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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unha parte considerable da materia de Música é práctica, polo que para adaptarnos a nova 

situación tivemos que prescindir por completo dos estándares relacionados ca práctica instrumental e a 

interpretación colectiva. Isto é debido que nos podíamos asegurar chegar a todo o alumnado por cuestión 

de carácter técnico das familias. Os estándares seleccionados están relacionados co reforzo do linguaxe 

musical e os contidos teóricos da 3ª avaliación. Esperamos que esteen practicando nas súas casas o 

solfexo e coa frauta ou calquera outro instrumento. 

Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ B1.1. Parámetros do son. 
Elementos básicos da linguaxe 
musical 

▪ MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da 
linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ B1.7. Grafías e outras formas 
de notación musical, 
convencionais e propias, 
empregadas como expresión 
musical. 

▪ 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.). 

▪ CCEC 

▪ B2.1. Utilización dos recursos 
necesarios para a comprensión 
da música escoitada. 

▪ B2.3. Clasificación e 
discriminación auditiva dos 
tipos de voces e instrumentos, 
e das agrupacións vocais e 
instrumentais. 

▪ MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así 
como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

▪ CCEC 

▪ MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos 
da música popular moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 

▪ CCEC 

▪ B2.6. Audición, análise 
elemental e apreciación crítica 
de obras vocais e 
instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e 
culturas musicais, incluíndo as 
interpretacións e composicións 
realizadas na aula. 
Investigación de músicas de 
distintas características para 
ampliar as propias preferencias 
musicais. 

▪ MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais propostas. ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical.  ▪ CCEC 

▪ MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade. 

▪ CCL 

▪ B3.6. Recollida de información, 
valoración e exposición do feito 
musical e as súas opinións. 

▪ MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais 

▪ CCL 

▪ MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito 
oral e escrito, con rigor e claridade. 

▪ CCL 

▪ B3.7. Música actual: novas 
tendencias; concertos en 
directo. 

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para 
indagar sobre novas tendencias, representantes, grupos de música popular, 
etc., e realiza unha revisión crítica desas producións.  

▪ CD 
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Contidos Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais 
propias. 

 

▪ CAA 

▪ B4.6. O son e a música nos 
medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e 
da comunicación. Valoración 
dos recursos tecnolóxicos 
como instrumentos para o 
coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

▪ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

▪ CD 

O subliñado en verde fai referencia ós estándares mínimos recollidos na programación de inicio de curso. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Procedementos avaliación: A profesora poralles a ficha coa teoría e explicacións 

acompañados de vídeos para completar e axudar ó estudo. O alumnado realizara as fichas 

relacionados con ditos contidos. 

Instrumentos avaliación: A realización dos cuestionarios elaborado pola No caso dos que 

non teñen conectividade ofréceselle a posibilidade de realizar as tarefas por escrito, buscando un 

medio de envío e recollida de material. 

Cualificación final : A nota da 3ª avaliación será obtida do seguinte xeito: 

 Será unha media da 1ª e 2ª avaliación. 

 O alumnado que realice as tarefas da 3ª avaliación verá mellorada a súa 

cualificación do seguinte xeito: 

- Se a media das tarefas está entre un 5-6, subirase 0,25. 

- Se a media das tarefas está entre un 7-8, subirase, 0,50. 

- Se a media das tarefas está entre un 7-8, subirase 1 pto. 

Proba extraordinaria de setembro: O alumnado ca materia suspensa terá que realizar unha 

proba escrita dos estándares non superados. No caso dos estándares relacionados ca práctica 

musical terán que interpretar unha partitura traballada durante o curso e escollida pola profesora. 

A nota de setembro obterase do seguinte xeito:  
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 Exame de contidos teóricos: 50% 

 Interpretación musical: 50% 

Recuperación de pendentes:  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación). 

Actividades: Estamos a traballar sobre todo con tarefas de repaso e reforzo, de tal xeito 

que o alumnado que teña algunha avaliación suspensa poda recuperar automaticamente coa 

realización das tarefas da 3ª avaliación. 

Os contidos de ampliación están enfocados para traballar a audición musical, propóndolle 

audicións cun cuestionario guiado para que comecen a empregar vocabulario musical básico. 

Ademais con este tipo de actividades comezarán a utilizar as redes como fonte de información 

para que aprendan a seleccionar o que verdadeiramente precisan. 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa terá que realizar de forma correcta as 

tarefas propostas pola profesora. 

Metodoloxía: Empregarase como medio a plataforma de Edixgal para o alumnado sen 

problemas de conexión. Nalgúns casos adaptarase o material a formularios Google para enviarllo 

os correos electrónicos dos pais. 

No alumnado sen conexión faise material escrito que se lle entrega ó titor para que se lle 

entregue as familias por diferentes medios. 

O alumnado con Necesidades Educativas Especiais ten un material adaptado. 

Materiais e recursos: Os materiais empregados serán elaborados pola profesora 

(cuestionarios, realización de material teórico...) ou ben obtidos de páxinas musicais de fácil 

acceso para o alumnado.  

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias. O alumnado enviaráselle un documento explicando 

por medio de Edixgal explicando o proceso de cualificación da 3ª avaliación. Ás familias faráselle 

chegar por medio de Abalar ou correo electrónico. 

Publicidade. Publicación na páxina web do centro.  


