
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES EDUARDO PONDAL
CURSO: 2019-2020
MATERIA: MÚSICA 4º ESO
DEPARTAMENTO: MÚSICA
DATA: 11 de mayo de 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 9 CENTRO:IES EDUARDO PONDAL
CURSO: 4º ESO

MATERIA:MÚSICA



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

Ensaiar e interpretar, unha peza vocal ou instrumental, aprendidas de 
memoria a través da audición ou da observación de gravacións de 
audio e vídeo, ou mediante a lectura de partituras e outros recursos 
gráficos.

MUB1.1.1.  Aplica  as  habilidades  técnicas  necesarias  nas  actividades  de
interpretación, e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde
coas túas propias posibilidades.
Le partituras como apoio á interpretación.

Practicar repertorio variado de cancións. MUB1.2.1 Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas 
instrumentais e danzas cun nivel de complexidade en aumento.

Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, 
considerando a intervención de distintos/as profesionais.

MUB1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado 
en cada fase do proceso polos/as profesionais que interveñen.

Analizar  e  describir  as  principais  características  de  pezas  musicais
apoiándose  na  audición  e  no  uso  de  documentos  como  partituras,
textos ou musicogramas. 

MUB2.1.1.Analiza  e  comenta  as  obras  musicais  propostas,  axudándose  de
diversas fontes documentais.
 Le e analiza partituras como apoio á audición.

Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo, e 
determinar a época ou a cultura e o estilo das obras musicais 
escoitadas previamente, amosando apertura e respecto polas novas 
propostas musicais e interesándose por ampliar as súas preferencias.

MUB2.4.1.Recoñece  e  compara  os  trazos  distintivos  de  obras  musicais,  e
descríbeo utilizando unha terminoloxía axeitada.
Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. Amosa interese,
respecto  e  curiosidade  pola  diversidade  de  propostas  musicais,  así  como
polos gustos musicais doutras persoas.

Realizar un traballo en modo presentación sobre un musical

MUB3.4.1Realiza un traballo de presentación  sobre a evolución da música
popular.
Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira 
clara.

 Caracterizar a función da música nos medios de comunicación (radio, 
televisión, cine, etc.) e as súas aplicacións na publicidade, nos 
videoxogos e noutras aplicacións tecnolóxicas.

MUB4.4.1.Utiliza con autonomía as fontes de información e os 
procedementos apropiados para indagar e elaborar traballos relacionados 
coa función da música nos medios de comunicación.
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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 
avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non procede porque non hai alumnado pendente 

Criterios de cualificación:
Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede
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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 ó correo electrónico interno do centro.
Resolución de dúbidas por correo electrónico.

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

Información ao
alumnado e ás

familias

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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