
     

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

 
DEPARTAMENTO DE ________MÚSICA_________ 

 
 
 Conforme ditan as 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, o Departamento de 
______Música_________ reuniuse de maneira telemática o día ____5 de maio______________ e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa 
Programación Didáctica do curso actual. 
 
 
MATERIA E CURSO: 2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE : 

• Recoñece os parámetros do son utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 
• Distingue e emprega os seguintes elementos da representación gráfica da música: clave de sol, colocación das notas no pentagrama,        

as figuras e a súa duración, pulsos, acentos, compases binarios, ternarios e cuaternarios, signos de repetición e anacruse. 
• Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz e dos instrumentos. 
• Valora e respeta a importancia do patrimonio musical español e galego. 
• Coñece os instrumentos tradicionais galegos. 
• Diferencia visual e auditivamente os instrumentos das diferentes familias incluídas na orquestra. 
• Coñece a clasificación de intervalos, a diferenciación entre ton e semitón e as alteracións. 
• Describe os elementos das obras musicais propostas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 



     

 

APORTACIÓN DAS UNIDADES  AS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
• Competencia para aprender a aprender: afianzando capacidades e destrezas fundamentais para o aprendizaxe guiado e autónomo, como 

a atención, a concentración e a memoria. 
• Competencia para aprender a aprender: interpretar unha obra musical require disciplina e esforzo persoal, e o alumno aprende a 

dominarse física e psiquicamente 
• Competencia cultural e artística: fomentando a capacidade de apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes manifestacións 

culturais e musicais. 
• Competencia cultural e artística: a educación musical non é só lúdica, senón que está conectada con outros linguaxes artísticos. Tamén 

coñecendo músicas de diferentes culturas, épocas e estilos. 
• Competencia en comunicación lingüística: adquirindo un vovabulario musical básico e preciso. 
• Competencia social e ciudadana: participando en experiencias musicais expresando a súas propias ideas e valorando as dos demais. 
 

 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL1:  

TELEMÁTICA: • Práctica das cancións propostas para frauta. 
• Audición activa de fragmentos onde aparezan os distintos instrumentos traballados. 
• Exercicios escritos de identificación dos instrumentos traballados. 
• Textos sobre os distintos xéneros musicais.  
• Exercicios prácticos de lecto-escritura dirixidos ao repaso dos aspectos da linguaxe musical traballados 

durante o curso. 
 

 
CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

                                                
1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais. 



     

 

Media das notas da primeira e segunda avalición. Da terceira avaliación valorarase positivamente o traballo realizado na casa e enviado. O traballo da 
terceira avaliación, correctamente realizado e entregado, servirá para recuperar as avaliacións suspensas, e no caso dos xa aprobados, subirá a nota do 
alumno entre un e dous puntos. Terase en conta principalmente o esforzo na realización destas actividades que inciden básicamente no repaso e no 
reforzo. 
No caso das ACIs, igualmente o traballo da terceira avaliación non poderá incidir negativamente na cualificación e as actividades realizadas con 
corrección serán valoradas positivamente. 
 
 
 



     

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 
 
MATERIA E CURSO:  

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser 

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización 
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 
DATAS 

 
 
 
 
 

En Ferrol, a _____ de maio de 2020 
 
 
 
 
 
 

Xefe/a do Departamento 


