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

Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as 
característicos das obras escoitadas ou interpretadas

LPMB2.2.5.  Describe  as  característicos  das  obras  escoitadas,  utilizando  a

terminoloxía axeitada. 

Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras, os termos

e signos relacionados co ritmo e coa expresión musical.
LPMB.3.1.1. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo e 

coa expresión musical. 

Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical.
LPMB.3.2.1. Identifica os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 

diferentes soportes. 

Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical. LPM3.2.3. Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical. 

Realizar traballos  aplicando as ferramentas aplicando as ferramentas 
que ofrecen as novas tecnoloxías.

LPMB.5.2.2.  Utiliza  de  forma  autónoma  os  recursos  tecnolóxicos  como

ferramentas  para  a  audición,  a  interpretación,  a  creación,  a  edición,  a

gravación, a investigación e a aprendizaxe do feito musical. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
Teranse en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores.
O alumno pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas 
neste último trimestre a través de:
- Realización das tarefas asignadas en tempo e forma. 
- Proba práctica: gravación dunha canción tocada ca frauta co 

repertorio aprendido na 1ª e 2ª avaliación
As tarefas teñen que estar correctamente presentadas e ben feitas

Instrumentos:  
- Envío e recepción de traballos a través do correo electrónico interno 

do centro.
- Recepción dos vídeos ca gravación das obras instrumentais desde a 

plataforma Wetransfer
Corrección das tarefas.

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota do terceiro trimestre (C) será a media de tódalas actividades 
realizadas neste terceiro trimestre. 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
-Para o alumnado coa 1ª e a 2ª avaliación aprobadas a cualificación será 
a media desas dúas avaliacións, ou a media da primeira, a segunda e o 
traballo feito no terceiro trimestre se desa maneira o alumnado mellora a
súa cualificación. A nota final será a máis alta entre a media de A e B ((A +
B)/2) e a media de A,B e C ((A + B + C)/3) sendo:
A = Nota da 1ª avaliación.
B = Nota da 2ª avaliación.
C = Nota media das actividades e tarefas realizadas no terceiro trimestre.

-Para o alumnado con algunha das avaliacións non superadas a 
cualificación será a media desas dúas avaliacións, ou a media da primeira,
a segunda e o traballo feito no terceiro trimestre se desa maneira o 
alumnado mellora a súa cualificación. A nota final será a máis alta entre a 
media de A e B ((A + B)/2) e a media de A,B e C ((A + B + C)/3)
Sendo:
A = Nota da 1ª avaliación ou nota media das actividades e tarefas de 
recuperación realizadas no terceiro trimestre se mellora a súa 
cualificación.
B = Nota da 2ª avaliación ou nota media das actividades e tarefas de 
recuperación realizadas no terceiro trimestre se mellora a súa 
cualificación.
C = Nota media das actividades e tarefas realizadas no terceiro trimestre.

https://wetransfer.com/


Proba
extraordinaria
de setembro

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. 
 Nela entrarán só os contidos traballados na primeira e segunda avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non precede porque non hai alumnado de materia pendente

 

Criterios de cualificación:
Non procede porque non hai alumnado con materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede porque non hai alumnado con materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Ampliación: Realización de traballos en modo presentación 
relacionadas ca materia 
Repaso:  realización de actividades relacionadas ca materia dada.
Reforzo:  realización de fichas específicas cos conceptos clave da 
linguaxe musical.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Envío de actividades o correo electrónico interno do centro.
Resolución de dúbidas por correo electrónico.

Materiais e recursos Correo electrónico. Partituras. Gravación de vídeos a través da 
plataforma Wetransfer.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado:
Correo electrónico interno do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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