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Materia   MÚSICA Curso 4ºESO 

Profesora Bilingüe  CLAUDINA MANEIRO ARRIAGA 
 

OBXECTIVOS 

● Coñecer o papel que xoga a música nos diferentes medios audiovisuais de 
comunicación. 

● Usar Internet e outros medios audiovisuais como a radio e a televisión para 
analizar os contidos musicais de diferentes programas. 

● Escoitar obras representativas dos  diferentes xéneros musicais. 
● Analizar a forma e estrutura,  e recoñecer as características e contribucións de 

diferentes obras musicais ó ámbito da cultura musical universal. 
● Empregar a voz para interpretar cancións tradicionais de diferentes países. 
● Utilizar os instrumentos de láminas para interpretar obras musicais. 
● Practicar patróns rítmicos con instrumentos de pequena percusión e percusión 

corporal. 
● Coñecer os diferentes tipos de software musical existentes e utilizar  

programas para o adestramento auditivo e a realización de tarefas 
audiovisuais. 

● Coñecer os principais oficios relacionados co ámbito musical. 
● Coñecer o  papel que xogan as compañías discográficas no comercio musical 

actual. Analizar as fases da elaboración dun disco e ver como é un estudio de 
gravación. 

● Comprender como se organizan os concertos de música en directo e analizar 
as funcións de cada un dos membros do equipo técnico. 

 
 

CONTIDOS  
 

BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
1.1.- Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación con outras partes do conxunto, na interpretación vocal e instrumental, e 
no movemento e a danza. 
1.2.- Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou 
mediante a lectura de partituras con diversos tipos de notación. 
1.3.- Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos 
musicais na aula e noutros espazos e contextos. 
1.4.- Perseveranza na práctica de habilidades técnicas que permitan mellorar a 
interpretación individual e en grupo, e a creación musical. 
1.5.- Utilización de técnicas, recursos e procedementos compositivos na 
improvisación, na eleboración de arranxos e na creación de pezas musicais. 
1.6.- Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das facetas e as 
especialidades no traballo dos/as músicos. 
1.7.- Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e 
profesional. 
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BLOQUE 2.- ESCOITA 
2.1.- Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes 
xéneros, estilos e culturas. 
2.2.- A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de 
críticas musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e 
escritas sobre a música escoitada. 
2.3.- Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. 
2.4.- Utilización de diversas fontes de información para obter referencias sobre 
músicas de diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de 
concertos e outras manifestacións musicais, tanto en vivo como divulgadas a través 
dos medios de comunicación. 
2.5.- Edición, difusión e comercialización da música. Novas modalidades de 
distribución da música e as súas consecuencias para os/as profesionais da música e a 
industria musical. 
2.6.- A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e 
nas modas musicais. 
2.7.- Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así 
como polos gustos musicais doutras persoas. 
 

BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
3.1.- Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical español e galego. 
3.2.- Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e 
formais.  
3.3. - Manifestacións musicais doutras culturas. 
3.4.- A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria.  
3.5.- Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. 
3.6.- Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular 
urbana.  
3.7. O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o 
coñecemento da música e a satisfacción con ela.  
3.8.- Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 
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BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 
4.1.- Papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música 
tivo a posibilidade de gravar o son e a aparición dos computadores.  
4.2.- Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como 
consecuencia dos avances  
tecnolóxicos das últimas décadas. 
4.3.- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet e software musical 
de distintas características para o adestramento auditivo e a escoita, a interpretación 
e a creación musical. 
4.4.- Aplicación de técnicas de gravación analóxica e dixital para rexistrar as creacións 
propias, as  
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais. 
4.5.- Análise das funcións da música en producións audiovisuais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos... 
4.6.- Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes  
ou a creación de bandas sonoras orixinais.  
4.7.- Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da 
información e da  
comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o rexistro e a difusión 
de producións sonoras e audiovisuais. 
 

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 
 

1ª  UNIDADE 1: As profesións na música: intérprete, compositor/a, arranxista… 

UNIDADE 2: Linguaxe e práctica musical. 

2ª  UNIDADE 3: Evolución da música popular urbana. 

UNIDADE 4: Música e tecnoloxía. Rexistro, edición  e reprodución sonora. 

3ª  UNIDADE 5: A música integrada en medios de comunicación e a servizo da 

creación audiovisual. 

UNIDADE 6: A música e o cine. O videoclip. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
BLOQUE 1.- INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

1.1.1.- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, 
colabora co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas 
súas propias posibilidades. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Colabora co grupo e 

respecta as regras fixadas 
para a interpretación 

 PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Interpretación 
Rúbrica 

 

1.1.2.- Le partituras como apoio á interpretación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Le partituras como apoio á 

interpretación. 

  PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios prácticos 

Interpretación  

 

1.1.3.- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 
 

MÍNIMOS 
Coñece e cumpre as 

normas establecidas. 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Rúbrica 

 

1.2.1.- Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas instrumentais 
e danzas cun nivel de complexidade en aumento. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Interpreta un repertorio de 

cancións. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios prácticos 

Interpretación  
 

 

1.3.1.- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos 
compositivos para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece técnicas, recursos 

compositivos para 
improvisar. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 
Rúbrica 

 

1.3.2.- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª -3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos 

informáticos ao servizo da 
creación musical. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios prácticos 

Interpretación e creación 
Rúbrica 
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1.4.1.- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, 
programas de radio e televisión, cine...) e o papel xogado de cada fase do proceso 
polos/as profesionais que interveñen. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece  o proceso seguido 

en diversas producións 
musicais  e o papel dos 

profesionais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto de Investigación 

 

 
BLOQUE 2.- ESCOITA 

2.1.1.- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diferentes 
fontes documentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comenta as obras 

musicais propostas, 
axudándose de 

diferentes fontes. 

 PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS AVALIACIÓN 

Exercicios escritos 
Análise audicións 

 

 

2.1.2.- Le e analiza partituras como apoio á audición. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Le partituras como apoio á 
audición. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Análise Audicións 
Exercicios escritos 

Rúbrica 

 

2.2.1.- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de 
crítica orais e escritas sobre a música escoitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza críticas musicais e 

elabora críticas orais sobre 
música escoitada. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Exercicios orais e escritos 
 

 

2.3.1.- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza vocabulario 

axeitado para describir 
música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios orais e escritos 
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2.4.1.- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais e descríbeo 
utilizando unha metodoloxía axeitada. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Recoñece obras musicais e 
descríbeas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Exercicios orais e escritos 
 

 

2.4.2.- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e 

tempo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Exercicios orais e escritos 
 

 

2.4.3.- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, 
así como polos gustos musicais doutras persoas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa respecto pola 

diversidade de propostas 
musicais, así como polos 
gustos musicais doutras 

persoas. 

   PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
 

Rúbrica 

 

2.5.1.- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na 
difusión e na promoción da música. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

3ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa unha actitude 

crítica ante o papel dos 
medios de comunicación 

na difusión e na promoción 
da música. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
 

Rúbrica 

 

2.6.1.- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da 
vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación... 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Coñece  o papel da música 
en situacións e contextos 

diversos 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto investigaciòn 
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BLOQUE 3.- CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 

3.1.1.- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 

Amosa interese por 
coñecer o patrimonio 

musical  galego. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Rúbrica 

 

3.1.2.- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e 
galego, e sitúaos no seu contexto histórico e social. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ªAVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as testemuñas máis 
importantes do patrimonio 

musical e galego 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Exercicios orais e escritos 
 

 

3.2.1.- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e identifica 
as súas características fundamentais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Analiza a través da 

audición músicas de 
distintos lugares do 

mundo. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Análise Audicións 

Exercicios orais e escritos 
 

 

3.2.2.- Recoñece e explica as características básicas da música española e da música 
popular urbana. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Recoñece  as 

características básicas da 
música popular urbana. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto de investigación 

Exposicións orais 

 

3.3.1. Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre a música e 
outras manifestacións artísticas. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Elabora traballos de 

investigación sobre música. 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto de investigación 
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3.4.1.- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da música 
popular 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
 Realiza exposicións ao 
resto do grupo sobre a 

evolución da música 
popular 

 PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exposicións orais 

Proxecto de investigación 

 

3.4.2.- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira 
clara. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza os recursos das novas 

tecnoloxías. 

PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto de 

investigación 

 
BLOQUE 4.- MÚSICA E TECNOLOXÍAS 

4.1.1.- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza recursos 

tecnolóxicos para 
diferentes aplicacións 

musicais. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios interactivos TIC 

Exercicios prácticos TIC 

 

4.1.2.- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical 
como consecuencia dos avances tecnolóxicos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Comprende a 

transformación de 
consumo e gusto musical 
como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Exercicios orais e escritos 

Exercicios prácticos TIC 
Rúbrica 

 

4.2.1.- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto 
audiovisual. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Coñece as técnicas básicas 

necesarias para a 
elaboración dun produto 

audiovisual. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto musical grupal 

Rúbrica 

 

4.3.1.- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar 
secuencias de imaxes. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sabe procurar  fragmentos 

musicais para sonorizar 
secuencias de imaxes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto audiovisual  

 

 

4.3.2.- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a 

selección de músicas 
preexistentes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto audiovisual  

 

4.4.1.- Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos 
apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música e os 
medios de comunicación. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Utiliza fontes de 

información  para indagar e 
elaborar traballos 

relacionados coa función 
da música e os medios de 

comunicación. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Proxecto de investigación 

 

4.5.1.- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías 
como ferramentas para a actividade musical. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª-2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Amosa interese por 

coñecer as posibilidades 
que ofrecen as novas 

tecnoloxías. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Rúbrica 

 

4.5.2.- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver 
dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Consulta fontes de 

información impresa ou 
dixital para resolver 

dúbidas. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Rúbrica 

 

4.5.3.- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode 
utilizala e transmitila utilizando distintos soportes. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª -2ª-3ª AVALIACIÓN 

MÍNIMOS 
Obtén información de 

distintos medios e pode 
utilizala e transmitila 
utilizando distintos 

soportes. 

  PROCEDEMENTOS E  
INSTRUMENTOS 

AVALIACIÓN 
Rúbrica 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 
 

INTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Proba escrita 25% 15% 

Creación e interpretación  35% 20% 

Exercicios individuais 15% 5% 

Proxectos grupais 25% 10% 

NOTA FINAL: 10 100% 50% 

ANEXO 1: ENSINO SEMIPRESENCIAL EN 4º ESO 

 Adaptación da programación ao ensino semipresencial. 

 Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-

19, e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque 

que o ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade semipresencial a presente 

programación adopta as seguintes medidas de adaptación. 

 A maioría dos apartados (competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, 

temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación á programación anteriormente 

descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e recursos, así como o de 

avaliación veranse modificados. 

 Concrecións metodolóxicas da materia no ensino semipresencial: 

 O ensino semipresencial obriga a adoptar unha forma mixta no proceso de ensino-

aprendizaxe, mesturando os procedementos presenciais con outros de ensino telemático onde 

as novas tecnoloxías cobran unha relevancia esencial. 

 En tal sentido, e sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para 

acceder aos medios dixitais necesarios para o seguimento da materia, combinaranse sesións de 

carácter presencial, xa descritas, con outras de carácter telemático conformes ao horario 

establecido pola dirección do centro. 

 As eventuais sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións 

gratuítas e facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas que a administración 
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recomenda facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse coa 

profesora por medio do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas 

puntuais tanto sobre os contidos teóricos como sobre as actividades formuladas de carácter 

práctico. 

 Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico 

para a materia e para cada grupo, onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, onde se 

lle poderán formular tarefas e onde poderá entregalas en tempo e forma determinados. 

Materiais e recursos da materia: 

Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na 

modalidade semipresencial deberá facer uso de distintos materiais proporcionados pola 

docente por medios telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben 

sexa por medio do correo electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas 

dificultades que certo alumnado poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos 

dispositivos tecnolóxicos e das aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais 

teóricos e prácticos facilitados pola docente. 

  

Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación 

 Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha 

das tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, 

proponse para a modalidade semipresencial: 

 1.Exames presenciais (50%) 

 2. Presentación e elaboración de actividades e traballos (50%) 

 Recuperacións e probas extraordinarias: 

Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar en xuño. Para 

poder superar a materia o alumnado deberá entregar como condición necesaria pero non 

suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 

 O alumnado que no consiga aprobar, terá a oportunidade de recuperar a asignatura na proba 

extraordinaria de setembro. 

 Proba extraordinaria de setembro: 

O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara en xuño. 

Esta proba celebrarase nos primeiros días de setembro. 

 ANEXO 2: ENSINO A DISTANCIA EN 4º ESO 

Adaptación da programación ao ensino a distancia. 
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 Dada a evolución da situación sanitaria relativa á extensión da pandemia causada pola COVID-

19, e tendo en conta a posibilidade de que se produza unha situación sobrevida que provoque 

que o ensino presencial pase a ser substituído por unha modalidade a distancia a presente 

programación adopta as seguintes medidas. 

 A maioría dos apartados (competencias chave, obxectivos de aprendizaxe, estándares, 

temporalización, etc.) permanecen inalterados en relación á programación anteriormente 

descrita, non obstante os apartados de metodoloxía, materiais e recursos, así como o de 

avaliación veranse modificados atendendo á forma seguinte: 

 Concrecións metodolóxicas da materia no ensino a distancia: 

 O ensino a distancia obriga a adoptar unha forma totalmente telemática no proceso de ensino-

aprendizaxe tendo as novas tecnoloxías un papel básico e esencial. 

 En tal sentido, e sendo comprensivos coas dificultades que certo alumnado poida ter para 

acceder ás redes e medios dixitais necesarios para o seguimento da materia, tódalas sesións 

terán carácter telemático, e adaptaranse ao horario establecido pola dirección do centro. 

 As sesións teóricas realizadas por medios telemáticos farán uso de aplicacións gratuítas e 

facilmente accesibles para o alumnado, primando aquelas das que a administración recomenda 

facer uso (caso de Webex). Igualmente o alumnado poderá comunicarse co profesor por medio 

do correo electrónico corporativo, onde se poderán atender as dúbidas puntuais tanto sobre os 

contidos teóricos como sobre as actividades prácticas formuladas. 

 Igualmente, farase uso da aula virtual do centro, onde se atopa aberto un curso específico 

para a materia e para cada grupo, onde o alumnado poderá atopar distintos materiais, onde se 

lle poderán formular tarefas e onde poderán entregalas no tempo e forma establecidos. 

 Materiais e recursos da materia: 

 Ademais dos descritos no apartado correspondente da programación, o alumnado na 

modalidade a distancia deberá facer uso de distintos materiais proporcionados polo docente 

por medios telemáticos, ben sexa por medio do curso habilitado na aula virtual, ben sexa por 

medio do correo electrónico. Nese sentido, e sempre sendo comprensivos coas dificultades que 

certo alumnado poida ter para conseguilos, o alumnado deberá dotarse dos dispositivos 

tecnolóxicos e das aplicacións dixitais necesarias para acceder aos materiais teóricos e 

prácticos facilitados polo docente. 

 Será tarefa do profesorado que imparte a materia localizar aqueles casos de alumnado que por 

distintas razóns non teña acceso a redes ou dispositivos telemáticos. Nese caso, intentarase 

axudar ao citado alumnado a que a Administración competente lle proporcione os medios 

necesarios para desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe telemático. 

 Se fose imposible conseguir tales medios, aquel alumnado afectado terá un seguimento vía 

telefónica da materia, contactándose con el/ela polo menos unha vez á semana -pero tantas 

como fose preciso- para resolver dúbidas, ofrecer explicacións, corrixir tarefas, ou calquer 
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outro asunto que afecte ao proceso ensino-aprendizaxe. 

 Avaliación do alumnado. Procedementos de Avaliación e Criterios de Cualificación: 

 Como criterios xerais ou de referencia de calificación para establecer as notas en cada unha 

das tres avaliacións trimestrais, na avaliación final de curso e na extraordinaria de setembro, 

proponse para a modalidade a distancia: 

 1. Exames (30%); 

 2. Presentación e elaboración de actividades e traballos individuais (70%) 

 Recuperacións e probas extraordinarias: 

 Realizarase unha proba de recuperación das avaliación suspensas que terá lugar en xuño, 

realizándose neste caso, por medios telemáticos conforme ao procedemento que será 

establecido no seu momento. Para poder superar a materia o alumnado deberá entregar como 

condición necesaria pero non suficiente as actividades requeridas ao longo de cada avaliación. 

 Os alumnos que non conseguiran aprobar, terán a oportunidade de recuperar a asignatura na 

proba extraordinaria de setembro. 

 Probas extraordinarias de setembro: 

 Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia que non superara en xuño. 

Esta proba, que se celebrará nos primeiros días de setembro, será elaborada polos 

departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, que tamén 

establecerán os criterios de calificación. 

 


