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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música
(colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa
en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices;
indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

MUB1.1.1.  Distingue  e emprega os  elementos  que  se utilizan na  representación
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de
fa en cuarta;  duración das figuras;  signos que afectan a  intensidade e matices;
indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

B1.4.  Amosar  interese  polo  desenvolvemento  das  capacidades  e  as
habilidades  técnicas  como  medio  para  as  actividades  de  interpretación,
aceptando e cumprindo as normas que rexen a interpretación en grupo, e
achegando  ideas  musicais  que  contribúan  ao  perfeccionamento  da  tarefa
común.

MUB1.4.2.  Canta  pezas  vocais  propostas  aplicando  técnicas  que  permitan  unha
correcta emisión da voz.
MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas
actividades de interpretación adecuadas ao nivel.

B1.7. Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros.

MUB1.7.1. Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre
elas.
MUB1.7.2. Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais
dos obxectos sonoros.

 B2.2. Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades
musicais da aula como apoio ás tarefas de audición. Tipos de partituras en el
contexto  de  las  actividades  musicais  del  aula  como apoio  as   tarefas  de
audición.

MUB2.2.1. Le e analiza partituras como apoio á audición.

B2.4.  Recoñecer  auditivamente  e  determinar  a  época  ou a  cultura  á  que
pertencen  distintas  obras  musicais,  interesándose  por  ampliar  as  súas
preferencias.. Recoñecer auditivamente y determinar la época o cultura a la
que  pertencen  distintas  obras  musicales,  interesándose  por  ampliar  sus
preferencias. 

MUB2.4.1.  Amosa  interese  por  coñecer  músicas  doutras  épocas  e  culturas,
comparando e contrastando as novas músicas coñecidas.
MUB2.4.2.  Recoñece e sabe situar  no espazo e no tempo músicas de diferentes
culturas e épocas históricas.

B3.1.  Realizar  exercicios  que  reflictan  a  relación  da  música  con  outras
disciplinas.1.  Realizar  exercicios  que  reflicten  la  elección  da  música  con
outras disciplinas. 

MUB3.1.1.  Expresa  contidos  musicais  e  relaciónaos  con  épocas  da  historia  da
música e con             outras disciplinas.
MUB3.1.2.  Recoñece  e  interpreta  manifestacións  da  danza  identificando  e
explicando con linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen.

B3.4.  Distinguir,  situar  e  caracterizar  as  grandes  épocas  da  historia  da
música.

MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as
tendencias musicais. 
MUB3.4.2.  Examina  e  explica  con  criterio  musical  a  relación  entre  os
acontecementos  históricos,  o  desenvolvemento  tecnolóxico  e  a  música  na
sociedade.

B3.5.  Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos
necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou falar de música.

MUB3.5.1.  Emprega  un  vocabulario  adecuado  para  describir  percepcións  e
coñecementos musicais. 
MUB3.5.2.  Comunica  coñecementos,  xuízos  e  opinións  musicais  de  xeito  oral  e
escrito, con rigor e claridade.

B4.1.  Utilizar  con  autonomía  os  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles, MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas
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demostrando  un  coñecemento  básico  das  técnicas  e  dos  procedementos
necesarios  para  gravar,  reproducir,  crear,  interpretar  música  e  realizar
sinxelas producións audiovisuais. 

como ferramentas para a actividade musical.
MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso
adecuado dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías.

B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a
aprendizaxe e a indagación do feito musical.

MUB4.2.1.  Utiliza  con autonomía as fontes  e  os procedementos  apropiados para
elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

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

Avaliación Procedementos: Os procedementos utilizados neste tempo dende o 16
de marzo ata a data actual son: Cisco Webex: para vídeo conferencia e
impartir clases  e dar explicacións, ensinar o manexo de programas.

Aula virtual: para colgar ficheiros de temas, traballos de cuestionarios,
fichas, fichas de recuperación, lecturas e cuestionarios, partituras.

Correo  gmail:  para  avisos  de  horarios,  dar  explicacións  individuais,
bascular traballos de alumnado, enviar vídeos ou audios....

Instrumentos: Son a través dos cuestionarios, fichas, fichas de reforzo,
investigación  dun  tema  concreto,  realización  de  partituras,  vídeos,
audios,  traballos en individual  e  en grupo.   Exames orais  a  través  de
Cisco Webex.

Editores de partituras MuseScore,  audios Audacity,  vídeos Openshot.

Cualificación
final

Será a media da suma das dúas primeiras avaliacións. Para o alumnado
que  teña  aprobado,  subira  a  media  se   seguiu  a  súa  actividade
semanalmente,  sendo  esta  proporcional  aos  resultados  obtidos  nos
diferentes instrumentos. 

No caso de alumnado con unha o as dúas avaliacións suspensas, será a
realización das fichas de reforzo e o traballo dedicado neste tempo o que
lle dará a posibilidade de aprobar e como consecuencia a subida da súa
nota. Sempre seguindo os instrumentos indicados. 

O  alumnado  con  materia  suspensa  do  curso  anterior  e  que  tiña
aprobadas as dúas avaliacións que  o seminario ten programado para a
recuperación, será a través da práctica dunhas partituras para que poida
recuperar a terceira. Utilizando os instrumentos que se requiran.

Proba
extraordinaria de

setembro

Ao alumnado que teña que ir  as probas extraordinarias de setembro.
Enviaráselles  a través da aula virtual  un ficheiro no que se recolla o
traballo para presentar e corrixir de todo aquelo que non fixo, e que o
levou  a  ter  que  presentarse  a  proba  extraordinaria.  Os  instrumentos
serán a través do Cisco Webex, e a través do correo gmail.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: 

Terase en conta o envío do ficheiro na data fixada,  no que se observe un
traballo por parte do alumno, e dicir,  con tempo e non a última hora
feito con presas e sen ningún rigor. Así como traballo de Creación dunha
partitura  a  través  do  MuseScore.  Realización  dun  audio  a  través  do
Audacity.

O  examen  consistira  en  contestación  dunha  serie  de  preguntas  co
mesmo formato que fixemos

nas dúas primeiras avaliacións e tamén dunha proba práctica.

Criterios de cualificación:

Terase  en  conta  o  porcentaxe  que  este  seminario  ten  na  súa
programación de setembro 2019-2020.

40% ex. Oral, 40% ex. práctico 20% traballo ficheiro

Procedementos  e  instrumentos  de  avaliación:  Procedemento,  Aula
virtual, correo gmail. Instrumento, Cisco Webex
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e

no seu caso, ampliación) 

Actividades Comezouse  con  repaso  e  continuamos  avanzando  nos  contidos
mínimos para o dominio de estándares indicados.

Repaso na primeira quincena.

Reforzo  o  manexo  de  certos  programas:  editores  de  partituras,
gravación e manipulación de onda., editores de vídeos.

Avanzar  na  programación  da  materia.  Para  rematar  os  períodos
históricos iniciados na segunda avaliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Tanto  a  metodoloxía  tense  en  conta  o  recollido  na  programación
didáctica do curso, destacando os seguintes aspectos:
- Partir da competencia inicial do alumnado
-Ter  en  conta  a  diversidade  e  respectar  os  ritmos  e  estilos  de
aprendizaxe
- Potenciar as metodoloxía activas
-  Enfoque  orientado  á  realización  de  tarefas  e  resolución  de
problemas
- Uso habitual das TIC
-  Papel  facilitador  do  profesorado  ao  alumnado  que  dispón  de
ordenador e conexión 

Materiais e recursos  Cisco Webex... para explicacións, corrección, exames,... 
Aula vírtual... Colgal información, fichas, cuestionarios.
Teléfono móbil para chamadas e información a través de grupos de
Whatsapp, Google Drive para os traballos en grupo. 
Editores de partituras, editores de audios ou vídeos.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Alumnado: Cisco Webex... para explicacións, corrección, exames,... 
Aula vírtual... Colgal información, fichas, cuestionarios.
Teléfono móbil para chamadas e información a través de grupos de
Whatsapp, Google Drive para os traballos en grupo. 
Editores de partituras, editores de audios ou vídeos.
As familias: Espazo abalar. Móbil, Wwhatsapp

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


