
DEPARTAMENTO  DE MÚSICA 

 

O departamento de música tomou a decisión de adaptar os contidos 
e a avaliación da súa programación. Esta adaptación abrangue 
tanto ás actividades que tiñan que desenrolarse neste terceiro 
trimestre, coma ós criterios de avaliación para éste, asi coma para a 
recuperación(se fose preciso) das avaliacións primeira e segunda. 

Tamén se fai referencia ó alumnado coa materia pendente de 
outros cursos anteriores,ainda que esta avaliación non vai variar 
posto que as tarefasxa estaban encamiñadas antes da suspensión 
da actividade lectiva e varía só o xeito de entrega destas,que pasa 
de presencial a on line. 

Xa que logo,as actividades e tarefas estarán organizadas en tres 
ámbitos: recuperación,repaso e afianzamentode coñecementos 
adaptados óensino non presencial. 

Daquela o alumnado neste trimestre poderá subir nota neste tramo 
final do curso entregando as tarefas e traballosencomendados.A 
nota final da materia será,como está recollido na programación do 
departamento cunhaavaliacióncontínua,sumativa eintegradora 
que teña en conta as calificaciónsobtidasnas dúas 
avaliaciónsanteriores,servindoesta última avaliación parasubir a 

nota final da materia,ata un máximo de dous puntos. 

O alumnado con avaliaciónspendentesrealizará,amaiores,as 
actividades que se especifiquen para recuperar esa parte da 
materia,xunto coas anteriormente citadas que correspondan 
óterceiro trimestre. 

 

Alumnado coa materia pendente de anos anteriores: 
 
Non se varía o criterio de avaliación e antes do 20 de maio,deben 
entregar o traballo que teñanpendenteaqueles alumnos que ainda 
non o fixeron,existindoxa alumnado avaliado por telo entregado 
antes da suspensión das clases. 

 



2º ESO 
 
Alumnado con avaliaciónspendentes 

Alumnado que teña alguna avaliaciónsuspensa,entregará un 
traballo para poder recuperar a materia. 

Resto de alumnado 
 
O criterio  principal e que as tarefas  entregadas polos 
alumnos,nas dúas vias que  teñen de contacto tanto na aula 
virtual como por correo electrónico,sirvan para subir a nota 
final.Terase en conta,a participación na aula virtual,xa que moitas 
das tarefas son  prácticas e poden consultarse  dúbidas na 
mesma.  
 

2ºESO A/B      Profesor Jorge Abelleira consultas e traballos no 

correo electrónico:      abelleirafreiria@edu.xunta.gal 

2ºESO C/D PMAR  Profesora Covi consultas e traballos a través da 

aula virtual ecorreo electrónico:covadongaviesca@gmail.com 

3º ESO 

 
Alumnado con avaliaciónspendentes 

Alumnado que teña alguna avaliaciónsuspensa,entregará un 
traballo para poder recuperar a materia. 

Resto de alumnado 

 
O criterio  principal e que as tarefas  entregadas polos alumnos,nas 

dúas vias que  teñen de contacto tanto na aula virtual como por 

correo electrónico,sirvan para subir a nota final.Terase en conta,a 

participación na aula virtual,xa que moitas das tarefas son  prácticas 

e poden consultarse  dúbidas na mesma. 

Profesora Covi consultas e traballos a través da aula virtual e 

correo electrónico:covadongaviesca@gmail.com 



4º ESO 
 
Os alumnos da optativa de Música deberán entregar un 
traballo,para subir a nota final,terase en conta toda a práctica 
instrumental que se fixo durante o curso para a avaliación final. 

pablolopezcampo@edu.xunta.es 

Alumnado de Artes Escénicas 
 
As tarefas,sontraballos prácticos sobre os temas que se irán 

facendo cada semana,servirán para subir a  nota 

final.Valorarase,que o alumno participe na aula virtual,onde poden 

atopar material de ampliación e consultar dúbidas coa 

profesora.Nasavaliacións anteriores a materia foimoipráctica,e as 

actividades intentarán seguir a mesmadinámica. 

Consultas e traballos a través da aula virtual ecorreo electrónico:   

covadongaviesca@gmail.com 

 

Bacharelato 

 

Alumnado de LinguaxeMusical,Análise Musical I e II e Historia 

da Música 

O criterio  principal e que as tarefas  entregadas polos alumnos,nas 
dúas vias que  teñen de contacto,tanto na aula virtual como por 
correo electrónico,sirvan para subir a nota final. 

O alumnado deCultura Audiovisual II,materia opcional no 
selectivo,manteráunha docencia a distancia orientada 
óresumo,análise e ampliación de coñecementos que axuden a fixar 
os contidosprincipais cara a realización  no mes de 
xullodestaproba.Tendo un dobreobxectivo de subir a nota final,coma 
o resto dos cursos,e repasar os apuntamentos da 
materia,realizando probas escritas non presenciais de exames das 
Abau. 


