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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñece os elementos básicos da linguaxe musical Distingue e emprega os elementos da linguaxe musical escrita 
Interpretación a partir da lectura de obras ou fragmentos musicais. 

 
Le e analiza partituras como apoio á audición. 
 

Coñecemento dos distintos xéneros musicais. 
Amosa interese por músicas doutras épocas e distintos estilos. 
 

Utiliza linguaxe apropiada para comentar as audicións propostas. 

 
Emprega conceptos musicais para expresarse. 
 

Utiliza  algún recurso tecnolóxico  para gravar, reproducir, crear ou 
interpretar música. 

 
Utiliza distintas fontes de información para a actividade musical 

Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

Sabe situar no espazo e no tempo músicas distintas. 
 

Interpreta pezas instrumentais 
Practica, crea, interpreta e memoriza, pezas instrumentais. 
 

Improvisa sobre patróns rítmicos. 
Realiza improvisacións e composicións. 
 

Canta melodías memorizadas 
Practica a entoación e relaxación. 
 

Participa activamente e con iniciativa persoal nas actividades de 
interpretación grupal. 

Interpreta con corrección individualmente e no grupo. 
 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración das distintas tarefas plantexadas a través da aula virtual, que o alumnado deberá  entregar dentro dos prazos que para cada unha delas se poida establecer. Estas actividades serán valoradas 
 

Instrumentos: 
Tarefas propostas pola docente na aula virtual. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións da primeira e segunda avaliación e sumando ata 1 punto, en función da valoración da terceira aval

Nota 1ª av.+Nota 2º av./2 + 0.1 x cualificación estimada polo traballo realizado 3ª av.+redondeo  

Por exemplo: 

Primeira avaliación: 6,2 

Segunda avaliación: 7,6 

Terceira avaliación: cualificación estimada polo traballo realizado 8 

(6,2+7,6)/2+0,1X8=6,9+0,8 =7,7→Cualificación final 8 

 

Proba 
extraordinari

a de 
setembro 

Aqueles alumnos/as que non superasen a materia farán entrega de traballo/s que poidan acreditar as aprendizaxes non adquiridas. 
 
 
 

Criterios de avaliación 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Presentación de actividades telemáticas propostas  
Valoración das actividades feitas ata marzo 
Valoración da proba global no seu caso 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado aprobará no caso de 
Ter realizado as actividades propostas no tempo de clases presenciais ou 
Ter realizado o 90% das actividades propostas na 3ª avaliación non presencial. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Actividades de Audición, cuestionarios online, comentario de partituras, práctica instrumental, práctica vogal. 
Envío de vídeos ou audios demostrativos ( instrumento, canto, coreografía, propostas propias) por parte do alumnado. 
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3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Videos e Audicións, Análise de Partituras, cuestionarios de linguaxe musical, construción de instrumentos, aprendizaxe  
con titoriais de temas e cancións, intervencións no foro. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Empregarase o correo electrónico e a aula virtual como medio de consulta para enviar tarefas e material.  
 
Para o alumando sen conectividade empregaranse os mecanismos establecidos polo centro en coordinación coa 
persoa titora. 

Materiais e recursos 
Aula Virtual, correo electrónico, material audiovisual en Youtube ou canles similares, enlaces a páxinas web con 
contidos pedagóxicos para a materia, material diverso colgado en Blogs, documentos de consulta. 

4.-Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A profesora informará ó alumnado a través da Aula Virtual. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  

 

 

 
3º ESO 
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3º ESO 
1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Audición activa de temas con opcións para relacionar en épocas e estilos 
Sabe situar no espazo e no tempo músicas distintas. 
 

Comentario de obras musicais utilizando léxico apropiado 
Emprega conceptos musicais para expresarse. 
 

Sabe obter información de distintas fontes a partir dun tema proposto na 
clase. 

Utiliza distintas fontes de información para  a actividade musical. 
 

Sabe nomear correctamente os distintos elementos dunha partitura musical. 
Distingue e emprega os elementos da linguaxe musical escrita. 
 

Sabe diferenciar a partir dunha audición a música contrapuntística da música 
homofónica, polifonía, monodía,... 

Comprende e analiza tipos de textura. 
 

Aprende nunha sesión con corrección unha melodía proposta adaptándoa á 
súa voz. 

Canta pezas vocais con técnica correcta. 
 

Sabe realizar actividades previas á entoación que lle permiten cantar as 
melodías  

Practica a relaxación, entoación. 
 

Sabe interpretar con normalidade partes melódicas ou rítmicas  dunha peza 
integrándoas na obra colectiva. 

Interpreta con corrección individualmente e no grupo. 
 

Elabora materiais rítmicos ou melódicos orixinais a partir dos parámetros  que 
se establezan 

Realiza improvisacións e composicións. 
 

Pode facer de memoria temas musicais sinxelos  propostos a partir dunha 
partitura básica 

Practica, crea, interpreta e memoriza, pezas vocais, instrumentais e danzas. 
 

Comprende a información da partitura complementaria a unha audición 
Le e analiza partituras como apoio á audición. 
 

Propón audicións e interpretacións propias con fontes musicais de diverso 
tempo e estilo. 

Amosa interese por músicas doutras épocas e distintos estilos. 
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2.-Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibirá cada semana  unha media de dúas actividades de repaso ou ampliación curtas nas que traballar ou 
completar ó redor dunha hora de dedicación media. Tamén terán unha clase virtual  pola plataforma Webex e poderán 
consultar en todo momento polo correo electrónico ou aula virtual usada. 

Instrumentos: 
Utilizaranse audicións, partituras, vídeos, o caderno de clases e cuestionarios para ser valorados en positivo a partir da 
mellor nota obtida nas actividades presenciais, utilizaremos aula virtual, correo electrónico, clases virtuais e calquera 
medio que nos permita comunicarnos telematicamente. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A)Nota  da 1ª e 2ª Avaliación ( media entre as dúas) 
B)Actividades telemáticas feitas  na 3ª avaliación ó 90% poden elevar 1 punto a nota media do curso presencial 
C)Propostas orixinais e creativas do alumnado na 3ª avaliación ( instrumento, cantar, coreografía, construción instrumentos,...)  pode 
elevar un punto á nota media obtida  de A+B 

Proba extraordinaria de 
setembro 

A)Nota  da 1ª e 2ª Avaliación ( media entre as dúas) 
B)Actividades telemáticas feitas  na 3ª avaliación ó 90% poden elevar 1 punto a nota media do curso presencial 
C)Propostas orixinais e creativas do alumnado na 3ª avaliación ( instrumento, cantar, coreografía, construción instrumentos,...)  pode 
elevar un punto á nota media obtida  de A+B 
D) proba presencial ou telemática pode determinar a nota final aprobado. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Presentación de actividades telemáticas propostas  
Valoración das actividades feitas ata marzo 
Valoración da proba global no seu caso 
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Criterios de cualificación: 
O alumnado aprobará no caso de 
Ter realizado as actividades propostas no tempo de clases presenciais ou 
Ter realizado o 90% das actividades propostas na 3ª avaliación non presencial. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Actividades de Audición, cuestionarios online, comentario de partituras, práctica instrumental, práctica vogal.Envío de 
vídeos ou audios demostrativos ( instrumento, canto, coreografía, propostas propias) por parte do alumnado. 
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3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Videos e Audicións, Análise de Partituras, interpretación instrumental, cuestionarios de linguaxe musical, construcción 
de instrumentos, aprendizaxe  con titoriais de temas, Karaokes, entoación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Aula Virtual  ou correo electrónico do profesor, atención telefónica ou correo postal se fora necesario. 

Materiais e recursos 
Aula virtual, Clases virtuais Webex, Youtube, Edmodo, Musescore, Audacity,páxinas web con contidos pedagóxicos para a 

música... 

4.-Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Abalar, páxina do instituto, EDMODO, Correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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4º ESO 
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4º ESO 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Sabe participar nunha peza grupal en conxunto 
Habilidades técnicas necesarias e respecto polas regras na interpretación 
grupal. 
 

Aprende nunha sesión de clase unha melodía ou ritmo proposto de oito 
compases de dificultade media 

Lectura de partituras como apoio. 
 

Sabe interpretar de memoria tres temas dos aprendidos no curso 
Interpretación de memoria dun repertorio variado de cancións e pezas 
instrumentais. 
 

Elabora material orixinal a partir de pautas rítmicas, melódicas ou harmónicas 
básicas 

Utilización de recursos compositivos para inventar temas musicais. 
 

Manexa un editor de partituras e un editor de arquivos sonoros ( musescore, 
Audacity,...), así como elabora presentacións de imaxes con música en 
programas como movie maker. 

Utiliza recursos informáticos para a creación musical. 
 

Sabe atopar información para un tema poposto na web, nos libros 
recomendados, na prensa escrita e noutras fontes posibles 

Utiliza diversas fontes documentais para comentar obras musicais. 
 

Segue audicións a través da partitura 
Utiliza a partitura para comprender a audición. 
 

Sabe comentar con léxico da linguaxe musical audicións propostas 
Utiliza vocabulario axeitado para a crítica musical. 
 

Distingue no tempo e no espazo audicións propostas Sitúa as obras musicais no espazo e no tempo. 
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Elabora temas orixinais a partir da música galega ou da actividade musical 
máis cercana 

Amosa interese por coñecer o patrimonio musical próximo. 
 

Sabe comentar aspectos musicais dunha audición como xénero, agrupación 
musical e instrumentos relevantes 

Identifica as características básicas da música escoitada. 
 

Realización dunha presentación sobre a música galega individualmente ou en 
grupo 

Realiza traballo e exposicións sobre a evolución da música popular. 
 

Utiliza basicamente programas de tratamento de arquivos sonoros, imaxes ou 
edición musical. 

Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 
 

Mostra en grupo ou individual de traballos nos que se combine imaxe e 
música 

Sonoriza imaxes  ou crea bandas sonoras orixinais. 
 

 

 

 

 

  

2.-Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibirá cada semana  unha media de dúas actividades de repaso ou ampliación curtas nas que traballar ou 
completar ó redor dunha hora de dedicación media. Tamén terán unha clase virtual  pola plataforma Webex e poderán 
consultar en todo momento polo correo electrónico ou aula virtual usada. 

Instrumentos: 
Utilizaranse audicións, partituras, vídeos, o caderno de clases e cuestionarios para ser valorados en positivo a partir da 
mellor nota obtida nas actividades presenciais, utilizaremos aula virtual, correo electrónico, clases virtuais e calquera 
medio que nos permita comunicarnos telematicamente. 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A)Nota  da 1ª e 2ª Avaliación ( media entre as dúas) 
B)Actividades telemáticas feitas  na 3ª avaliación ó 90% poden elevar 1 punto a nota media do curso presencial 
C)Propostas orixinais e creativas do alumnado na 3ª avaliación ( instrumento, cantar, coreografía, construción instrumentos,...)  pode 
elevar un punto á nota media obtida  de A+B 

Proba extraordinaria de 
setembro 

A)Nota  da 1ª e 2ª Avaliación ( media entre as dúas) 
B)Actividades telemáticas feitas  na 3ª avaliación ó 90% poden elevar 1 punto a nota media do curso presencial 
C)Propostas orixinais e creativas do alumnado na 3ª avaliación ( instrumento, cantar, coreografía, construción instrumentos,...)  pode 
elevar un punto á nota media obtida  de A+B 
D) proba presencial ou telemática pode determinar a nota final aprobado. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Presentación de actividades telemáticas propostas  
Valoración das actividades feitas ata marzo 
Valoración da proba global no seu caso 
 

Criterios de cualificación: 
O alumnado aprobará no caso de 
Ter realizado as actividades propostas no tempo de clases presenciais ou 
Ter realizado o 90% das actividades propostas na 3ª avaliación non presencial. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Actividades de Audición, cuestionarios online, comentario de partituras, práctica instrumental, práctica vogal.Envío de 
vídeos ou audios demostrativos ( instrumento, canto, coreografía, propostas propias) por parte do alumnado. 
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3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Videos e Audicións, Análise de Partituras, interpretación instrumental, cuestionarios de linguaxe musical, construcción 
de instrumentos, aprendizaxe  con titoriais de temas, Karaokes, entoación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Aula Virtual  ou correo electrónico do profesor, atención telefónica ou correo postal se fora necesario. 

Materiais e recursos 
Aula virtual, Clases virtuais Webex, Youtube, Edmodo, Musescore, Audacity,páxinas web con contidos pedagóxicos para a 

música... 

4.-Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Abalar, páxina do instituto, EDMODO, Correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHARELATO 
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LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 1º BACHARELATO 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Elaboración dunha mostra individual ou en grupo sobre a voz 
Coñece o aparello fonador. 
 

Participación total e con boa actitude na práctica vogal diaria 
Sabe facer e valora as actividades de técnica vocal. 
 

Entoación dunha melodía a partir dunha partitura dada 
Realiza entoacións correctas a partir de propostas gráficas. 
 

Integración nunha obra musical colectiva dun ritmo proposto 
Interpreta correctamente pezas dentro dun ritmo establecido. 
 

Participa de montaxes polirritmicas 
Executa estruturas rítmicas simultáneas. 
 

Transcribe ritmos escoitados previamente 
Percibe e identifica os distintos elementos rítmicos. 
 

Analizar partituras nos distintos aspectos da música según unha 
plantilla proposta 

Percibe e identifica  aspectos rítmicos, melódicos, formais,..das obras 
escoitadas ou interpretadas. 
 

Segue pola partitura a audición e sabe identificar os temas musicais na 
propia partitura 

Utiliza a partitura como elemento de apoio á audición. 
Identifica os elementos propios dos distintos estilos musicais. 
 

Sabe utilizar léxico musical proposto aplicado a unha audición 
determinada 

Utiliza a terminoloxía axeitada para facer comentarios sobre a música. 
 

Explicación da grafía contemporánea dunha obra 
Comprende os signos gráficos propios da música contemporánea. 
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Creación de temas orixinais a partir de elementos melódicos, rítmicos 
ou harmónicos 

Improvisa a partir de propostas melódicas, rítmicas ou harmónicas. 
 

Elaboración dunha coreografía básica aplicada a unha música 
Constrúe unha creación coreográfica a partir dunha música 
 

Elaboración orixinal dun tema musical conxunto 
Crea pequenas obras musicais. 
 

Participa positivamente nas actividades do grupo 
Mantén unha actitude positiva nas actividades de grupo 
 

 

 

 
 

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

 

 

 
  

2.-Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibirá cada semana  unha media de dúas actividades de repaso ou ampliación curtas nas que traballar ou 
completar ó redor dunha hora de dedicación media. Tamén terán unha clase virtual  pola plataforma Webex e poderán 
consultar en todo momento polo correo electrónico ou aula virtual usada. 
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Instrumentos: 
Utilizaranse audicións, partituras, vídeos, o caderno de clases e cuestionarios para ser valorados en positivo a partir da 
mellor nota obtida nas actividades presenciais, utilizaremos aula virtual, correo electrónico, clases virtuais e calquera 
medio que nos permita comunicarnos telematicamente. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A)Nota  da 1ª e 2ª Avaliación ( media entre as dúas) 
B)Actividades telemáticas feitas  na 3ª avaliación ó 90% poden elevar 1 punto a nota media do curso presencial 
C)Propostas orixinais e creativas do alumnado na 3ª avaliación ( instrumento, cantar, coreografía, construción instrumentos,...)  pode 
elevar un punto á nota media obtida  de A+B 

Proba extraordinaria de 
setembro 

A)Nota  da 1ª e 2ª Avaliación ( media entre as dúas) 
B)Actividades telemáticas feitas  na 3ª avaliación ó 90% poden elevar 1 punto a nota media do curso presencial 
C)Propostas orixinais e creativas do alumnado na 3ª avaliación ( instrumento, cantar, coreografía, construción instrumentos,...)  pode 
elevar un punto á nota media obtida  de A+B 
D) proba presencial ou telemática pode determinar a nota final aprobado. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Presentación de actividades telemáticas propostas  
Valoración das actividades feitas ata marzo 
Valoración da proba global no seu caso 
 

Criterios de cualificación: 
O alumnado aprobará no caso de 
Ter realizado as actividades propostas no tempo de clases presenciais ou 
Ter realizado o 90% das actividades propostas na 3ª avaliación non presencial. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Actividades de Audición, cuestionarios online, comentario de partituras, práctica instrumental, práctica vogal.Envío de 
vídeos ou audios demostrativos ( instrumento, canto, coreografía, propostas propias) por parte do alumnado. 
 

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

Actividades  
Videos e Audicións, Análise de Partituras, interpretación instrumental, cuestionarios de linguaxe musical, construcción 
de instrumentos, aprendizaxe  con titoriais de temas, Karaokes, entoación. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Aula Virtual  ou correo electrónico do profesor, atención telefónica ou correo postal se fora necesario. 

Materiais e recursos 
Aula virtual, Clases virtuais Webex, Youtube, Edmodo, Musescore, Audacity,páxinas web con contidos pedagóxicos para a 

música... 

4.-Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Abalar, páxina do instituto, EDMODO, Correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


