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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 Ensaiar e interpretar, en pequeno
g r u p o , u n h a p e z a v o c a l o u
instrumental, ou unha coreografía,
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.

 Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación

 Le partituras como apoio á interpretación.

 Compoñer unha peza mus ica l
util izando diferentes técnicas e
recursos

 Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos compositivos
para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música.

 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 obras musicais propostas, axudándose de diversas fontes
documentais.

 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
previamente na aula, amosando
apertura e respecto polas novas
propostas musicais e interesándose
por ampliar as súas preferencias.

 Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e descríbeo utilizando unha
terminoloxía axeitada.

 Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como
polos gustos musicais doutras persoas. 

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

 Realiza traballos e exposicións sobre a evolución da música popular.

 Valorar o papel das tecnoloxías na
formación musical.

 Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 

 Caracterizar a función da música nos
medios de comunicación ( radio ,
televisión, cine, etc.) e as súas
ap l i cac ións na pub l i c idade, nos
videoxogos e noutras apl icacións
tecnolóxicas. 

 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.

Non avanzaremos materia no terceiro trimestre. 
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Observación diaria  Escala numérica

 Probas estandarizadas

 Probas Prácticas 

 Preguntas escritas (ensaiadas, analizadas e revisadas) da linguaxe musical e o son.

 Coa frauta de bico ou outro instrumento. Partituras adaptadas ao nivel.*

 Traballo investigación  Rúbrica*

*Utilizados no terceiro trimestre.

No terceiro trimestre serán avaliados dous traballos de investigación (2 puntos cada traballo) e tres
gravacións de interpretación instrumental (2 puntos cada obra) = +10% da nota final 

2.2. Criterios para a cualificación final

Cualificación final = (nota 1ª avaliación + nota 2ª avaliación)/2+10% notas resultado 3ª avaliación (ver
punto anterior)

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Todo o alumnado da materia está aprobado en xuño, pois non houbo suspensos nos dous primeiros
trimestres.
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3. Alumnado coa materia pendente

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Non hai.

3.2. Criterios de avaliación

3.3. Criterios de cualificación

3.4. Proba extraordinaria de setembro
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Asignación de tarefas.

4.2. Actividades

• Práctica instrumental con envío de audío e/ou vídeo.

• Fichas de exercicios de linguaxe musical

• Audicións e análise musical

• Traballos de investigación sobre temas musicais, grupos música, etc.

4.3. Materiais e recursos

• Apuntes 1º e 2º trimestre

• Exercicios de linguaxe musical

Vídeos e audios
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

Tamén estarán na web,  no apartado de Música.

Todo o alumnado recibirá unha mensaxa a través da Aula Virtual cun enlace ás modificacións. 
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Carnota,  12    de maio de 2020

A xefa do Departamento de Música
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