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1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles.

Mantéñense os estándares de aprendizaxe fixados na programación para a 1ª e
2ª avaliación. 

2. Avaliación e cualificación.

Os procedementos e instrumentos de avaliación para o 1º e 2º trimestre serán 
os  xa expostos na programación do curso 2019/20. 

Cualificación final. 

 A nota final será a media da 1º e da 2ª avaliación e subirá ata 2 puntos en 
función dos traballos presentados no 3º trimestre. 
Na cualificación final o alumno deberá obter, para acadar una avaliación 
positiva, unha media de 5 puntos.
Para os alumnos que non acaden 4 puntos na suma da 1ª e 2ª avaliación o 
profesor decidirá traballos e tarefas de recuperación que se realizarán durante 
o terceiro trimestre.

Proba extraordinaria de setembro. 

O alumnado que non supere a materia de Música en xuño examinarase na 
convocatoria extraordinaria de setembro, na que realizará varias probas 
prácticas (Práctica Musical). As probas deberán estar aprobadas ou a súa 
media ser superior a 5. Os contidos da proba de setembro abranguerán só a 
materia da 1ª e 2ª avaliación do curso. Como se trata dunha convocatoria 
extraordinaria, a avaliación do alumnado basearase exclusivamente nos 
resultados do alumnado nas probas realizadas en setembro, en convocatoria 
única. Os alumnos deberán aportar a súa frauta doce e as súas partituras en bo
estado, ou non poderán examinarse.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

Actividades : As actividades reliazadas durante o terceiro trimestre serán de
recuperación, repaso, reforzo e no seu caso, ampliación. 

Metodoloxía : A realización das tarefas farase vía correo electrónico, a web do
centro  e  teléfono  no  caso  de  alumnos  sen  conectividade  ou  que   non
responden ao contacto telemático. 

Materiais e recursos:  Cuestionarios, traballos escritos, tarefas interactivas,
gravacións vocais e instrumentáis. 

4. Información e publicidade.

Para manter a información co alumnado e as familias se empregará o correo
electrónico, a publicación na web do centro e o teléfono. 


