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Introducción
Debido á imposibilidade de continuar coa  metodoloxía eminentemente práctica -que consideramos inherente á impartición desta materia- por mor da
falta de medios e  habilidades que vimos constatando desde a supresión  do ensino presencial na meirande parte do alumnado, o departamento  vese
impelido  a adoptar unha orientación moito máis teórica, reducir e adaptar os contidos, competencias, actividades e metodoloxía en todas as materias e
niveis impartidos, que se detallan a continuación. 
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Obradoiro Musical 1º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio avaliación Estándar aprendizaxe

B.2.3  Características  das  distintas  épocas,  xéneros,  estilos  e  culturas,
presentes en audicións e en pezas a interpretar.
B.3.3 Audición e interpretación de repertorio básico que permita aprezar
as características propias da  nosa tradición musical.
B.3.1 Actividades que poñen en relación a música con outras disciplinas.
B.2.2 Identifica elementos musicais nas audicións
B3.3.  Apreciar  a  importancia  do patrimonio cultural  musical  español  e
galego, e comprender o valor de conservalo e transmitilo

OMB 3.2.1. Amosa interese por coñecer distintos xéneros musicais e as
súas capacidades espresivas, gozando delas como oínte e como intérprete.
OMB 3.2.1 É quen de contextualizar as obras interpretadas/escoitadas
OMB 3.1.1 Relaciona con coherencia diversas disciplinas artísticas.
OMB 3.1.2 Identifica funcións que cumple a música na socieda
OMB 2.2.2 Emprega conceptos musicais con
rigor e precisión
OMB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español
e galego

2. Avaliación e cualificación
• Avaliación:

A avaliación do 3º trimestre farase a partir das tarefas propostas e realizadas polo alumnado (unha  por semana, correspondente á sesión
semanal de 50 minutos na aula)

• Cualificación final:
Para a avaliación final de xuño aplicaránse os criterios + recollidos na páxina 9,comúns a todos os niveis. 

• Proba extra setembro:
Realizarase unha proba -presencial ou telemática en  función das circustancias do momento- de recuperación  sobre os contidos impartidos
presencialmente durante o 1º e  2º trimestre para aqueles alumnos calificados con suspenso na  avaliación  final   de xuño.

• Alumnado con materia  pendente:
Un alumno matriculado en 2º de ESO coa materia Obradoiro Musical de 1º ESO pendente recibiu tarefas de recuperación durante o 1º e 2º
trimestre e se lle ofreceu  a posibilidade de entregalas  durante o 3º (data límite 29  maio) para a súa calificación, substituíndo a proba presencial
prevista para o 7 de maio.

3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre
Nas actividades propostas, que se  poden consultar na Aula Virtual, aplícanse os conceptos básicos adquiridos durante o  1º trimestre e 2º trimestre a
contidos de ampliación que os alumnos poden asimilar facilmente por si mesmos, dándolles a oportunidade de  afianzar o xa adquirido aplicando un
enfoque máis  multidisciplinar.                                                                                                                                                                                              3



Ao non ter libro de texto, os materiais son proporcionados polo departamento (de elaboración propia ou publicados de libre disposición).
O alumnado  accede ao material ben a través da Aula Virtual, ben a través do correo ou  dun grupo de whatsapp.
Inda así, moito alumnado non participa, por unha causa ou outra (un 50% aproximadamente)

4. Información e publicidade.
Toda a actividade do  3º trimestre está a disposición doo  alumnado  a través da web do centro, Aula  Virtual, correo electrónico e teléfono facilitado
por eles mesmos ou as familias. 

Música 2º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio avaliación Estándar aprendizaxe

B1.2.  Distinguir  e  utilizar  os  elementos  da  representación  gráfica  da
música  (colocación  das  notas  no  pentagrama;  clave  de  sol  e  de  fa  en
cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices;
indicacións rítmicas e de tempo, etc.)
B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras
disciplina
B3.3.  Apreciar  a  importancia  do patrimonio cultural  musical  español  e
galego, e comprender o valor de conservalo e transmitilo.
 

MUB1.2.1.  Distingue  e  emprega  os  elementos  que  se  utilizan  na
representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama;
clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a
intensidade e matices; indicacións rítmicas e  de tempo, etc.)
MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza.
MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa
sociedade. 
MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español
e galego
MUB3.3.3.  Coñece  e  describe  os  instrumentos  tradicionais  españois  e
galegos.

2. Avaliación e cualificación
• Avaliación:

A avaliación do 3º trimestre farase a partir das tarefas propostas e realizadas polo alumnado correspondentes ás dúas sesións semanais de 50
minutos na aula)

• Cualificación final:
Para a avaliación final de xuño aplicaránse os criterios recollidos na páxina 9,comúns a  todos os niveis.                                                              4



• Proba extra setembro:
Realizarase unha proba -presencial ou telemática en  función das circustancias do momento- de recuperación  sobre os contidos impartidos
presencialmente durante o 1º e  2º trimestre para aqueles alumnos calificados con suspenso na  avaliación  final   de xuño.

• Alumnado con materia  pendente:
Dúas alumnas matriculadas en 3º  de ESO e un alumno  matriculado en 4º coa materia Música de 2º ESO pendente recibiron tarefas de
recuperación durante o 1º e 2º trimestre e se lles ofreceu  a posibilidade de entregalas  durante o 3º (dta límite  29 de maio) para a súa
calificación, substituíndo a proba presencial  prevista para o 7 de maio.

3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre
Os titoriais e videos propostos ao  alumnado afianzan os conceptos adquiridos durante os dous primeiros trimestres (linguaxe musical), amplían os
contidos  na área de música tradicional galega e danza e afundan no enfoque multidisciplinar na relación da música  con outras artes e  actividades
(cine, teatro, publicidade, etc.)
Ao non ter libro de texto, os materiais son proporcionados polo departamento (de elaborción propia ou publicados de libre disposición).

4. Información e publicidade.
Toda a actividade do  3º trimestre está a disposición do  alumnado  a través da web do centro, Aula  Virtual, correo electrónico e teléfono facilitado por
eles mesmos ou as familias.

Música 3º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio avaliación Estándar aprendizaxe

B.2.4 Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que
pertencen  distintas  obras  musicais,  interesándose  por  ampliar  as  súas
preferencias.
B.3.4 Distinguir,  situar  e  caracterizar  as  grandes  épocas  da  historia  da
música.
B.3.1 Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras
disciplinas.
B.3.3 Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das
épocas da historia musical.

MUB 2.4.2 Recoñece e  sabe situar  no espazo e  no tempo músicas  de
diferentes culturas e épocas históricas.
MUB 3.4.1  Distingue  e  sitúa  temporalmente  as  épocas  da  historia  da
música e as tendencias musicais.
MUB 3.4.2 Examina e explica con criterio musical a relación entre os
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na
sociedade.
MUB.3.1.1  Expresa  contidos  musicais  e  relaciónaos  con  épocas  da
historia da música e con outras disciplinas.



B.3.2 Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características,
épocas  e  culturas,  e  por  ampliar  e  diversificar  as  propias  preferencias
musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa.
B.3.5 Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos
necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou falar de música.

MUB 3.1.3 Distingue e explica s diversas funcións que cumpre a música
na sociedade ao longo da historia.
MUB 3.3.1 Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás
épocas da historia da música  correspondentes
MUB 3.2.1 Amosa interese por coñecer  música de diferentes épocas  e
culturas  como fonte  de  enriquecemento  cultural  e  satisfacción  persoal,
elaborando e expoñendo algún proxecto de investigación.
MUB 3.5.1 Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións
e coñecementos musicais.

2. Avaliación e cualificación
• Avaliación:

A avaliación  do  3º  trimestre  farse  a  partir  das  tarefas  propostas  e  realizadas  polo  alumnado  (dúas   por  semana,  un  texto  e  un  video)
correspondentes ás dúas sesións semanais de 50 minutos na aula)

• Cualificación final:
Para a avaliación final de xuño aplicaránse os criterios recollidos na páxina 9,comúns a todos os niveis.

• Proba extra setembro:
Realizarase unha proba -presencial ou telemática en  función das circustancias do momento- de recuperación  sobre os contidos impartidos
presencialmente durante o 1º e  2º trimestre para aqueles alumnos calificados con suspenso na  avaliación  final   de xuño.

• Alumnado con materia  pendente:
Un alumno matriculado en 4º de ESO coa materia Música  de 3º de ESO pendente recibiu tarefas de recuperación durante o 1º e 2º trimestre e
se lle ofreceu  a posibilidade de entregalas  durante o 3º (dataa límite 29 de maio) para a súa calificación, substituíndo a proba presencial
prevista para o 7 de maio.

3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre
Nas actividades propostas, que se  poden consultar na Aula Virtual, aplícanse os conceptos básicos adquiridos durante o  1º trimestre a contidos de
ampliación que os alumnos poden asimilar facilmente por si mesmos, dándolles a oportunidade de  afianzar o xa adquirido aplicando un enfoque máis
multidisciplinar.
Ao non ter libro de texto, os materiais son proporcionados polo departamento (de elaborción propia ou publicados de libre disposición).

4. Información e publicidade.
O alumnado  accede ao material ben a través da Aula Virtual, ben a través do correo ou  dun grupo de whatsapp.
Inda así, moito alumnado non participa, por unha causa ou outra (un 50% aproximadamente)                                                                                           6



Linguaxe e Práctica Musical  1  Bacharelato

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio avaliación Estándar aprendizaxe

B.3.1 Coñecer  e  aplicar  na lectura e  na interpretación  de partituras  os
termos e os signos relacionados co ritmo e coa expresión musical.

B.3.2 Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical

B.3.2  Recoñecer  nunha  partitura  os  elementos  básicos  da  linguaxe
musical.

2.2  Recoñecer  auditivamente  e  describir  con  posterioridade  as
características das obras escoitados ou interpretadas.

LPBM 3.1.1 Identifica e  interpreta  os  termos e  signos relacionados co
ritmo e coa expresión musical.
LPMB 2.2.2 Utiliza a lectura e a escrita musical como apoio á audición.
LPMB 2.2.3 Escoita obras musicais seguindo a partitura.
LPMB  3.2.1  Identifica  os  elementos  básicos  da  linguaxe  musical
utilizando diferentes soportes.
LPMB  3.2.3  Aplica  correctamente  a  terminoloxía  propia  da  teoría
musical.
LPMB 3.2.2 Recoñece elementos harmónicos básicos.
LPMB 3.2.3 Aplica correctamente a termino
loxía propia da teoría musical.
LPMB 2.2.1 Percibe os aspectos máis salientables das obras escoitadas ou
interpretadas e é quen de clasificalas.
LPMB  2.2.1  Percibe  os  aspectos  formais  das  obras  escoitadas  ou
interpretadas.

2. Avaliación e cualificación
• Avaliación:

A avaliación do 3º trimestre farase a partir da valoración da participación do alumnado na Aula Virtual.
• Cualificación final:

Para a avaliación final de xuño aplicaránse os criterios recollidos na páxina 9,comúns a todos os niveis.
• Proba extra setembro:

Realizarase unha proba -presencial ou telemática en  función das circustancias do momento- de recuperación  sobre os contidos impartidos
presencialmente durante o 1º e  2º trimestre para aqueles alumnos calificados con suspenso na  avaliación  final   de xuño.

• Alumnado con materia pendente:
Non hai  neste nivel.
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3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre
Na Aula Virtual se  recollen os conceptos teóricos básicos traballados durante o  curso co apoio de partituras e audicións para o repaso individdual, sen
temporalizalo como nos cursos da ESO, por considerar que, neste nivel, os alumnos xa deben ser quen de planificar e organizar o seu traballo.
O alumnado que o desexe ten a opción de repasaar estes contidos e  optar  a subir a nota media dos dous primeiros trimestres.
Ao non ter libro de texto, os materiais son proporcionados polo departamento (de elaboración propia ou publicados de libre disposición).

4.  Información e publicidade
O alumnado  accede ao material a través da Aula Virtual, e ten a posibilidaade de contactar coa profesora,  ben polos foros  da mesma, ben por correo
electrónico.  Ata o momento non teñen participado activamente,  seguramente  debido a que teñen en xeral boa nota media nos  dous primeiros
trimestres  e non precisan  mellorala.

                                                                                                                                                                                                                                               8



Instrumentos de cualificación para todos os niveis: 

1. Cualificación da 1ª e 2ª avaliacións.
2. Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación na 3ª avaliación.

Nota media 1ª e 2ª avaliacións =

APROBADO

• Súmase  á  nota  media  resultante  a  cualificación  das  actividades  da  3ª
avaliación (incremento máximo de 2 puntos).

• Cualificación das actividades da 3ª avaliación:*
• Menos do 40% das actividades realizadas correctamente: 0,5 puntos.
• Do 40% ao 70% das actividades realizadas correctamente: 1 punto.
• Do 70% ao 90% das actividades realizadas correctamente: 1,5 puntos.
• Máis do 90% das actividades realizadas correctamente: 2 puntos.

• Nota media 1ª e 2ª avaliacións =

SUSPENSO entre 3,5 e 4,9

• Súmase  á  nota  media  resultante  a  cualificación  das  actividades  da  3ª
avaliación (incremento máximo de 2 puntos).

• Cualificación das actividades da 3ª avaliación:*
• Menos do 40% das actividades realizadas correctamente: 0,5 puntos.
• Do 40% ao 70% das actividades realizadas correctamente: 1 punto.
• Do 70% ao 90% das actividades realizadas correctamente: 1,5 puntos.
• Máis do 90% das actividades realizadas correctamente: 2 puntos.

Nota media 1ª e 2ª avaliacións =

SUSPENSO inferior a 3,5

• O alumnado obterá o aprobado (NOTA 5) se realiza correctamente máis do
90% das actividades propostas no 3º trimestre.

• No caso de non acadar o aprobado, a nota final ordinaria será a media entre a
1ª e 2ª avaliacións.
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