
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES PINO MANSO
CURSO: 1º ESO
MATERIA: ITI 
DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 
DATA: 11 abril    
2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.



1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación:
Entrega de tarefas 80%
Traballo na aula 20%

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
Entrega de tarefas pendentes

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Entrega de tarefas 30%
Traballo na aula 40%
Disponibilidade para o traballo en grupo 20%
Caderno 10%

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
Entrega de tarefas pendentes

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Finalización do proxecto (30 %): 

• exposición oral(10%, edición de páxina web/ presentación impress10%)
Media das tres avaliacións( 70%)

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
Entrega ou realización  dos traballos pendentes 

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:
Media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 
Valoración positiva no traballo ao longo das derradeiras semanas: ata 0,5 pt

Alumnado de
materia

pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
Media dos exames ao longo do curso(70%)
Traballo de apoio á exposición oral final(30%)

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballo escrito sobre un tema a elixir polo alumno.
Exposición oral.
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

3º avaliación e a avaliación final 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía O alumnado  con materia  pendente  disporá  dun tempo  para  elaborar
aquelas actividades que non fixera durante o curso de forma que poda
acadar uns contidos mínimos. Valoraráse positivamente a súa evolución
ao longo do curso académico e a súa disposición cara á materia
O alumnado coa materia aprobada podera acadar ata 0,5 puntos máis
optando por calquera das seguintes opcións:

• mentorización do alumnado suspenso nas súas tarefas.
• Realización dun pequeño traballo de procura de información.
• Revisión e edición da web do proxecto “Entroido tradicional”
• Preparación do caderno “Herbario” do 2º trimestre.

Actvidades tipo Edición de webs
Cadernos de campo
Webquest
Traballos de investigación en fontes impresas o dixitais.
Gyncanas para obter información
Procedementos para o análise de webs
Kahotts sobre identidad dixital e perigos en Internet.

Materiais e recursos Fondos da biblioteca
Netbooks do alumnado
Aula virtual Edixgal co material da profesora.
Conexión a Internet
Selección de webs



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES PINO MANSO
CURSO: 2º ESO
MATERIA: ID 
DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 
DATA: 11 abril     
2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.



1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación:
Entrega de tarefas 80%
Traballo na aula 20%

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
Entrega de tarefas pendentes

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Entrega de tarefas 80%
Traballo na aula 10%
Caderno 10%

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
Entrega de tarefas pendentes

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Entrega de tarefas 80%
Traballo na aula 10%

Media das tres avaliacións( 70%)

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
Entrega ou realización  dos traballos pendentes 

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:
Media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 
Valoración positiva no traballo ao longo das derradeiras semanas: ata 0,5 pt

Alumnado de
materia

pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
NON HAI

Procedementos e instrumentos de avaliación:
NON HAI
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

3º avaliación e a avaliación final 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía O alumnado  con materia  pendente  disporá  dun tempo  para  elaborar
aquelas actividades que non fixera durante o curso de forma que poda
acadar uns contidos mínimos. Valoraráse positivamente a súa evolución
ao longo do curso académico e a súa disposición cara á materia
O alumnado coa materia aprobada podera acadar ata 0,5 puntos máis
optando por calquera das seguintes opcións:

• mentorización do alumnado suspenso nas súas tarefas.
• Realización dun pequeño traballo sobre a brecha dixital
• Exposición oral
• Comentarios  sobre  noticias  relacionadas  cos  contidos

traballados ao longo do curso.
• Elaboración de preguntas para xogos tipo Kahott que repasen o

contido visto.

Actvidades tipo
Kahotts sobre identidad dixital e perigos en Internet.
Debates sobre curtas en torno ao uso das novas tecnoloxías.
Elaboración de podcast, vídeos.
Lectura de noticias
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Materiais e recursos
Netbooks do alumnado
Aula virtual Edixgal co material da profesora.
Conexión a Internet
Selección de webs



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES PINO MANSO
CURSO: 2º ESO
MATERIA: 
MÚSICA 
DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 
DATA: 11 abril     
2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumnado que non supere a materia (o que non teña de media aritmética 5 puntos entre a
tres avaliacións), poderá recuperar a materia suspensa na avaliación final en xuño.

O sistema de baremación dos diferentes tipos de contidos será o seguinte:

 50%: probas prácticas ou teóricas ou traballos de avaliación (traballos considerados de
suma importancia debido os seus contidos).

 50%: boletín de actividades 

A nota xurdirá, ó igual que na convocatoria ordinaria, da media entre as distintas probas. 

Así mesmo, poderase esixir unha puntuación mínima determinada de cada parte que dará a
opción a poder valorar o resto neste caso tres puntos (sobre dez).

Calquera  proba,  traballo  ou  actividade  non  presentados  dentro  do  prazo  establecido
considerarase cunha cualificación de cero puntos.

O alumnado que supere a materia na primeira semana de xuño poderá subir nota media se
cumpre os seguintes requisitos:

 Asistir a clase con regularidade.

 Presentar adecuadamente as actividades propostas.

 Demostrar motivación cara a materia.

De cumprir  estas tres condicións,  o alumnado poderá optar ao redondeo á alza da nota
media (subiranse as décimas que lle falten, de ser o caso,  para chegar ao seguinte punto
enteiro).



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES PINO MANSO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: 
MÚSICA 
DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 
DATA: 11 abril     
2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumnado que non supere a materia (o que non teña de media aritmética 5 puntos entre a
tres avaliacións), poderá recuperar a materia suspensa na avaliación final en xuño.

O sistema de baremación dos diferentes tipos de contidos será o seguinte:

 50%: probas prácticas ou teóricas ou traballos de avaliación (traballos considerados de
suma importancia debido os seus contidos).

 50%: boletín de actividades 

A nota xurdirá, ó igual que na convocatoria ordinaria, da media entre as distintas probas. 

Así mesmo, poderase esixir unha puntuación mínima determinada de cada parte que dará a
opción a poder valorar o resto neste caso tres puntos (sobre dez).

Calquera  proba,  traballo  ou  actividade  non  presentados  dentro  do  prazo  establecido
considerarase cunha cualificación de cero puntos.

O alumnado que supere a materia na primeira semana de xuño poderá subir nota media se
cumpre os seguintes requisitos:

 Asistir a clase con regularidade.

 Presentar adecuadamente as actividades propostas.

 Demostrar motivación cara a materia.

De cumprir  estas tres condicións,  o alumnado poderá optar ao redondeo á alza da nota
media (subiranse as décimas que lle falten, de ser o caso,  para chegar ao seguinte punto
enteiro).



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES PINO MANSO
CURSO: 4º ESO
MATERIA:MÚSICA
DEPARTAMENTO: 
MÚSICA 
DATA: 11 abril     
2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.



1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación:
Parte práctica instrumental: 40%
Entrega de traballo tecnoloxías musicais: 20%
Actividades de escoita e traballo na clase: 20 %
Lectura de partituras, prácticas de ritmos: 20%

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
Entrega dos traballos pendentes por recuperar(parte teórica)
Evolución positiva na súa competencia musical(parte práctica)

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Parte práctica instrumental: 50%
Entrega de traballo tecnoloxías musicais: 30%
Actividades de escoita e traballo na clase: 10 %
Lectura de partituras, prácticas de ritmos: 10%

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
Entrega dos traballos pendentes por recuperar(parte teórica) 40%
Evolución positiva na súa competencia musical(parte práctica)60%

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Parte práctica instrumental: 50%( repertorio ao longo do curso)
Entrega de traballos pendentes: 10%
Actividades de escoita e traballo na clase: 20 %
Lectura de partituras, prácticas de ritmos: 20%

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
Entrega dos traballos pendentes (parte teórica)40%
Evolución positiva na súa competencia musical(parte práctica)60%

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:
Media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 

Alumnado de
materia

pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
Cualificacións na práctica instrumental ao longo do curso(50 %)
Entrega das tarefas(50%)
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Avaliación positiva na parte da práctica instrumental no curso actual.
Entrega das tarefas encomendadas relacionadas coa teoría musical nas datas 
correspondentes.
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

3º avaliación e a avaliación final 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía Repasarase o repertorio practicado ao longo do curso. Esto permitirá ao
alumnado  que  non  acadara  unha  calificación  positiva  nalgunha  das
avaliacións recuperar a parte práctica.
O alumnado con partes por recuperar por falta  de traballo durante o
curso,  terá  un marxe para a  entrega dalgunha tarefa que lle  permita
acadar un mínimo exisible para aprobar a materia.

Actvidades tipo Práctica instrumental
Análisis de audicións
Lectura e comentario de textos relacionados co contido visto ao longo 
do curso. Tamén poden ser preguntas ás que o alumnado tratará de dar 
resposta co apoio da rede, dos materiais da aula virtual.
Lectura de partituras
Xogos musicais

Materiais e recursos Partituras
Instrumental Orff
Piano
Netbook do alumnado
Proxector
Pizarra pautada
Material proporcionado pola profesora



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES PINO MANSO
CURSO: 1º BACH
MATERIA: 
LINGUAXE E 
PRÁCTICA 
INSTRUMENTAL 
DEPARTAMENTO:
MÚSICA
DATA: 11 ABRIL 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.
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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do periodo ordinario:
Media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 60 %
Actitude cara á materia, durante os ensaios, a práctica propia e a dos seus 
compañeiros, 40%

Proba
extraordinaria

Consistente en:
Interpretación dalgunha das pezas do repertorio de curso
Proba escrita sobre contido mínimo de linguaxe musical.

Alumnado de
materia

pendente

Proba final ordinaria consistente en:
Non hai alumnado coa materia pendente

Proba extraordinaria consistente en:
Non hai alumnado coa materia pendente
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía
Repasarase o repertorio practicado ao longo do curso. Esto permitirá ao
alumnado  que  non  acadara  unha  calificación  positiva  nalgunha  das
avaliacións recuperar a parte práctica.
O  alumnado  con  partes  por  recuperar  terá  material  de  reforzo  para
practicar os aspectos da proba escrita relacionados co linguaxe musical.

Actvidades tipo Práctica instrumental
Comentario de audicións
Práctica da escrita musical.
Análise de partituras.
Lectura de partituras
Xogos musicais

Materiais e recursos

Partituras
Instrumental Orff
Piano
Netbook do alumnado
Proxector
Pizarra pautada
Material proporcionado pola profesora

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía

Actvidades tipo

Materiais e recursos



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES PINO MANSO
CURSO: 2º BACH
MATERIA: Hª da 
Música e a danza  
DEPARTAMENTO:
MÚSICA
DATA: 11 ABRIL 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educatvo de
Galicia.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 2 DE 4

1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do periodo ordinario:
Media aritmética das cualificacións das tres avaliacións

Proba
extraordinaria

Consistente en:
 Proba escrita sobre a parte que non acadara recuperar.
Proba de audición ou analise de partitura histórica.

Alumnado de
materia

pendente

Proba final ordinaria consistente en:
Non hai alumnado coa materia pendente

Proba extraordinaria consistente en:
Non hai alumnado coa materia pendente
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC
(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía Indicaráse  ao  alumnado que partes  ten  que  recuperar  e  durante  este
tempo  mentorizarase  para  acadar  uns  contidos  mínimos  que  lle
permitan superar positivamente a proba extraordinaria.

Actvidades tipo Tarefas que aborden os contidos pendentes
Comentario de textos históricos relacionados coa música.
Práctica da escrita musical.
Análise de partituras.
Comentario de audicións

Materiais e recursos

Partituras
Piano
Proxector
Pizarra pautada
Material proporcionado pola profesora
Aula virtual


