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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 aritmética da 1º e da 2ª 
avaliación . O alumnado que realize o 70% das tarefas do 3º trimestre obterá 
un punto máis na nota final e quen realize o 100% sumará dous puntos 
adicionais sobre a media da 1ª e 2ª avaliación. 
Na cualificación final o alumno deberá obter, para acadar una avaliación 
positiva, unha media de 5 puntos.
O alumnado que non acade 5 puntos na media da 1ª e 2ª avaliación e as 
tarefas do 3º trimestre poderá realizar un exame a través de videochamada ou 
presencial en caso de ser posible a asistencia ao centro . O exame consistirá en
10 preguntas teóricas que valerán 1 punto cada unha e supondrá o 100% da 
nota final. Para aprobar requírese un mínimo de 5 puntos. En caso de non 
acadar o aprobado prevalecerá a nota máis alta obtida polo alumno entre as 
dúas: ou ben a nota do exame , ou a nota media obtida na cualificación final 
(media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación e a suma das tarefas do 3º 
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 un examen escrito. 
Este exame deberá estar aprobado ( nota igual o superior a 5 ) para que o 
alumnado poda superar a materia.
 Os contidos da proba de setembro abranguerán a materia do 1º e do 2º 
trimestre. 
  En setembro non se fará proba práctica. O exame consistirá en 10 preguntas 
teóricas  que valdrán 1 punto cada unha. 

Avaliación de materia pendentes.

Os alumnos con Música pendente de 2ºESO serán avaliados seguindo a 
avaliación continua do seu curso durante as dúas primeiras avaliacións e con 
tarefas de repaso e recuperación durante o 3º trimestre. 



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, páxina
web do centro e teléfono no caso de alumnos sen conectividade ou que  non
responden ao contacto telemático. 

Materiais e recursos: Cuestionarios, traballos escritos e tarefas interactivas. 

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. 


