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IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Con motivo da declaración de estado de alarma a nivel estatal provocada polo COVID-19, 

algúns aspectos recollidos na programación para o curso 2019-2020 víronse afectados. 

Recollo a continuación, os puntos máis relevantes organizados por seccións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Tras as medidas tomadas para nos adaptar ao novo xeito de dar clase telematicamente, 

decídese respectar a decisión de non avanzar materia e tan só repasar, reforzar e ampliar. 

Do mesmo xeito, só se levarán a cabo actividades que requiran unha baixa participación 

do docente, tal e como recolle a nova lexislación. 

Tendo en conta estes criterios principalmente, realízase un reaxuste nos contidos que 

estaba previsto impartir no 3º trimestre: 

Obradoiro de música (1º ESO) 

Contidos que non será posible impartir por requirir todas ou algunhas das seguintes 

condicións: 

• Intervención docente. 

• Material propiedade do Departamento de Música e aloxado na aula destinada para 

impartir a docencia desta materia. 

• Cooperación dos membros do grupo-clase para a produción de proxectos en vivo e en 

directo. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.4 Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns. A partir das indicacións do docente, 
coa voz, percusión corporal, pequena percusión, 
instrumentos de láminas e demais instrumentos de aula.

OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para 
elaborar arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 
OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións partindo de 
pautas previamente establecidas.

B1.7 Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical.

OMB1.7.1 Comprende os conceptos e termos básicos relacionados 
cos procedementos compositivos e cos tipos formais.

B1.8 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.

OMB1.8.2 Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, 
atención ao/á director/a e aos/as outros/as intérpretes, adecuación 
ao conxunto, mostrando  espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo 
OMB1.8.3 Participa de xeito activo en agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e de 
compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa.

B2.3 Ler distintos tipos de partituras no contexto das 
actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de 
audición.

OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á audición.
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IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Pola contra, si se poderán repasar e traballar os seguintes contidos, véndose reforzados 

aqueles relativos ao uso de recursos tecnolóxicos para indagar e producir feitos musicais: 

A continuación, detállanse as actividades planificadas para traballar os contidos 

correspondentes aos criterios de avaliación que vimos de sinalar, xunto coas 

competencias CAA, CCEC, CSC, CSIEE, CCL e, por suposto, a CD, que se verá 

especialmente reforzada dadas as circunstancias. 

1. Reto musical e elaboración dunha lista colaborativa en Spotify. 

Estándares: OMB1.8.4 / OMB2.4.1 / OMB3.3.2 / OMB3.3.3 

2. Iniciación ao baile tradicional galego. Primeiros puntos e picados a partir de vídeos 

titoriais de YouTube. 

Estándares: OMB1.5.1 / OMB1.5.2 / OMB1.8.1 / OMB1.8.4 / OMB1.9.1 

3. Traballo de investigación sobre un grupo musical popular e actual. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.5 Integrar os movementos dunha coreografía de forma 
sincronizada co pulso.

OMB1.5.1 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para 
elaborar coreografías. 
OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías.

B1.8 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.

OMB1.8.1 Amosa interese polo coñecemento e polo coidado da 
voz, do corpo e dos instrumentos. 

OMB1.8.4 Amosa apertura e respecto cara as propostas do docente 
e dos compañeiros e compañeiras.

B1.9 Demostrar interese polas actividades de composición e 
de  improvisación e amosar respecto polos creacións de seus 
compañeiros e compañeiras.

OMB1.9.1 Demostra unha actitude de superación e mellora das 
súas posibilidades e respecta as distintas capacidades e formas de 
expresión dos seus compañeiros e compañeiras.

B1.10 Explorar as posibilidades de distintas fontes e 
obxectos sonoros.

OMB1.10.1 Investiga e indaga de forma creativa as posibilidades 
sonoras e musicais dos obxectos.

B2.4 Valorar o silencio como condición previa para participar 
nas audicións.

OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento indispensable para a 
audición.

B3.3 Contextualizar as obras interpretadas, amosando 
interese por diversificar o seu repertorio.

OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir 
percepcións e coñecementos musicais. 
OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre as 
novas tendencias, representantes e grupos de música popular, 
reflexionando sobre elas. 
OMB3.3.3 Interésase por ampliar e diversificar as preferencias.

B4.1 Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos necesarios 
para gravar e reproducir.

OMB4.1.1 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 indagación do feito musical.

OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para a 
elaboración de traballos sobre temas relacionados co feito 
musical..

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2019-2020 3



IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Estándares: OMB3.3.1 / OMB3.3.2 / OMB4.2.1 

4. Expresión corporal a través da danza (en estilo libre), uníndonos ao proxecto da 

Compañía Nacional de Danza e o Ballet Nacional de España. 

Estándares: OMB1.5.1 / OMB1.5.2 / OMB1.8.1 / OMB1.8.4 / OMB1.9.1 / OMB4.1.1 

5. Coñecemento de instrumentos tradicionais galegos, como a gaita, e os músicos máis 

representativos do noso panorama cultural. 

Estándares: OMB3.3.1 / OMB3.3.3 / OMB4.2.1 

6. Elaboración de instrumentos caseiros con material reciclado. 

Estándares: OMB1.9.1 / OMB1.10.1 / OMB2.4.1 / OMB4.1.1 

7. Conmemoración das Letras Galegas. 

Estándares: OMB1.8.1 / OMB1.8.4 / OMB1.9.1 

8. Peche de curso cun proxecto colaborativo de todo o alumnado. 

Estándares: OMB1.8.1 / OMB1.8.4 / OMB1.9.1 

Como actividades de repaso, faremos un recordatorio dos elementos de representación 

gráfica da música e interpretaremos melodías coa flauta. Aqueles que non teñan o seu 

instrumento á man, contarán con instrucións para elaborar unha flauta en versión papel, 

que lles axude a exercitar o movemento dos dedos e a asociar as diferentes notas coa 

súa colocación no instrumento. 

Música (2º ESO) 

Contidos que non será posible impartir por requirir todas ou algunhas das seguintes 

condicións: 

• Intervención docente. 

• Material propiedade do Departamento de Música e aloxado na aula destinada para 

impartir a docencia desta área. 

• Cooperación dos membros do grupo-clase para a produción de proxectos en vivo e en 

directo. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Pola contra, si se poderán repasar e traballar os seguintes contidos, véndose reforzados 

aqueles relativos ao uso de recursos tecnolóxicos para indagar e producir feitos musicais: 

▪ 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.

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que 
permitan unha correcta emisión da voz. 
▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a 

resonancia e a entoación.

▪ B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das 
actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de audición. ▪ MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición.

▪ B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas 
linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas de 
organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra musical 
interpretada en vivo ou gravada.

▪ MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. 
▪ MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise 

musical.  
▪ MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar 

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

▪ 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 
▪ MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de 

xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

▪ MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os ritmos 
máis comúns. 
▪ MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar 

arranxos e crear cancións, pezas instrumentais e coreografías.

▪ 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.

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento 
da tarefa en común.

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais 
e danzas do patrimonio español e galego. 
▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do 

profesorado e dos compañeiros e as compañeiras.  
▪ MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, 

atención ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, 
memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a 
súa propia interpretación e a do seu grupo.

▪ 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. 
▪ MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis 

característicos da música popular moderna, do folclore e doutras 
agrupacións musicais.

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

▪ MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da 
danza. 
▪ MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na 

nosa sociedade.
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IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

A continuación, detállanse as actividades planificadas para traballar os contidos 

correspondentes aos criterios de avaliación que vimos de sinalar, xunto coas 

competencias CAA, CCEC, CSC, CSIEE e, por suposto, a CD, que se verá especialmente 

reforzada dadas as circunstancias. 

1. Reto musical e elaboración dunha lista colaborativa en Spotify. 

Estándares: MUB1.6.3 / MUB3.1.2 / MUB3.2.1. / MUB3.3.4. / MUB3.5.1. / MUB3.5.2 / 

MUB4.1.1. / MUB4.2.1 

2. Iniciación ao baile tradicional galego. Primeiros puntos e picados a partir de vídeos 

titoriais de YouTube. 

Estándares: MUB1.4.4. / MUB1.6.2. / MUB1.6.3 / MUB1.6.4. / MUB3.1.1. / MUB3.1.2 / 

MUB3.3.1. / MUB3.3.2. / MUB4.1.1. / MUB4.1.2. 

3. Traballo de investigación sobre un grupo musical popular e actual. 

Estándares: MUB3.1.2 / MUB3.5.1. / MUB4.2.1 

4. Expresión corporal a través da danza (en estilo libre), uníndonos ao proxecto da 

Compañía Nacional de Danza e o Ballet Nacional de España. 

▪ 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.

▪ B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 
español e galego, e comprender o valor de conservalo e 
transmitilo.

▪ MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical 
español e galego 
▪ MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais 

e danzas do patrimonio español e galego. 
▪ MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e 

galegos. 
▪ MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión 

do patrimonio musical galego, colaborando na recollida, na gravación e 
na transcrición de pezas. 

▪ B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os 
musicais, os concertos en vivo e as novas propostas musicais, 
valorando os seus elementos creativos e innovadores.

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para 
indagar sobre novas tendencias, representantes, grupos de música 
popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións.  
▪ MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias 

musicais propias.

▪ 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. 
▪ MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o uso 

adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

▪ 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.
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IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Estándares: MUB1.3.2. / MUB1.4.4. / MUB1.6.3 / MUB1.6.4. / MUB3.1.1. / MUB3.1.2 / 

MUB3.3.1. / MUB3.3.2. / MUB4.1.1. / MUB4.1.2. 

5. Coñecemento de instrumentos tradicionais galegos, como a gaita, e os músicos máis 

representativos do noso panorama cultural. 

Estándares: MUB2.1.2. / MUB3.3.1. / MUB3.3.3. 

6. Conmemoración das Letras Galegas. 

Estándares: MUB1.4.4. / MUB1.6.2. / MUB1.6.3 / MUB1.6.4. / MUB3.1.2 / MUB3.3.1. / 

MUB3.3.2. / MUB4.1.2. 

7. Xogo de indentificación de artistas do panorama nacional actual. 

Estándares: MUB3.1.2 / MUB3.2.1. / MUB3.3.1. / MUB3.5.1. 

8. Peche de curso cun proxecto colaborativo de todo o alumnado. 

Estándares: MUB1.3.2. / MUB1.4.4. / MUB1.6.3 / MUB1.6.4. / MUB4.1.2. 

Como actividades de repaso e reforzo, faremos un recordatorio dos elementos de 

representación gráfica da música e interpretaremos melodías coa flauta. Aqueles que non 

teñan o seu instrumento á man, contarán con instrucións para elaborar unha flauta en 

versión papel, que lles axude a exercitar o movemento dos dedos e a asociar as 

diferentes notas coa súa colocación no instrumento. Ademais, repasarase tamén o visto 

sobre instrumentos, voces e agrupacións musicais. 

Estándares: MUB1.3.1. / MUB2.1.1. / MUB2.1.2. 

Música (3º ESO) 

Contidos que non será posible impartir por requirir todas ou algunhas das seguintes 

condicións: 

• Intervención docente. 

• Material propiedade do Departamento de Música e aloxado na aula destinada para 

impartir a docencia desta área. 

• Cooperación dos membros do grupo-clase para a produción de proxectos en vivo e en 

directo. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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IES AS INGUAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Pola contra, si se poderán repasar e traballar os seguintes contidos, véndose reforzados 

aqueles relativos ao uso de recursos tecnolóxicos para indagar e producir feitos musicais: 

▪ B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos 
sonoros.

▪ MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 
▪ MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades 

sonoras e musicais dos obxectos sonoros.

▪ 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.

▪ MUB2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos 
das obras musicais propostas usando distintas linguaxes. 
▪ MUB2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise 

musical.  
▪ MUB2.5.3. Emprega conceptos musicais para comunicar 

coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con 
rigor e claridade.

▪ B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os 
concertos en vivo e as propostas musicais, valorando os seus 
elementos creativos e innovadores ao longo da historia.

▪ MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as 
novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica desas producións.  
▪ MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias 

musicais propias.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ 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.

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que 
permitan unha correcta emisión da voz. 
▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a 

resonancia e a entoación. 
▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas 

necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 
▪ MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de 

emocións á hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un 
público. 

▪ B1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e 
improvisación e amosar respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo de pautas 
previamente establecidas. 
▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas 

posibilidades e respecta as capacidades e as formas de expresión dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento 
da tarefa en común.

▪ MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de 
partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel.  
▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais 

e danzas do patrimonio español e galego.  
▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a 

e dos compañeiros/as.  
▪ MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, 

atención ao/á director/a e a outros/as intérpretes, audición interior, 
memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a 
súa propia interpretación e a do seu grupo. 
▪ MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e 

instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e compromiso e 
amosando unha actitude aberta e respectuosa.
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A continuación, detállanse as actividades planificadas para traballar os contidos 

correspondentes aos criterios de avaliación que vimos de sinalar, xunto coas 

competencias CAA, CCEC, CSC, CSIEE, CCL e, por suposto, a CD, que se verá 

especialmente reforzada dadas as circunstancias. 

1. Reto musical e elaboración dunha lista colaborativa en Spotify. 

Estándares: MUB1.6.5. / MUB2.4.1. / MUB3.2.1. / MUB4.1.1. / MUB4.2.1. 

2. Iniciación ao baile tradicional galego. Primeiros puntos e picados a partir de vídeos 

titoriais de YouTube. 

Estándares: MUB1.4.5. / MUB1.5.1. / MUB1.5.2. / MUB1.6.1 / MUB1.6.2. / MUB1.6.3 / 

MUB1.6.4. / MUB2.4.1. / MUB4.1.1. / MUB4.1.2. 

3. Traballo de investigación sobre un grupo musical popular e actual. 

Estándares: MUB2.4.2. / MUB3.2.1. / MUB4.1.1. / MUB4.2.1. 

4. Expresión corporal a través da danza (en estilo libre), uníndonos ao proxecto da 

Compañía Nacional de Danza e o Ballet Nacional de España. 

Estándares: MUB1.4.4 / MUB1.4.5. / MUB1.5.1. / MUB1.5.2. / MUB1.6.1 / MUB1.6.2. / 

MUB1.6.3 / MUB1.6.4. / MUB4.1.1. / MUB4.1.2. 

5. Historia da música: o Barroco. 

▪ 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.

▪ 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.

▪ 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. 
▪ MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical 

demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos 
e as tecnoloxías.

▪ 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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Estándares: MUB2.4.1. / MUB2.4.2. / MUB3.2.1. / MUB3.3.1. / MUB3.4.1 

6. Conmemoración das Letras Galegas. 

Estándares: MUB1.4.2. / MUB1.4.3. / MUB1.4.4 / MUB1.4.5. / MUB1.5.1. / MUB1.5.2. / 

MUB1.6.1 / MUB1.6.2. / MUB1.6.3 / MUB1.6.4. / MUB4.1.2. 

7. Peche de curso cun proxecto colaborativo de todo o alumnado. 

Estándares: MUB1.4.4 / MUB1.4.5. / MUB1.5.1. / MUB1.5.2. / MUB1.6.1 / MUB1.6.3 / 

MUB1.6.4. / MUB1.6.5. / MUB4.1.1. / MUB4.1.2. 

Como actividades de repaso e reforzo, faremos un recordatorio dos elementos de 

representación gráfica da música e interpretaremos melodías coa flauta. Ademais, 

repasarase tamén o visto sobre o Barroco, para a partir de aí ampliar un pouco máis o 

nivel de coñecementos adquiridos. 

Estándares: MUB1.4.4 / MUB1.5.1. / MUB1.6.1 / MUB2.4.1. / MUB2.4.2. / MUB3.2.1. / 

MUB3.3.1. / MUB3.4.1 

Obxeccións e particularidades: 

Á hora de interpretar as táboas que diferencian os Criterios de avaliación e os Estándares 

de aprendizaxe que se traballarán no 3º trimestre e os que non, cómpre ter en conta que 

na materia de Música existe un fío durante todo o curso, que comunica os contidos dos 

tres trimestres. Así é que resulta difícil atopar un criterio de avaliación programado para o 

3º trimestre que non fose abordado máis directa ou indirectamente nalgún dos trimestres 

anteriores. A maioría dos contidos están programados para ser abordados desde diversas 

ópticas durante todo o curso. Polo tanto, os criterios clasificados como “imprescindibles” 

fan referencia a contidos que xa foron traballados en trimestres anteriores que agora se 

repasan e/ou se amplían. Mentres que a inmensa maioría dos criterios que se inclúen nas 

táboas dos que non será posible traballar, puideron ser xa vistos, pero non será posible 

abordar desde a óptica que estaba prevista neste derradeiro trimestre. 

Como conclusión, quere resaltarse, que o estalido do estado de alarma con todas as 

consecuencias que implicou, non chegará a afectar notoriamente o proceso formativo do 

alumnado de Música. Nunha recapitulación moi básica, tan só o privará de seguir creando 

manifestacións artísticas corpo a corpo cos seus compañeiros, pasando da dinámica 

habitual nos dous primeiros trimestres, a outra nova máis individual no terceiro, e de 

experimentar coa instrumentación da que está dotada a aula de música. Por outra banda, 
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algúns contidos máis teóricos e analíticos poderán verse interrompidos ao esixir unha 

forte intervención docente, quedando só asimilada unha parte vista e iniciada nos dous 

primeiros trimestres. 

METODOLOXÍA E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Na materia de música, organízanse dúas liñas de traballo:  

• Unha individual e reflexiva, na que o alumno/a traballa coñecementos esenciais que se 

inclúen no currículo, ao tempo que adestra compresión lectora, expresión oral e escrita, 

comunicación audiovisual… Esta é unha liña que en xeral mantemos sen problema, a 

través da aula virtual (Classroom). Esta ferramenta sérvenos tamén como vía de 

comunicación entre docente e alumnado, permitindo á profesora ofrecer unha atención 

conxunta, pero tamén individualizada para aqueles casos que o requiran. 

Prescindirase do uso de libro de texto, por se non estivese en posesión del todo o 

alumnado. En compensación, os materiais serán creados pola profesora, ou tirados de 

fontes bibliográficas (en papel ou en liña), pero igualmente seleccionados por ela. Deste 

xeito, a rapazada recibirá nas súas tarefas material en formato word. ou pdf. para evitar 

problemas de compatibilidade de formatos e o envío e descarga de documentos 

demasiado pesados. No referente ás audicións, procurarase empregar mostras 

incluídas no repertorio de YouTube para que sexan facilmente accesibles a todos. 

No caso concreto do alumnado de música, todos teñen acceso a recursos dixitais. Unha 

vez analizado, en canto a conectividade, que cada un dispón dunha conexión básica 

que lles permite realizar as tarefas, podemos prescindir dunha metodoloxía adaptada á 

non conectividade. Ben é certo, que non a todos lles permite realizar accións máis 

concretas, como unha clase virtual por videochamada; por iso recorremos, como dicía, a 

arquivos pouco pesados e á comunicación por Classroom ou correo electrónico. Con 

todo, fixamos unha hora á semana de titorías por videochamada, aqueles que non 

poidan ou non queiran acceder a este tipo de comunicación poderemos recorrer ao chat 

ou mensaxes electrónicas. 

• A segunda liña de traballo, entra en práctica sobre todo nalgúns aspectos da área que 

pretenden a interpretación e expresión musical grupal; estamos a falar xa dun traballo 

en grupo colaborativo. Neste contexto excepcional de confinamento e illamento, 

procurouse manter o contacto entre o alumnado propoñendo proxectos que impliquen a 
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todos os estudantes do centro matriculados nesta materia. En cada curso, adaptarase o 

grao de esixencia ao nivel de que se trate, mais o produto final integrará a todo o 

alumnado. Esta medida adoptouse en actividades como a conmemorativa do Día da 

Danza, na que se creou un flashmob colectivo coas gravacións que mandou cada 

alumno/a. 

En canto ás actividades, nos tres cursos se levarán a cabo tres tipos de actividades: 

1. Actividades de Repaso/Reforzo. Dirixidas a todo o alumnado. 

2. Actividades de Ampliación. Como comentaba no apartado anterior, o tratamento de 

contidos na nosa área está pensado para seguir un fío condutor que nos permite ir 

ampliando contidos ao longo do curso, a partir dunha base que se vén construíndo 

desde comezos de curso. Isto permítenos poder abordar agora contidos xa vistos 

desde outras perspectivas, ampliando así o coñecemento que xa teñen adquirido do 

1º e 2º trimestre. 

3. Actividades de recuperación. Dirixidas a alumnado que non teña superado os 

estándares mínimos nas dúas ou nunha das dúas primeiras avaliacións. Polo tanto, 

son actividades enfocadas cara ao obxectivo de que consigan acadar ese grao 

mínimo esixido para superar a materia. 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Seguindo a nova lexislación, levarase a cabo unha avaliación diagnóstica e valorativa; 

polo que só se terá en conta o traballo do alumnado neste trimestre de forma positiva. 

Avaliación do 3º trimestre 

Adaptaremos os criterios habituais (50% parte teórica e 50% parte práctica, interese e 

traballo) á nova situación, polo que o alumnado verá incrementada ata nun punto a súa 

nota media da 1ª e da 2ª avaliación en función dos seguintes criterios: 

• 70% “Caderno” de actividades, traballos de investigación e demais tarefas realizadas. 

Valorarase a calidade, creatividade, orixinalidade, dedicación e esmero que o alumnado 
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poña na súa realización. Empregarase unha rúbrica moi sinxela que nos axude a 

homoxeneizar a avaliación dos traballos de todo o alumnado. 

• 30% Entrega das tarefas, cumprimento dos prazos de presentación (as entregas tardías 

por problemas de conectividade, non se terán en conta), actitude, participación e mostra 

de interese. 

En ambos casos, será de especial relevancia o “Diario de aula virtual”, que será un 

instrumento de avaliación clave, complementado cunha escala de observación e/ou a 

rúbrica xa comentada. 

Cualificación final 

A cualificación final será o resultado da media da 1ª e da 2ª avaliación. A esa nota media 

poderá engadírselle ata un punto en función do traballo realizado durante o 3º trimestre. 

Ese punto, calcularase tendo en conta os criterios que veño de citar. Deste xeito, gozará 

de ver incrementada a súa nota nun punto aquel alumno ou alumna que entregue tódolos 

traballos das tarefas propostas e cun nivel de execución e corrección alto, sexa puntual e 

mostre interese e unha actitude receptiva e respectuosa. 

Recuperación por trimestres e proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que teña suspensa a 1ª e/ou a 2ª avaliación da materia de Música terá que 

facer correctamente e entregar as tarefas de recuperación no prazo establecido. Ademais, 

terase especialmente en conta a orixinalidade, a creatividade e a creación persoal. Ditas 

tarefas basearanse nas probas teóricas xa realizadas e que non foron superadas. 

Con respecto á recuperación da parte práctica, tal e como se recolle na programación, 

esta é considerada como a adquisición dunha destreza, polo tanto realizarase a súa 

avaliación dun xeito continuo durante todo o curso. 

Aquel alumnado, que a pesar destas posibilidades de recuperación por trimestres, acade 

unha nota final de curso inferior a 5 suspenderá a materia e terá que ir á proba 

extraordinaria de setembro. 

Se a situación sanitaria o permite, manteranse as probas establecidas na programación: 

- Realización dunha proba teórica sobre os contidos estudados durante o curso. 
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- Realización dunha proba práctica que consistirá na interpretación dunha peza das 

traballadas durante o curso. (20%) Esta parte pode estar validada, polo que neste caso 

se valorará o exame sobre dez. 

Agora ben, na proba teórica só se avaliarán contidos impartidos antes da suspensión das 

clases presenciais (12 de marzo); e na práctica só se poderá esixir a interpretación de 

pezas traballadas antes da suspensión das clases presenciais (12 de marzo). 

Ademais, o alumnado recibirá un plan estival de reforzo dos contidos para poder superar 

a proba. 

O alumnado será cualificado de 0 a 10 nesa proba, requirindo acadar un 5 para 

considerala superada. 

Por último, sinalar que neste curso non hai alumnado coa materia de Música pendente; 

polo que non foi preciso levar a cabo ningunha adaptación nin adoptar ningunha medida 

ao respecto. 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

As familias e o alumnado recibirán a información da adaptación da 
programación a través da plataforma educa=va Google Classroom e/
ou por medio do correo electrónico.

Publicidade 
A adaptación da programación didác=ca de Música do curso 
2019/2020 está publicada na páxina web do cento: 
hZps://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/ 
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