou directo mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitáis en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a videos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

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 
 
Comprender o concepto de organoloxía. 
 

 

-Define o concepto de Organoloxía. 

 
 
Coñecer os 5 grupos da clasificación técnica de instrumentos e os subgrupos básicos. 

-Define de forma básica os 5 grupos de instrumentos. 

-Identifica visualmente os instrumentos principáis de cada grupo. 

-Clasifica en grupos e subgrupos un instrumento dado. 

 
Coñecer as 4 cualidades do son a as súas unidades de medida. 
 

-Define as cualidades do son e coñece como se poden medir. 

Poñer en relación as cualidades do son coas características físicas dos instrumentos -Relaciona a forma dos instrumentos coas suas cualidades sonoras. 

 
Definir contaminación acústica. 
 

-Define correctamente o concepto de contaminación acústica e recoñece a súa importancia na socidade 

actual. 

Recoñecer o problema no seu entorno próximo e ter espíritu crítico fronte ao mesmo 

-Recoñece casos do seu entorno. 

-Aporta solucións propias cara a resolucións destes problemas. 

 
Valorar o reciclaxe como ferramenta de mellora do entorno. 
 

-Valora a reciclaxe na socidade actual e sabe expresar exemplos concretos da súa utilidade. 

 
Relacionar materiais do entorno cós instrumentos a realizar. 
 

-Identifica e selecciona materiais do entorno apropiados para o seu instrumento. 

 
Expresar por escrito e gráficamente o seu proxecto. 
 

-Expresa con corrección o que quer facer nun texto sinxelo. 

Executar con corrección o planificado. 
 

-Segue as indicacións do profesor na execución do instrumento. 

-Experimenta cos materiais e as diferentes posibilidades de uso no seu proxecto. 

-Intenta atopar solucións as posibles complicaciones na execución. 
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-T eSeguir un criterio estético axeitado na finalización do proxecto. 

-Obtén un instrumento sonoro có o que é capaz de expresarse musicalmente. 

-Obten un instrumento estética e plásticamente axeitado. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio 
cos instrumentos construidos, tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse uns traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
 

 

Criterios de cualificación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
40 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais básicos. 
-Fichas sinxelas con actividades de repaso dos contidos. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Visionado de vídeos de cultura musical xeral, facendo fincapé nos aspectos 
máis transversais da materia. 
-Construcción de instrumentos musicais con materiais de refugallo caseiro 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou directo mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitais en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a vídeos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 4 DE 40 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer os parámetros de son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
utilizando linguaxe técnica adecuada e aplicala los a través da lectura ou audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 

-Recoñece os parametros do son e os elementos basicos da linguaxe musical, utilizando unha 
linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audicion e a interpretacion 
de obras moi sinxelas cá flauta. 

 

Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación de 
notas na pauta, clave de sol,, a duración de figuras, signos que afectan a intensidade e 
matices, ritmo e indicacións de tempo. 

-Distingue e utiliza os elementos da representacion grafica da musica (colocacion das notas no 
pentagrama en clave de sol; duracion das figuras básicas; signos que afectan a intensiade e 
matices; indicacions ritmicas e de tempo básicas). 
 

Amosar interese no desenvolvemento de capacidades técnicas e habilidades como un 
medio de actividades de interpretación 

-Amosa interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, neste caso individuáis, dado que as 
interpretacións comunitarias non se poden levar a cabo. 
 

Identificar e describir os diferentes instrumentos e voces e os seus grupos. 
-Identifica e describir os instrumentos e as voces, e as suas agrupacións. 
 

Ler distintos tipos de partituras básica no contexto de actividades musicais para apoiar 
as tarefas de audición na casa 

-Segue algúns tipos básicos de partitura coo apoio da audición nas actividades desenvoltas na 
casa. 
 

Identificar e describir usando idiomas diferentes (gráficos, físicas ou verbais), algúns 
elementos e formas de organización e estrutura musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación, dunha obra musical grabada. 
 

-Identifica e describe, mediante o uso de distintas linguaxes (grafica ou verbal) elementos e 
formas de organizacion e estruturacion musical (ritmo, melodia, textura, timbre, repeticion, 
imitacion, variacion) dunha obra musical grabada. 

Recoñecer e determinar auditivamente, o tempo ou cultura que pertencen a distintas 
obras musicais, interesados en ampliar as súas preferencias. 

-Amosa  interese polas musicas de distintas caracteristicas, épocas e culturas, e por ampliar e 
diversificar as propias preferencias musicais, amosando unha participación activa nas tarefas 
teóricas e de búsqueda de información asignadas. 
 

Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das 
técnicas e procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

-Utiliza de xeito funcional os recursos informáticos disponibles para a aprendizaxe e a 
indagacion do feito musical. 
 

Utilizar funcionalmente os recursos dispoñibles para a aprendizaxe e investigación da 
música. 

-Usa fontes autónomas e procedementos adecuados para o desenvolvemento traballos 

sobre cuestións relacionadas co feito musical. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio 
cas interpretacións domésticas, tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse un traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
 

 

Criterios de cualificación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais básicos. 
-Fichas sinxelas con actividades de repaso dos contidos. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Visionado de vídeos de cultura musical xeral, facendo fincapé nos aspectos 
máis transversais da materia. 
-Ensaio e grabación das actividades prácticas propostas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou directo mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitáis en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a videos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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.  

CENTRO:   IES AGRA DE RAÍCES 

CURSO: 3º ESO 
MATERIA: MÚSICA 

DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 10 DE MAIO DO 2020 
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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación de 
notas na pauta, clave de sol, a duración de figuras, signos que afectan a intensidade e 
matices, ritmo e indicacións de tempo.) 

-Distingue e utiliza os elementos da representacion grafica da musica (colocacion das notas no 
pentagrama en clave de sol; duracion das figuras básicas; signos que afectan a intensiade e 
matices; indicacions ritmicas e de tempo básicas). 

 

Amosar interese no desenvolvemento de capacidades técnicas e habilidades como un 
medio de actividades de interpretación 

-Amosa interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, neste caso individuáis, dado que as 
interpretacións comunitarias non se poden levar a cabo. 
 

Identificar e describir os diferentes instrumentos e voces e os seus grupos. 

-Identifica e describir os instrumentos e as voces, e as suas agrupacións. 
 

-Explorar e descubrir as posibilidades de voz e instrumentos e a súa evolución ao longo da 

historia da música. 

 

Amosar iniciativa persoal nas tarefas teóricas e práctica asignadas 
-Participa con iniciativa persoal nas actividades de interpretación na casa e no 
desenvolvemento das tarefas teóricas e de búsqueda de información asignadas. 
 

Recoñecer os rasgos xerais dos principais perídodos da historia da música. 
- Reconece auditivamente e determina a época ou a cultura a que pertenecen distintos estilos, 
xéneros, tendencias e culturas musicais. 
 

Identificar e describir algúns dos elementos básicos de organización musical. 

-Identifica e describe, mediante o uso de distintas linguaxes (gárfica ou verbal) algúns 
elementos e formas de organización musical (ritmo, melodia, textura, timbre, repeticion, 
imitacion e variacion) dunha obra musical gravada. 
 

Amosar interese pola diversidade musical e a ampliación da súa cultura musical xeral. 
-Mostra de interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicáis. 
 

Distinguir os grandes períodos da historia da música. 
-Distingue, sitúa e caracteriza as grandes épocas da historia da música. 
 

Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das 
técnicas e procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

-Usa de maneira funcional dos recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagacion do feito musical. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 40 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

Utilizar funcionalmente os recursos dispoñibles para a aprendizaxe e investigación da 
música. 

-Usa fontes autónomas e procedementos adecuados para o desenvolvemento traballos sobre 

cuestións relacionadas co feito musical. 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio 
cas interpretacións domésticas, tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse un traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
-Presentar en tempo e forma adecuadas os traballos de recuperación de 
pendentes (parcial 1 e parcial 2). 
-Contestar de forma axeitada e o máis completa posible as diferentes tarefas que 
integran os traballos de recuperación. 
-Amosar interese pola superación da materia pendente. 
(seguiranse os criterios de avaliación e os estándares de apredizaxe recollidos 
como “mínimos exisibles” da  programación correspondente a ese nivel/materia. 

 

Criterios de cualificación: 
-Dado que os traballos encomendados dispoñen dun amplo prazo de presentación 
e o alumnado dispón de tódolos recursos posibles para a súa correcta realización, 
estes serán valorados cunha puntuación de 0 a 7, sendo a nota final a media 
aritmética dos 2 parciais ou, no seu caso, a nota que acade no traballo final cunha 
calificación máxima de 7 puntos. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Recepción e revisión dos traballos correspondentes a os 2 parciais e, no caso 
de non estar aptos para o aprobado, proposta dun traballo final de Xuño;  de non 
realizar axeitadamente este último traballo, o alumno deberá realizar a proba 
extraordinaria de septembro correspondente ao nivel que ten suspenso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais básicos. 
-Fichas sinxelas con actividades de repaso dos contidos. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Visionado de vídeos de cultura musical xeral, facendo fincapé nos aspectos 
máis transversais da materia. 
-Ensaio e grabación das actividades prácticas propostas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou director mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitáis en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a videos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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:   IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA: MÚSICA 
DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 10 DE MAIO DO 2020 
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2. Avaliación e cualificación. 

 

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

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación de 
notas na pauta, clave de sol, a duración de figuras, signos que afectan a intensidade e 
matices, ritmo e indicacións de tempo.) 

-Distingue e utiliza os elementos da representacion grafica da musica (colocacion das notas no 
pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duracion das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; indicacions ritmicas e de tempo, etc.). 
 

Coñecer os principios básicos de grabación e reproducción sonora (analóxia y dixital) e 
a evolución dos seus aparellos máis destacadas. 

-Coñece os principios básicos da grabación e reproducción sonora e os seu aparellos máis 
destacados ao longo da historia. 
 

Amosar interese no desenvolvemento de capacidades técnicas e habilidades como un 
medio de actividades de interpretación 

-Mostra de interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas como 
medio para as actividades de interpretación, neste caso individuáis, dado que as 
interpretacións comunitarias non se poden levar a cabo. 
 

Identificar e describir os diferentes instrumentos e voces e os seus grupos. 
-Identifica e describe os instrumentos e voces e as suas agrupacions. 
 

Recoñecer os rasgos xerais dos principais perídodos da historia de música pop e da 
música cinematográfica 

-Recoñece auditivamente e determina a época ou a cultura a que pertenecen distintos estilos, 
xéneros, tendencias e culturas musicais. 
 

Identificar e describir algúns dos elementos básicos de organización musical. 

-Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (grafica ou verbal) algúns 
elementos e formas de organizacion e estruturacion musical (ritmo, melodia, textura, timbre, 
repeticion, imitacion e variacion) dunha obra musical gravada. 
 

Amosar interese pola diversidade musical e a ampliación da súa cultura musical xeral. 
-Mostra de interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as propias preferencias musicáis. 
 

Relacionar os avances tecnolóxicos coa evolución da música pop. 
-Relaciona as cuestions técnicas aprendidas coas características das épocas da historia da 
música pop. 
 

Distinguir e caracterizar as diferentes etapas da historia da música pop así como as 
principais manifestacións da música tradicional española 

-Distingue, situación e caracterización das grandes etapas da música pop e da música 
tradicional de España 
 

Mostrar interese e actitude crítica polas diferentes manifestacións musicais tanto 
históricas como actuais, e valorar os elementos novidosos das diferentes etapas. 

-Mostra de interese e actitude critica pola musica, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia. 
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Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das 
técnicas e procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

-Usa de maneira funcional dos recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagacion do feito musical. 
 

Utilizar funcionalmente os recursos dispoñibles para a aprendizaxe e investigación da 
música. 

-Usa fontes autónomas e procedementos adecuados para o desenvolvemento traballos sobre 

cuestións relacionadas co feito musical. 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio 
cas interpretación domésticas, tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse un traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
 

 

Criterios de cualificación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais básicos. 
-Fichas sinxelas con actividades de repaso dos contidos. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Visionado de vídeos de cultura musical xeral, facendo fincapé nos aspectos 
máis transversais da materia. 
-Ensaio e grabación das actividades prácticas propostas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou director mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitáis en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a videos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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:   IES AGRA DE RAÍCES 

CURSO: 1º BACH 
MATERIA: LINGUAXE E PRÁTICA MUSICAL 

DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 10 DE MAIO DO 2020 
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caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a importnacia dunha correcta emisión da voz nas interpretacións 
individuais ou colectivas. 

-Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador.  

 
 
Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as característicos das obras 
escoitadas ou interpretadas. 

-Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, cadenciais, formais, tímbricos etc., das 
obras escoitadas ou interpretadas.  

-Utiliza a lectura e a escritura musical como apoio á audición. 

-Escoita obras musicais seguindo a partitura. 

 
 
Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical. 
 

-Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes. 

-Recoñece elementos básicos harmónicos e formais. 

-Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical. 

Interpretar de forma individual obras musicais propostas polo alumnado e o profesor 
desenvolvendo un espíritu crítico. 

-Coñece o repertorio traballado e ten sensibilidade musical e capacidade expresiva. 

-Mantén unha actitude positiva ante a música e os compañeiros. 

 
Utilizar de forma autonoma diversas fontes de informacion -medios audiovisuais, 
internet, textos, partituras e outros recursos graficos- para o coñecemento e gozo da 
música. 
 

 
-Usa fontes autónomas e procedementos adecuados para o desenvolvemento traballos sobre 
cuestións relacionadas co feito musical. 

Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das 
técnicas e procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

 
-Usa de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagacion do feito musical. 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 
  

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio 
cas interpretacións domésticas, tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse un traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
 

 

Criterios de cualificación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendiente neste curso 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais básicos. 
-Fichas sinxelas con actividades de repaso dos contidos. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Visionado de vídeos de cultura musical xeral, facendo fincapé nos aspectos 
máis transversais da materia. 
-Ensaio e grabación das actividades prácticas propostas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou director mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitáis en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a videos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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:   IES AGRA DE RAÍCES 

CURSO: 2º BACH 
MATERIA: HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 10 DE MAIO DO 2020 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

Expresar xuízos persoais mediante unha análise estética ou un comentario crítico a 
partir da audición ou a visión e a análise dunha obra determinada, considerando 
aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos 
e a terminoloxía apropiada. 

-Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica dunha obra 
concreta ou dunha interpretación dela. 

-Domina o vocabulario e a terminoloxía científica aplicados á música e á danza. 

-Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos 
comentarios. 

 
 
 
Elaborar traballos de investigación, individuais ou en grupo, sobre algún aspecto 
determinado e relativo á música, a danza, a literatura ou a estética da arte de calquera 
época. 

-Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, e dominio do tema de 
investigación. 

-Expón de xeito preciso e ordenado os resultados do seu traballo de investigación, e cita as 
fontes consultadas.  

-Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como distintos medios e 
soportes técnicos. 

 
Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan incidir no 
desenvolvemento evolutivo das épocas, os estilos ou os/as autores/as máis 
representativos/as da historia da música e da danza. 

-Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico, e extrae conclusións propias con 
base nos coñecementos adquiridos na materia. 

-Entende e explica a función das obras e a influencia na sociedade e noutras disciplinas 
artísticas no momento da súa creación. 

-Comprende e describe o proceso creativo de músicos/as e coreógrafos/as. 

 
Identificar obras das diferentes etapas históricas a través da audición ou da visión, e 
describir os seus trazos máis característicos, xustificando a súa pertenza a este 
período histórico. 

-Capta e describe o carácter, o xénero, as características estéticas e os trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

- Coñece e describe as obras e os/as autores/as máis representativos/as deste período. 

 
Relacionar a historia da música e da danza das diferentes etapas, así como as súas 
obras máis significativas, con outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a 
sociedade do mesmo período. 

-Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa importancia, determinen o 
desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha autor/a determinado/a, e establece 
xuízos críticos. 

 
Utilizar de forma autonoma diversas fontes de informacion -medios audiovisuais, 
internet, textos, partituras e outros recursos graficos- para o coñecemento e gozo da 

 
-Usa fontes autónomas e procedementos adecuados para o desenvolvemento traballos sobre 
cuestións relacionadas co feito musical. 
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música. 
 

Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un coñecemento básico das 
técnicas e procedementos necesarios para gravar e reproducir. 

 
-Usa de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 
indagacion do feito musical. 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 
  

4. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
-Revisión e corrección das tarefas teorico/práticas encomendadas ao alumnado 
para o seu desenvolvemento na casa. 

Instrumentos: 
 
Documentos enviados polo alumnado en formato dixital, arquivos de video/audio, 
tarefas online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
-Unha vez que o alumnado suspenso na 1ª e/ou 2ª avaliación entregue as tarefas 
de recuperación e reforzo asignadas, e se determine se estes recuperan as 
avaliacións suspensas, farase para todo o alumnado do curso/nivel a media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións.  En ningún caso, a calificación do 
alumnado será inferior á obtida nos dous primeiros trimestres. 
 
-Para todos aqueles alumnos que, a partires do 12 de marzo, amosaron o 
interese e o esforzo en facer as tarefas de repaso, reforzo e ampliación, terase 
en conta a entrega das tarefas así como a boa execución das mesmas para que, 
se son merecedores, poidan obter unha calificación superior á obtida  nas dúas 
primeiras avaliacións (un 20% máis coma máximo), en recompensa ao seu 
esforzo nesta situación tan excepcional. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Para aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño, estableceranse un traballos de repaso/reforzo dos contidos 
desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións para que poidan preparar con 
garantías a proba extraordinaria de setembro que, en ningún caso, incluirá 
contidos non traballados a partires da declaración do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendente neste curso 
 

 

Criterios de cualificación: 
Non temos alumnado coa materia pendente neste curso 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non temos alumnado coa materia pendente neste curso 
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5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Estudo e repaso de mapas conceptuais.. 
-Fichas  con actividades de repaso dos contidos. 
-Realización sde esquemas e resumes sobre os diferentes temas. 
-Visionado de vídeos explicativos dos contidos vistos e como ampliación a 
algúns novos. 
-Comentarios de texto sobre as época e autores tratados. 
-Traballos de investigacións sobre obras representativas da historia da música e 
da danza. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para o alumnado con conectividade, envío das instrucións e as tarefas por medio 
tanto da web do centro como polo aula virtual do mesmo.  Recepción de materiais 
por e-mail o entrega no aula virtual. 
-Para o alumnado sen conectividade, contacto indirecto a través da titoría/equipo 
directivo do centro ou director mediante vía teléfonica. 

Materiais e recursos 
-Documentos dixitáis en diferentes formatos (word, pdf, jpg), enlaces a videos e 
tarefas na web, aula virtual do centro, web do centro. 

6. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
-Web do centro, aula virtual, correo electrónico e, no seu caso, contacto 

directo ou indirecto vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


