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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
IMPRESCÍNDIBLES

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE
B2.1. Recoñecer autidivamente o pulso dunha obra ou dun 

fragmento, así como o acento periódico, e interiorizalo  para 
manter durante breves períodos de silencio. 

LPMB2.1.1. 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. 

B2.2. Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade 
as característicos das obras escoitadas ou interpretadas 

LPMB2.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, 
modais, cadenciais, formais, tímbricos etc., das obras 
escoitadas ou interpretadas. 

B3.1. Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de 
partituras os termos e os 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. 

B3.2. Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da 
linguaxe musical.

LPMB.3.2.1. Identifica os elementos 

básicos da linguaxe musical, utilizando diferentes soportes. 

B4.1.    Realizar exercicios psicomotores     e improvisar 
estruturas rítmicas sobre  un fragmento  escoitado de maneira 
tanto individual    como conxunta. 

LPMB.4.1.1. Practica variantes  de fórmulas rítmicas coñecidas 
e improvísaas libremente, acordándoas co pulso e  o compás 
do fragmento 

B5.1. Realizar traballos e exercicios aplicando  as ferramentas 
que ofrecen as novas tecnoloxías. 

LPMB.5.1.1. Utiliza correctamente editores de partituras, 
secuenciadores, MIDI e software para aplicacións audiovisuais.

B4.5. Saber comportarse como espectador/a e intérprete, e  
controlar o medo escénico nas actuacións. 

 LPMB.4.5.1. Compórtase de maneira correcta como 
espectador/a e como intérprete na realización de actividades 
musicais desenvolvidas  en diferentes contextos. 

B4.3. Interpretar de memoria, individualmente  ou 
conxuntamente, fragmentos de obras do repertorio 
seleccionados entre os propostos  polo alumnado, valorando 
as achegas do grupo e desenvolvendo   o espírito crítico. 

LPMB.4.3.1. Coñece  o repertorio 
traballado e ten capacidade de memorización, sensibilidade 

musical  e capacidade expresiva. 

B4.2. Improvisar, individualmente ou colectivamente, breves 
melodías tonais ou modais, pequenas formas musicais 
partindo de premisas relativas a diferentes aspectos da 
linguaxe musical. 

LPMB.4.2.1. 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. 

B1.2. Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos 
sinxelos, escalas ou acordes arpexiados a partir de diferentes 
alturas

 LPMB1.2.1. Reproduce e identifica intervalos, 

escalas ou acordes a partir de diferentes alturas, utilizando 
unha correcta emisión da voz. 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
2.1. AVALIACIÓN

1. PROCEDEMENTOS:

Os procedementos para a avaliación do tercer trimestre serán as actividades teóricas e 
prácticas, proxectos, cuestionarios, audios, videos, etc encomendados coma tarefas, ben estean 
realizadas de xeito telemático durante todo o trimestre ou de xeito presencial se eventualmente 
asi o permiten as autoridades pertinentes.

2. INSTRUMENTOS

Para avaliar estes procedementos empregarase o traballo feito polo alumnado nos tres trimestres. O 
proceso de avaliación será continuo, formativo e diagnóstico. Si neste trimestre non é posible a 
presencialidade, se avaliarán os proxectos e cuestionarios enviados a través da Aula Virtual sobre os 
contidos tratados, elaborados personalmente polos alumnos e orientados e revisados polo profesor.

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL

Alumnado sen avaliacións suspensas: 
A nota do tercer trimestre obterase coa media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación, e esta nota 
poderá verse incrementada nun 10% pola realización das tarefas en comendadas ao longo do 3º 
trimestre (contarase proporcionalmente o número das tarefas entregadas con respecto ao total 
das encomendadas)
Alumnado con avaliacións suspensas: 
No caso do alumnado cunha ou as dúas avaliacións suspensas, a cualificación tamén obterase seguindo
o mesmo criterio, mais terá que facer  traballo de recuperación e a súa realización poderá aumentar 
ata nun punto a nota media aritmética obtida do 1º e 2º trimestre. En caso de que algún alumno ou 
alumna que lle corresponda facer o traballo de recuperación non o faga, non se poderá aprobar a 
materia na convocatoria ordinaria tendo que acudir á convocatoria extraordinaria de setembro. A nota 
obtida tras aplicar estas normas o alumno en cuestión redondearase para arriba e nunca se aprobará 
cunha nota inferior ao 4,5. Ademais, no caso do alumnado con algunha ou as dúas avaliacións 
suspensas a nota que se obterá nunca será maior a 5.

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Na proba extraordinaria de setembro avaliaranse todos os contidos e estándares traballados ao 
longo das clases presenciais ao longo da 1ª e 2º avaliación.

2.4. ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE

Non se contempla



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU 
CASO, AMPLIACIÓN)
3.1. ACTIVIDADES

Encomendaranse tarefas que requiren o coñecemento  dos contidos traballados na clase. Asemade, as 
tarefas contribuirán á adquisición das competencias chave. Algún exemplo das tarefas a desenvolver son as 
seguintes: slideshare onde comentar a música e as cancións dsifrutadas ao longo da corentena, audicións 
de youtube, proxectos en pdf, actividades interactivas (educaplay) elaboradas por outros profesores de 
Música (Clase de Música 2.0) ou elaboradas pola profesora en Moodle coma cuestionarios, buzóns 
entregados coma tarefas...

3.2. METODOLOXÍA (Alumnado con conectividade e sen conectividade)
O proceso de ensino-aprendizaxe telemático levarase a cabo seguindo un enfoque o máis comunicativo 
posible, sempre limitado polo mesmo contexto e as dificultades para desenvolver certas actividades. Non se
ampliarán contidos senón que enfocarán as tarefas na racuperación, reforzo e repaso. Sendo consciente das
dificultades da situación e a necesidade de ter que compartir os ordenadores con outros membros da 
unidade familiar ou mesmo de dificultades ocasionadas en moitos casos para acceder á rede debido á 
localización das vivendas do alumnado no entorno máis rural e ao mal funcionamento nestes tempos das 
compañías de internet, pretenderase que o tipo de tarefas se poidan realizar tamén empregando o teléfono
móbil. Normalmente empregarase un prazo dunha semana para entregar as tarefas, pero podendo ampliar 
este prazo por causas xustificadas. 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS
Coa metodoloxía indicada, os recursos requeridos para o seguimento das tarefas son o ordenador e/ou o 
móbil.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
4.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

Calquera comunicación entre a docente e o alumnado e as familias deles realizarase a través do 
correo electrónico, teléfono, Whatsapp, ademáis dos canles oficiais tales como Abalar, 
titores....videochamadas entre profesorado. Estes medios serán empregados para a comunicación 
de tarefas, dúbidas, etc. Así como das adaptacións ás programacións, así como de calquera outra 
información.

4.2. PUBLICIDADE

A adaptación da Programación Didáctica á situación excepcional do 3º trimestre será publicada na páxina 
web do centro e tamén se comunicará a través dos correos electrónicos facilitados polo alumnado, Aula 
Virtual...


