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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO OBRADOIRO MUSICAL 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas e os seus silencios, 
timbres instrumentais diferentes e intensidades e velocidades. 

- Identifica figuras rítmicas básicas: redondas, brancas, negras e 
corcheas. 

- Cantar cancións de forma correcta. - Mantén unha correcta postura e respiración ao entoar. 
- Coñece e comprende o seu proceso de emisión e resonancia 

da voz. 
- Canta pezas vocais propostas, aplicando técnicas que 

permitan unha correcta emisión da voz. 

- Utilizar os diferentes sons producidos mediante percusión 
corporal e percusión de obxectos, para a interpretación, a 

improvisación e a interpretación de pequenas pezas rítmicas. 

- Utiliza os elementos producidos para elaborar pezas 
instrumentais de carácter rítmico. 

- Realiza improvisacións e composicións, partindo de pautas 
previamente establecidas. 

- Integrar os movementos dunha coreografía de forma 
sincronizada, interiorizando o pulso. 

- Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar 
coreografías. 

- Segue o pulso ao moverse en coreografías. 

-  Explorar as posibilidades de distintas fontes sonoras e 
obxectos sonoros. 

- Investiga e indaga de forma creativa as posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos. 

- Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos instrumentos 
de que se dispoña. 

- Diferenza as sonoridades dos instrumentos. 

- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con 
outras disciplinas. 

- Relaciona con coherencia diferentes disciplinas artísticas. 

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos necesarios 
para gravar e reproducir. 

- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías 
e utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2ºESO EXPRESIÓN ARTÍSTICA       
                                      

                                                  Criterio de avaliación                                              Estándar de aprendizaxe 

-  Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas e os seus silencios, 
timbres instrumentais diferentes e intensidades e 
velocidades. 

- Identifica as figuras rítmicas básicas e os seus silencios. 
- Completa compases sinxelos con figuras e silencios básicos 

-  Identificar as notas nas claves máis utilizadas na aula: clave 
de sol e clave de fa. 

- Sabe le notas escritas no pentagrama en clave de sol. 
- Sabe ler notas escritas no pentagrama en clave de fa. 

- Utilizar os diferentes sons producidos mediante percusión 
corporal e percusión de obxectos, para a interpretación, a 
improvisación e a interpretación de pequenas pezas rítmicas. 

- Utiliza os elementos producidos para elaborar pezas 
instrumentais de carácter rítmico. 

- Realiza improvisacións e composicións, partindo de pautas 
previamente establecidas. 

- Integrar os movementos dunha coreografía de forma 
sincronizada, interiorizando o pulso. 

- Utiliza os elementos e recursos adquiridos para elaborar 
coreografías. 

- Segue o pulso ao moverse en coreografías, o interioriza. 
 

-  Explorar as posibilidades de distintas fontes sonoras e 
obxectos  sonoros. 

- Investiga e indaga de forma creativa as posibilidades sonoras 
e musicais dos obxectos. 

- Fai patróns rítmicos con obxectos ou instrumentos. 

-  Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos instrumentos 
de que se dispoña. 

- Diferenza as sonoridades dos instrumentos. 

- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con 
outras disciplinas. 

- Relaciona con coherencia diferentes disciplinas artísticas. 

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos 
necesarios para gravar e reproducir. 

- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade 
musical. 
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                                       1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2ºESO-MÚSICA 
 

                      Criterio de avaliación                        Estándar de aprendizaxe  

- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada e 
aplicándoos a través da lectura ou da audición e 
interpretación. 

- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura 
ou a audición de pequenas obras. 

- Identifica e transcribe patróns rítmicos sinxelos. 

- 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 á 
intensidade e matices, indicacións rítmicas e de tempo. 

- Distingue e emprega 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 á 
intensidade e matices, indicacións rítmicas e de tempo. 

- Identificar e describir os instrumentos e as voces e as súas 
agrupacións. 

- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así 
como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis 
característicos da música popular moderna, do folclore e 
doutras agrupacións musicais. 

- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes 
(gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas de 
organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra musical 
interpretada en vivo ou gravada. 

- Describe os elementos das obras musicais propostas. 
- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 

xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e 
claridade. 

- Realizar exercicios que reflicten a relación da música con 
outras disciplinas 

- Recoñece distintas manifestacións artísticas, que se relacionan 
con outras disciplinas. 

- Demostrar interese polas músicas de distintas características, 
épocas e culturas e por ampliar e diversificar as propias 
preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

- Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas 
funcións expresivas, gozando deles como oínte, con 
capacidade selectiva. 
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- Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 
español e galego e comprender o valor de conservalo e 
transmitilo. 

- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical español 
e galego. 

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e 
reproducir música. 

- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías 
e utilízaas como ferramentas para a actividade musical. 

 
 

                   1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3ºESO- MÚSICA 
 
 
                       Criterio de avaliación                 Estándar de aprendizaxe 

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da 
música (colocación das nota no pentagrama, notas adicionais, 
clave de sol e de fa en cuarta, duración das figuras, matices...) 

- Distingue e emprega os elementos da representación gráfica 
da música (colocación das nota no pentagrama, notas 
adicionais, clave de sol e de fa en cuarta, duración das figuras, 
matices...) 

- Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades, asumindo diferentes papeis, intentando 
concertar a súa acción coa do resto de conxunto, achegando 
ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa 
en común. 

- Amosa apertura e respecto cara ás propostas da profesora. 

- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos 
sonoros 

- Investiga de forma creativa, acerca das posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos sonoros. 

- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á 
que pertencen distintas obras musicais, interesándose por 
ampliar as súas preferencias. 

- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e 
culturas, comparando e contrastando as novas músicas 
coñecidas. 

- -Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de 
diferentes culturas e épocas históricas. 
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- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes, 
algúns elementos e formas de organización e estruturación 
musical dunha obra musical. 

- Describe os diferentes elementos das obras musicais. 
- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos e 

opinións, con rigor e claridade. 
- Explica funcións que cumpre a música na sociedade ao longo 

da historia. 

- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, cunha actitude aberta e 
respectuosa. 

- Amosa interese por coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, cunha actitude aberta e 
respectuosa, elaborando algún proxecto de investigación e 
exposición. 

- Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas 
características das épocas da historia musical. 

- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás 
épocas da historia da música correspondentes. 

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

- Distingue e sitúa temporalmente as épocas da historia da 
música e as tendencias musicais. 

- Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos 
en vivo e as propostas musicais, valorando os seus elementos 
creativos ao longo da historia. 

- Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as 
novas tendencias, grupos, etc, e realiza unha revisión crítica 
desas producións. 

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

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

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4ºESO-MÚSICA 
 

               Criterio de avaliación                     Estándar de aprendizaxe 

- Ensaiar e interpretar unha coreografía aprendida de memoria 
a través da audición e a observación de gravacións. 

- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de 
interpretación. 
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- Analizar e describir as principais características de pezas 
musicais apoiándose na audición e no uso de documentos 
como partituras, textos ou musicogramas. 

- Analiza e comenta as pezas musicais apoiándose en diversas 
fontes documentais. 

- Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas 
músicas, argumentándoa en relación coa información obtida 
en diversas fontes. 

- Analiza críticas musicais e utiliza unha linguaxe axeitada, para a 
elaboración de críticas orais e escritas sobre a música 
escoitada. 

- Utilizar a terminoloxía axeitada na análise de obras e 
situacións musicais. 

- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a 
música. 

- Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo, e no 
espazo, e determinar a época ou a cultura e o estilo das obras 
musicais escoitadas, amosando apertura e respecto. 

- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, 
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 doutras persoas. 

- Realizar exercicios que reflictan a relación musical con outras 
manifestacións artíticas. 

- Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías 
entre a música e outras manifestacións artísticas. 

- Coñecer e analizar as características dos principais grupos e 
tendencias da música popular urbana actual. 

- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a 
evolución da música popular. 

- Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os 
contidos de forma clara. 

- Aplicar as técnicas de gravación analóxica e dixital, para 
rexistrar pezas realizadas. 

- Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun 
produto audiovisual. 

- Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e 
utilizalas con autonomía. 

- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical. 

- Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos 
medios e pode utilizala e transmitila utilizando distintos 
soportes. 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1ºBACH-LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 
 

                        Criterio de avaliación                       Estándar de aprendizaxe 

- Entoar cunha correcta emisión da voz, individual ou 
conxuntamente, unha melodía ou unha canción con 
acompañamento. 

- Coñece os órganos e as funcións do aparello fonador. 
- Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente 

aplicando as indicacións expresivas e dinámicas da partitura. 

- Identificar e executar instrumentalmente ou vocalmente 
estruturas e patróns rítmicos ou melódicos simultáneos dunha 
obra. 

- Interpreta instrumentalmente ou vocalmente estruturas e 
patróns rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra, 
sentindo internamente o pulso. 

- Executa con independencia estruturas rítmicas simultáneas 
utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz. 

- Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as 
características das obras escoitadas ou interpretadas. 

- Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonais, modais, 
cadenciais, tímbricos, etc., das obras escoitadas e 
interpretadas. 

- Escoita e recoñece os elementos básicos das linguaxes propias 
da música culta, jazz, rock, e flamenco, así como os máis 
importantes da linguaxe musical contemporánea. 

- Describe as características das obras escoitadas utilizando a 
terminoloxía axeitada. 

- Realizar exercicios psicomotores e improvisar estruturas 
rítmicas sobre un fragmento escoitado. 

- Practica variantes de fórmulas rítmicas coñecidas e 
improvísaas acordándoas co pulso e o compás do fragmento. 

- Interpretar de memoria, individualmente, fragmentos de 
obras. 

- Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de 
memorización. 

- Mantén unha actitude positiva ante a música. 

- Incorporar movementos coreográficos a unha obra musical 
dada. 

- Constrúe a través de movemento, unha creación coreográfica 
adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da obra. 

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

- Utiliza correctamente aplicacións audiovisuais para elaborar 
traballos. 

- Utiliza recursos tecnolóxicos para investigación e traballos. 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 21 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA 

 

 

         1.- Criterios de avaliación e estándares imprescindibles 2ºBACH- HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

                        Criterio de avaliación                           Estándar de aprendizaxe 

- Expresar xuízos persoais mediante unha análise estética ou un 
comentario crítico a partir dunha audición e a análise dunha 
obra, considerando aspectos técnicos, expresivos e 
interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a 
terminoloxía apropiada. 

- Realiza dende unha perspectiva persoal unha valoración 
estética e crítica dunha obra concreta. 

- Domina o vocabulario e a terminoloxía científica aplicados á 
música e á danza. 

- Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas 

- Situar cronoloxicamente unha obra, tras a súa escoita. - Identifica e sitúa cronoloxicamente os diferentes períodos da 
historia da música e da danza.  

- Coñece e explica as principais características dos estilos, os 
xéneros ou as escolas e detecta as diferenzas entre varias 
obras. 

- Contextualiza a obra no seu momento histórico ou estilístico. 

- Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que 
poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das épocas, os 
estilos ou os autores máis representativos da historia da 
música e da danza. 

- Comprende e explica a complexidade do fenómeno artístico e 
extrae conclusións propias con base nos coñecementos 
adquiridos na materia. 

- Entende e explica a función das obras e a influencia na 
sociedade e noutras disciplinas artísticas no momento da súa 
creación. 

- Comprende e describe o proceso creativo de músicos e 
coreógrafos. 

- Elaborar traballos de investigación sobre algún aspecto 
determinado e relativo á música, a danza, a literatura ou a 
estética da arte de calquera época. 

- Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas e 
dominio do tema de investigación. 

- Selecciona correctamente temas obxecto de investigación, 
establecendo prioridades e superando con creatividade os 
obstáculos que vaian xurdindo. 

- Asume con responsabilidade o seu papel no traballo en grupo, 
tomando as decisións pertinentes. 
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- Elaborar comentarios de diferentes obras, de diferentes 
estilos musicais. 

- Expón as súas reflexións sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o procedemento establecido. 

- Expón de xeito preciso e ordenado o resultado do seu traballo 
de investigación e cita as fontes consultadas. 

- Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, 
así como distintos medios e soportes técnicos. 

- Identificar a través da audición, obras da historia e describir os 
seus trazos máis característicos, xustificando a pertenza a cada 
período artístico. 

- Capta e describe o carácter, xénero, características estéticas e 
trazos estilísticos de cada unha das épocas. 

- Coñece e describe as obras e autores máis representativos dos 
períodos da historia da música. 

- Relacionar a historia da música e da danza nas distintas 
épocas, así como as súas obras máis representativas, con 
outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a sociedade 
do mesmo período. 

- Analiza a complexidade de circunstancias que, pola súa 
importancia, determinen o desenvolvemento dunha época, un 
estilo ou un autor determinado, establecendo xuízos críticos.  
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2. Avaliación e cualificación na ESO  

Avaliación 

Procedementos: 

- Probas. 

- Recompilación de material. 

- Valoracións por escrito. 

- Conectividade e interacción co alumnado 

 

 

Instrumentos: 

- Entrega de traballos rítmicos. 

- Cuestionarios. 

- Vídeos. 

- Traballos teóricos. 

- Exposición de traballos 

Cualificación final 

 

A nota sairá da media das dúas primeiras avaliacións. Esta nota poderá 
aumentar ata 1 punto se o alumno traballa e participa nas actividades 
propostas na 3ªavaliación e se o fai correctamente. Ese punto se dividirá 
entre todos os exercicios propostos ben feitos e entre os días que os 
alumnos se conectaron.  

No caso dos alumnos que teñen a primeira ou a segunda avaliación 
suspensas, poderán recuperar se entregan os exercicios de repaso e 
recuperación marcados pola profesora. Recuperarán sempre que entreguen 
as tarefas, cun 5 de nota. En casos excepcionais, onde o traballo entregado e 
a participación do alumno sexa exemplar, poderá obter un 6. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de que un alumno non chegue a aprobar en xuño por non facer os 
traballos, poderá presentarse en setembro, onde terá que entregar as 
tarefas non realizadas de recuperación e repaso. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Os alumnos deberán facer os exercicios marcados pola profesora para poder 
recuperar a pendente. Estes exercicios serán das dúas primeiras avaliacións 
que non recuperaron nos exames de pendentes parciais do curso. 

 

Criterios de cualificación: 

Os alumnos que entreguen as tarefas recuperarán a materia pendente cun 5.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Cuestionarios e traballos. 
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2. Avaliación e cualificación en 1ºBACH 

Avaliación 

Procedementos: 

- Probas. 

- Recompilación de material. 

- Valoracións por escrito. 

- Conectividade e interacción co alumnado 

 

 

Instrumentos: 

- Entrega de traballos rítmicos. 

- Cuestionarios. 

- Vídeos. 

- Traballos teóricos. 

- Exposición de traballos 

Cualificación final 

 

A nota sairá da media das dúas primeiras avaliacións. Esta nota poderá 
aumentar ata 1.5 puntos se o alumno traballa e participa nas actividades 
propostas na 3ªavaliación e se o fai correctamente. Eses puntos se dividirán 
entre todos os exercicios propostos ben feitos e entre os días que os 
alumnos se conectaron.  

No caso dos alumnos que teñen a primeira ou a segunda avaliación 
suspensas, poderán recuperar se entregan os exercicios de ampliación e 
recuperación marcados pola profesora. Recuperarán sempre que entreguen 
as tarefas e en caso de facelo, terán un 5 de nota. En casos excepcionais, 
onde o traballo entregado e a participación do alumno sexa exemplar, 
poderá obter un 6. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de que un alumno non chegue a aprobar en xuño por non facer os 
traballos, poderá presentarse en setembro, onde terá que entregar as 
tarefas non realizadas de recuperación e repaso. 
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2. Avaliación e cualificación na ESO e en 1ºBACH 

Avaliación 

Procedementos: 

- Probas. 

- Recompilación de material. 

- Valoracións por escrito. 

- Conectividade e interacción co alumnado 

 

Instrumentos: 

- Entrega de traballos prácticos. (Vídeos) 

- Comentarios de audicións. 

- Traballos dos autores das épocas correspondentes. 

- Exposición de traballos 

Cualificación final 

 

A nota sairá da media das dúas primeiras avaliacións. Esta nota poderá 
aumentar ata 1.5 puntos se o alumno traballa e participa nas actividades 
propostas na 3ªavaliación e se o fai correctamente. Eses puntos se 
dividirán entre todos os exercicios propostos ben feitos e entre os días 
que os alumnos se conectaron.  

No caso dos alumnos que teñen a primeira ou a segunda avaliación 
suspensas, poderán recuperar se entregan os exercicios de repaso e 
recuperación marcados pola profesora. Recuperarán sempre que entreguen 
as tarefas, cun 5 de nota. En casos excepcionais, onde o traballo entregado e 
a participación do alumno sexa exemplar, poderá obter un 6. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de que un alumno non chegue a aprobar en xuño por non facer os 
traballos, poderá presentarse en setembro, onde terá que entregar as 
tarefas non realizadas de recuperación e repaso. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Non hai ningún alumno coa materia de Linguaxe e práctica musical de 
1ºBach, pendente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 1ºESO OBRADOIRO MUSICAL 

Actividades 

Ao non ter alumnos suspensos nas anteriores avaliacións, as actividades son 
de ampliación e consisten en: 

- Elaboración dun vídeo de percusión con obxectos caseiros ou co 
corpo. 

- Elaboración dun vídeo cantando unha canción. 

- Elaboración dunha coreografía ao ritmo da música elixida polo 
alumno. 

- Cuestionario con preguntas básicas de figuras, silencios e notas en 
clave de fa y de sol. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

   A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das actividades 
entregadas. Intentarase chegar a todo o alumnado por todos os medios 
posibles. 

 

Materiais e recursos 
Os alumnos recibirán unha folla cos exercicios explicados. Deberá 

entregar os seus traballos gravados cun móbil e resoltos no ordenador. 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 2ºESO TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL 

Actividades 

A pesar de ter algún alumno suspenso nas anteriores avaliacións, e ao ser 
unha materia práctica, as actividades son de ampliación, pero tamén de 
repaso e deberán ser realizadas por todos os alumnos. Servirán para 
recuperar no caso de ter as avaliacións suspensas e para subir nota para os 
alumnos aprobados. 

- Elaboración dun vídeo de percusión con obxectos caseiros ou co 
corpo. 

- Elaboración dun vídeo cantando unha canción. 

- Elaboración dunha coreografía ao ritmo da música elixida polo 
alumno. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

  A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das actividades 
entregadas . Intentarase chegar a todo o alumnado por todos os medios 
posibles. 

 

 

Materiais e recursos 
Os alumnos recibirán folla cos exercicios explicados. Deberán entregar os 
seus traballos gravados cun móbil ou resoltos no ordenador. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 2ºESO-MÚSICA 

Actividades 

As actividades se dividirán en dous tipos: 

Actividades de repaso e recuperación: de carácter obrigatorio para os 
alumnos con avaliacións anteriores suspensas:  

- Tarefas de repaso da 1ªavaliación. 

- Tarefas de repaso da 2ª avaliación. 

Actividades de ampliación e de carácter voluntario para os que as teñen 
aprobadas: 

- Argumento das óperas “Tosca”, “La Traviata”, “La Boheme”, 
“Rigoletto”. 

- Argumento dun musical elixido polo alumno. 

- Argumento do ballet “O lago dos Cisnes”. 

- Cancións de frauta. 

- Actividades da música no cine. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das actividades 
entregadas e que esa entrega se faga no tempo marcado con anterioridade. . 
Intentarase chegar a todo o alumnado por todos os medios posibles. 

 

Materiais e recursos 

Os alumnos recibirán folla cos exercicios explicados. Deberán entregar os 
seus traballos gravados cun móbil ou resoltos no ordenador. 

A profesora enviará vídeos con distintas explicacións, para que os alumnos 
poidan elaborar os seus traballos. 

 
 

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

Actividades 

As actividades se dividirán en dous tipos: 

Actividades de repaso e recuperación: de carácter obrigatorio para os 
alumnos con avaliacións anteriores suspensas:  

- Tarefas de repaso da 1ªavaliación. 

- Tarefas de repaso da 2ª avaliación. 

Actividades de ampliación e de carácter voluntario para os aprobados: 

- Traballo en power point dun estilo musical do século XX 

- Exposición dese traballo nunha videoconferencia. 

- Exercicios do Decafonismo. 

- Vídeo de batería. 

- Cuestionario. 

- Musicograma cunha audición vista na clase. 

- Asistencia ás exposicións dos compañeiros. 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 18 DE 

21 
CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das actividades 
entregadas e que esa entrega se faga no tempo marcado con anterioridade. . 
Intentarase chegar a todo o alumnado por todos os medios posibles. 

 

 

Materiais e recursos 

Os alumnos recibirán folla cos exercicios explicados. Deberán entregar os 
seus traballos gravados cun móbil ou resoltos no ordenador. A profesora 
enviará vídeos con distintas explicacións, para que os alumnos poidan 
elaborar os seus traballos. A profesora conectarase por videoconferencia cos 
alumnos regularmente para o seu seguimento. 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 4ºESO-MÚSICA 

Actividades 

Neste curso, as actividades serán de ampliación e repaso e servirán como 
recuperación das avaliacións anteriores: 

- Traballo en power point dun estilo estilo de música popular. 

- Exposición dese traballo nunha videoconferencia. 

- Vídeo de batería. 

- Coreografía cunha música entregada pola profesora. 

- Infograma dun estilo musical.  

- Test de audicións. 

- Cuestionario da música popular. 

- Asistencia ás exposicións dos compañeiros. 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das actividades 
entregadas e que esa entrega se faga no tempo marcado con anterioridade. . 
Intentarase chegar a todo o alumnado por todos os medios posibles. 

Materiais e recursos 

Os alumnos recibirán folla cos exercicios explicados. Deberán entregar os 
seus traballos gravados cun móbil ou resoltos no ordenador. A profesora 
conectarase por videoconferencia cos alumnos regularmente para o seu 
seguimento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 1ºBACH-LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 

Actividades 

Neste curso, as actividades serán de ampliación e repaso e servirán como 
recuperación das avaliacións anteriores: 

- Traballo en power point dun estilo estilo de música o época. 

- Exposición dese traballo nunha videoconferencia. 

- Vídeo de batería. 

- Coreografía cunha música entregada pola profesora. 

- Infograma dun estilo musical.  

- Test de audicións. 

- Cuestionario da música popular. 

- Asistencia ás exposicións dos compañeiros. 

- Exercicios rítmicos con obxectos diferentes. 

- Vídeo dunha obra cantada. 

- Práctica dunha obra en grupo dende casa. 

- Ditado musical. 

- Infograma ou póster. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das 
actividades entregadas e que esa entrega se faga no tempo marcado con 
anterioridade.  Intentarase chegar a todo o alumnado. 

Materiais e recursos 
Os alumnos deberán entregar os seus traballos gravados cun móbil ou 
resoltos no ordenador. A profesora conectarase por videoconferencia cos 
alumnos regularmente para o seu seguimento. 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 2ºBACH HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

Actividades 

As actividades serán de ampliación da materia: 

- Conexións par falar de temas e instrucións coa profesora. 

- Elaboración dun guión dunha obra de teatro sobre a evolución da 
música na historia. 

- Gravación dos fragmentos desa obra onde cada alumno 
interpretará a un compositor. 

- Comentario dunha audición do Romanticismo. 

- Comentario dunha audición do S.XX 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

A profesora terá en conta as dificultades de cada alumno nos distintos 
exercicios e o valorará positivamente ante todo, a creatividade das 
actividades entregadas e que esa entrega se faga no tempo marcado con 
anterioridade. . Intentarase chegar a todo o alumnado por todos os medios. 

Materiais e recursos 

Os alumnos recibirán apuntes e notas para elaborar os seus traballos. 
Deberán entregalos gravados cun móbil ou resoltos no ordenador. A 
profesora conectarase por videoconferencia cos alumnos regularmente para 
o seu seguimento. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Todos os alumnos teñen o correo da profesora e moitos o móbil. 

A conexión cos alumnos de 1ºESO é a través da aula virtual e mediante a 
titora do grupo, que se encarga de darlles as tarefas. Os alumnos deste 
curso teñen o correo da profesora para comunicarse con ela e resolver 
dúbidas. 

No curso de 2º ESO creouse un grupo de whatsapp onde se está en 
contacto con todos os alumnos, e por onde se explica a materia e as 
dúbidas e po onde se mandan as tarefas. 

Nos cursos 3ºESO,4ºESO 1ºBach e 2ºBach, aparte do grupo de whatsapp, 
temos conexións continuas a través do Google Meet e o Chat. Os alumnos 
entregan os exercicios por aquí e expoñen os traballos en Meet. Tamén 
teñen o correo da profesora para calquera dúbida. 

 

Publicidade  

Esta información aparecerá publicada na páxina web do centro. 
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