
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN 

CURSO 2020-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O seguinte anexo, xurde por mor do actual escenario Covid, e seguindo as 
instruccións do 30 de xullo de 2020 dadas pola Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa e seguindo as instruccións acordadas na 
CCP 

AVALIACIÓN INICIAL 

Tal e como recomenda a Consellería, e queda recollido na programación, fíxose 
unha avaliación inicial na primeira semana de curso, para coñecer o nivel destrezas 
e coñecementos do alumnado. Deste xeito, puidéronse detectar, en liñas xerais, 
cales foron as aprendizaxes básicas non adquiridas a causa dos atrasos producidos 
no tercer trimestre do anterior curso, e que quedan reflictidas neste anexo. 

2º ESO  Música 

 Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 

 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades 
de interpretación adecuadas ao nivel. 

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

3º ESO  Música 

 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas 
actividades de interpretación adecuadas ao nivel. 

 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. 

 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. 

 Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con 
actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e 
respectuoso. 

4º ESO Música 

Afectou fundamentalmente, a todas as aprendizaxes referidas ao bloque de 
Interpretación e creación 

1º BACHARELATO  Linguaxe e Práctica Musical 

 Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 

 Realiza exercicios de respiración, relaxación, articulación, fraseo, etc., e valóraos 
como elementos imprescindibles para a adquisición da técnica vocal 



 

 

 Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa importancia para 
afondar na aprendizaxe da linguaxe musical. 

 Percibe o pulso como referencia básica para a execución rítmica, así como a 
identificación do acento periódico base do compás, e logra unha correcta 
interiorización do pulso que lle permite posteriormente unha axeitada execución 
individual ou colectiva. 

 Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias da música culta, jazz, 
rock e flamenco, así como os máis importantes da linguaxe musical 
contemporánea. 

 Asimila os conceptos tonais e modais básicos, desenvolvendo a creatividade e a 
capacidade de seleccionar e usar libremente os elementos da linguaxe musical de 
acordo cunha idea e estruturados nunha forma musical. 
 

2º BACHARELATO  Historia da Música e a Danza 

Afectou a todas as aprendizaxes referidas ao bloque 6 (Romanticismo), 7. 
Primeiras tendencias, 8. Música e Danza na 2º metade do XX e o 9. A música 
tradicional no mundo. 

PLAN DE REFORZO 

Como xa se especificou, todas as aprendizaxes referidas aos bloques de 
Creación e participación foron en liñas xerais, as que quedaron máis afectadas no 
curso pasado, dada a dificultade que supón traballar este tipo de aprendizaxes de 
maneira telemática, e por tanto, son as que deberían ser reforzadas ao longo deste 
curso. Por ese motivo, este Departamento propón o seguinte plan de reforzo 

2º ESO  Música 

Non procede, posto que o alumnado deste nivel, ven de 1º da ESO, curso no 
que non existe a materia de Música.  

3º ESO  Música  

As aprendizaxes non adquiridas ao longo do curso pasado, (salientadas en vermello 

na programación,) correspóndense na súa maior parte co bloque de Interpretación e 

creación, e afectan especialmente a destreza da lectura de notas e interpretación de 

partituras con instrumentos (que é considerada unha das aprendizaxes básicas a 

desenvolver neste curso). 

 

Por isto, o departamento considera que sería convinte reforzar polo menos a parte 

da lectoescritura de notas en clave de sol, incidindo neste punto os 10 primeiros min 

de cada clase, durante o primeiro trimestre posto que, aunque este curso, non vai ser 

doado traballar esas aprendizaxes mediante interpretacións (a non ser que a situación 

sanitaria o permita) sería desexable que aqueles alumn@s que queran cursar esta 

materia no vindeiro ano, teñan acadada dita aprendizaxe. 



 

 

4º ESO  Música 

No caso de 4º, non supón maior problema as aprendizaxes non adquiridas en 3º da 

ESO, posto que neste nivel trabállase coutros tipos de música (música urbana: blues, 

jazz, pop, rock, soul, etc) e resulta moi sinxelo volver hacia atrás cando sexa necesario, 

para explicarlles aquelas aprendizaxes non adquiridas que poidan ser necesarias para 

entender os novos contidos. 

1º BACHARELATO Linguaxe e Práctica Musical 

No caso de 1º de Bacharelato, non supón maior problema as aprendizaxes non 

adquiridas en 4º, posto que esta materia básase nas aprendizaxes de Linguaxe Musical 

desenvolvidas en 2º da ESO. 

2º BACHARELATO Historia e Música da Danza 

 Ocorre o mesmo que en 1º, xa que a materia de 2º de Bacharelato, non ten 
continuidade, xa que trátase de historia da música, que trata sobre as aprendizaxes 
base impartidas en 3º da ESO. 

MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS  

Nas primeiras semanas de curso, tras a avaliación inicial, o profesorado 
comprobará que o alumnado coñece e ten as destrezas necesarias que lles 
permitan desenvolver todas as actividades de xeito telemático, de non ser así, o 
profesorado tentará axudarlles con este tipo de ferramentas, facéndoos 
competentes no manexo da aula virtual (o de calquera outra plataforma que sexa 
necesario utilizar nun posible escenario de ensino non presencial). 

No que repecta as actividades Intentaráse potenciar o carácter práctico das 

actividades, tentando que contribúan na medida do posible, á adquisición das 

competencias clave, a aprendizaxe cooperativa e que fomenten na medida do posible 

aquelas actividades que favorezan a autoaprendizaxe e o traballo en equipo 

No que respecta a os recursos, este é un ano especial, posto que, froito das 
necesidades do centro, por mor desta pandemia, a aula de música foi reconvertida 
nun aula de referencia. 

Por este motivo, a asignatura de música desenvolveráse na aula de 
referencia de cada grupo, nos cursos máis numerosos, e nos que a materia e 
obrigatoria (2º e 3º da ESO), tentando, deste xeito, minimizar riscos, e evitar os 
desplazamentos na medida do posible. 

No caso das optativas (4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato) e debido a 
complexidade que plantexa a optatividade, o centro decidíu, habilitar o Salón de 
actos do centro como aula de música, deste xeito, poderáse traballar a parte de 
práctica instrumental, mantendo en todos momento a distancia mínima requerida e 
as medidas de hixiene aprobadas no centro. 



 

 

No que respecta as actividades de interpretación instrumental, serán 
suprimidas nos cursos máis baixos (3º e 2º de ESO) mentres se manteña a actual 
situación, por ser estes os cursos máis numerosos e os máis complicados de 
controlar á hora de facer clases de práctica instrumental.  

  Si ben, este tipo de actividades, poderán ser sustituídas, si o profesorado así 
o decide, por algún outro tipo de interpretación (expresión corporal por exemplo), 
o incluso poderán ser retomadas ao longo do curso si a situación sanitaria o 
permitira. 

Así mesmo, profesorado velará para que se cumpla coa maior rigurosidade 
posible todas as medidas de hixiene, organizativas e pedagóxicas do plan Covid 
adoptadas polo centro (mantemento da distancia social, unha correcta hixiene de 
mans ao entrar na aula, desinfección de cadeiras e mesas nos cambios de clase, e 
das baquetas e instrumentos de percusión cada vez que sexan utilizados, etc ). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Presencial: mantéñense os criterios especificados nesta programación. 

Semipresencial: mantéñense os criterios especificados nesta programación, si ben, 
intentaráse que as probas/exames sexan realizados de forma presencial, 
procurando unha nova data se fose necesario. Todas as actividades propostas na 
Aula Virtual, serán tidas en conta no apartado “Caderno de Aula” (para 2º,3º e 4º 
da ESO). 

Non presencial: Se evaluará a través de probas telemáticas, pero tendo en conta 
tamén as actividades entregadas, non pudendo especificar neste momento a 
porcentaxe da puntuación atribuída a cada parte, posto que esto vendrá dado polo 
momento e a situación en que nos encontremos, chegados a este punto. 

PREVISIÓN DOS POSIBLES ESCENARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA 
PROGRAMACIÓN 

Á vista da situación actual e seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020 dadas 

pola Dirección Xeral de Educación, debemos contemplar os seguintes escenarios: 

Presencial: O curso desenvolveráse seguindo a metodoloxía, e o sistema establecido 

na programación. 

Semipresencial: No caso de que xurdan casos puntuais, o gromos nalgunha das aulas, 

o alumnado afectado, poderá seguir o curso de xeito virtual mentras dure o seu 

confinamento, xa que as actividades plantexadas na clase, serán actualizadas no Aula 

Virtual.  

Se fose necesario, poderá completarse a formación con algún sistema de 

videoconferencia proporcionado pola Consellería, cuxa asistencia sería controlada, e 

chegado o momento no caso de que un alumn@, o grupo completo non podan asistir 



 

 

ao exame, tentaráse modificar as datas destes e de calquera outro tipo de probas para 

garantir ao alumnado a súa realización ao voltar á ensinanza presencial  

No que respecta aos instrumentos e criterios de avaliación, tentaráse axustar as 

porcentaxes indicadas nesta programación, tendo en conta o momento e a situación 

na que se produzan os gromos. 

Non presencial: Neste caso, o proceso de ensinanza faráse a través de calquera das 

plataformas habilitadas pola Consellería (Webex, etc). Estableceránse aquelas probas 

telemáticas que se consideren necesarias, si ben, tentaráse  sempre que a situación o 

permita, facer al menos una proba obxectiva presencial. 

Neste escenario, cobrará especial importancia a entrega das tarefas 

plantexadas na Aula Virtual, en plazo e forma, (xa que todo material quedará 

disponible na Aula Virtual), así mesmo, tentaráse conseguir unha boa comunicación co 

alumnado, que facilite o intercambio de información de forma fluída en ambas 

direccións, e si fose necesario, estableceránse clases telemáticas con asistencia 

controlada, tentando respetar o horario da asignatura. Para iso, será necesario que 

tanto alumn@s como profesores teñan un bo dominio das ferramentas dixitais: Abalar, 

Aula Virtual, Webex, contas de correo do centro, etc 

 


