
                DEPARTAMENTO DE MÚSICA CRITERIOS 3ª AVALIACIÓN

NORMAS COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS:

1. Prazos: As actividades serán subidas ao Aula virtual  en tres fases de 15 días (30 de
abril, 15 de maio e 1 de xuño): O alumnado terá un prazo de 15 días para traballar nelas e
mandar as tarefas feitas ata unha data concreta. Por causa xustificada pódense ampliar
os prazos do 30 abril e 15 de maio; ampliación que se porá no foro de novas da aula
virtual.

2.  Pendentes: Os  alumnos  que  teñan  a  música pendente doutros  cursos  lles  foron
remitidas as tarefas que teñen que facer ao seu correo, e deberan entregalas antes do 15
de maio.
 

RECURSOS:

1.  Aula  Virtual  : Nela  o  profesorado  subirá  todo   o  material   e  instrucións  para  o
alumnado.

2. Correo: Será o medio de  comunicación co alumnado, así como para a entrega das
actividades. 



OBRADOIRO 1º ESO: Rosa M.ª Aixa Sanz

Todos aos alumnos teñen aprobada a 1 e 2º avaliación, polo que nesta 3º avaliación
ademais de repasar e consolidar o aprendido ata agora imos seguir ampliando un pouco
os contidos. Contidos novos: “Os signos de prolongación”
 
1. Actividades:

a)  Actividades  de  repaso  e  consolidación  do  aprendido:  copia  de  partituras  e
interpretación e gravación das mesmas coa frauta.
 
 b) Actividades para ao aprendizaxe dos signos de prolongación: Exercicios no caderno e
interpretación e gravación de partituras onde aparecen estes signos.
 

2. Criterios de cualificación

- As tarefas teñen que estar ben feitas ,e a súa presentación debe ser coidada.

- As tarefas propostas pola profesora débense presentar ou entregar polo correo dentro
do prazo establecido.

As actividades de repaso- ampliación  subirán a nota final ata 3 puntos.

3. Criterios de avaliación: 

- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical estudados
no curso, aplicándoos a través da lectura ou a audición e interpretación de pequenas
pezas ou fragmentos musicais.

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación
das notas no pentagrama; clave de sol; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmica.

- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación.

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.



2º ESO T: Rosa M.ª Aixa Sanz

  Todos aos alumnos teñen aprobada a 1ª avaliación polo que nesta 3º avaliación ademais
de repasar e consolidar o aprendido ata agora haberá:

1. Actividades:

- Actividades para o alumnado coa 2ª avaliación suspensa. Son obrigatorias para eses
alumnos/as.  Hai  que  ter  en  conta  que  a  parte   práctica  é  continua  co  cal   haberá
alumnos/as que terán que recuperar só a parte teórica.

- Actividades de  ampliación para o aprendizaxe de novos contidos. 
     Contidos novos: “ Clasificación dos instrumentos da orquestra”

 2. Criterios de cualificación

- As tarefas teñen que estar ben feitas e a súa presentación debe ser coidada.

- As tarefas propostas pola profesora débense presentar ou entregar polo correo dentro
do prazo establecido.

As actividades de repaso-ampliación subirán a nota final ata 3 puntos.

3. Criterios de avaliación 

- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical estudados
no curso, aplicándoos a través da lectura ou a audición e interpretación de pequenas
pezas ou fragmentos musicais.

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación
das notas no pentagrama; clave de sol; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmica.

- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación.

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.

- Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións.



2º R/S non bilingüe: Rosa M.ª Aixa Sanz

 Nesta 3º avaliación ademais de repasar e consolidar o aprendido  haberá:

1. Actividades:

-  Actividades para o alumnado coa 1ª e/ou  2ª  avaliación suspensas.  Son actividades
obrigatorias para eses alumnos/as. Hai que ter en conta que a parte  práctica é continua
co cal  haberá alumnos/as que terán que recuperar só a parte teórica.

- Actividades de  ampliación para o aprendizaxe de novos contidos.
Contidos novos:“ Clasificación dos instrumentos da orquestra”

2. Criterios de cualificación

- As tarefas teñen que estar ben feitas e a súa presentación debe ser coidada.

- As tarefas propostas pola profesora débense presentar ou entregar polo correo dentro
do prazo establecido.

As actividades de repaso-ampliación subirán a nota final ata 3 puntos. 

3. Criterios de avaliación 

- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical estudados
no curso,aplicándoos a  través da lectura ou a audición  e  interpretación de pequenas
pezas ou fragmentos musicais.

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación
das notas no pentagrama; clave de sol; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmica.

- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación.

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.

- Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións.



2º R-S BILINGÜE: Vitor Blanco

1. Actividades: Están todas na aula virtual e pódese entrar como convidado. Agás unha
parte de teoría, que está en formato word, o resto (método e exercicios) están en formato
musescore (o programa de libre descarga co que estivemos a traballar na clase estes
últimos 2 meses).
> Ler o método de música: contén materia xa vista (o Método I teoría) polo que sería de
repaso- reforzo. Hai tamén materia nova de ampliación.
> Exercicios:  hai  12 exercicios (numerados por  orde de dificultade)  no  curso  da aula
virtual; a maioría son de repaso-reforzo do que vimos na clase, pero hai tamén de materia
nova ou ampliación, os 4 últimos de mais dificultade.

Os alumnos deberán  escoller 3 e mandalos ao correo:  victorblcol959@gmail.com.
Valorarase se se escollen exercicios de reforzo (completar acordes ou poñer o nome ás
notas) ou de ampliación (compoñer unha variación).
Eu vou mandando as correccións/comentarios segundo vaian mandando os traballos ao
meu correo.

2. prazos:  Amplíase o prazo ata o  15 de maio;  a partires de dita data,  segundo o
resultado  dos  traballos,  poderase  indicar  mais  tarefas  ou  a  repetición  das  mesmas
incorporando as posibles correccións.

3. Criterios de avaliación:

> As actividades da 3ª avaliación subirán a nota ata un máximo de  3 puntos se están
todas ben, no formato correcto e no prazo establecido na aula virtual.

>  Os  traballos  deberanse  mandar  en  formato  musescore;  no  caso  de  que  algunha
alumna  traballe  cun  ordenador  cun  sistema  incompatible  con  este  programa,  tras
notificarmo ao meu correo, poderá facer outras as tarefas que están na aula virtual en
formato PDF.  Poderá facelas en papel e mandar unha captura de pantalla o una foto, en
cuxo caso o traballo deberá ser lexible. Os que non traballen co programa musescore non
poden facer as mesmas tarefas; terían que facer tarefas mais simples e teóricas, polo que
neste caso só poden subir ata 1.50 puntos se está todo ben e no prazo establecido na
aula virtual.

> Mandar tódolos  traballos con un mínimo de calidade (o mínimo é facer o que se indica
no exercicio, e facelo todo).

>  Os  alumnos  que  teñan  a  1ª  avaliación  suspensa  pero  a  2ª  aprobada  estarían
aprobados, porque na parte práctica de instrumento e continua, e dicir, aprobando a 2ª
apróbase a 1ª. Por isto a 3ª é só pra subir nota.

mailto:victorblcol959@gmail.com


3º A-B BILINGÜE : Vitor Blanco

1. Actividades: Están todas na aula virtual e pódese entrar como convidado. Agás unha
parte de teoría, que está en formato word, o resto (método e exercicios) están en formato
musescore (o programa de libre descarga co que estivemos a traballar na clase estes
últimos 2 meses).
> Ler o método de música: contén materia xa vista (o Método I teoría) polo que sería de
repaso- reforzo. Hai tamén materia nova de ampliación.
> Exercicios:  hai  12 exercicios (numerados por  orde de dificultade)  no  curso  da aula
virtual; a maioría son de repaso-reforzo do que vimos na clase, pero hai tamén de materia
nova ou ampliación, os 4 últimos de mais dificultade.

Os alumnos deberán  escoller 6 e mandalos ao correo:  victorblcol959@gmail.com.
Valorarase se se escollen exercicios de reforzo (completar acordes ou poñer o nome ás
notas) ou de ampliación (compoñer unha variación).
O  profesor  irá  mandando  as  correccións/comentarios  segundo  vaian  mandando  os
traballos ao meu correo.

2. prazos:  Amplíase o prazo ata o  15 de maio; a partires de dita data, segundo o
resultado  dos  traballos,  poderase  indicar  mais  tarefas  ou  a  repetición  das  mesmas
incorporando as posibles correccións.

3. Criterios de avaliación:

> As actividades da 3ª avaliación subirán a nota ata un máximo de  3 puntos  se están
todas ben, no formato correcto e no prazo establecido na aula virtual.

>  Os  traballos  deberanse  mandar  en  formato  musescore;  no  caso  de  que  algunha
alumna  traballe  cun  ordenador  cun  sistema  incompatible  con  este  programa,  tras
notificarmo ao meu correo, poderá facer outras as tarefas que están na aula virtual en
formato PDF.  Poderá facelas en papel e mandar unha captura de pantalla o una foto, en
cuxo caso o traballo deberá ser lexible. Os que non traballen co programa musescore non
poden facer as mesmas tarefas; terían que facer tarefas mais simples e teóricas, polo que
neste caso só poden subir ata 1.50 puntos se está todo ben e no prazo establecido na
aula virtual.

> Mandar tódolos  traballos con un mínimo de calidade (o mínimo é facer o que se indica
no exercicio, e facelo todo).

>  Os  alumnos  que  teñan  a  1ª  avaliación  suspensa  pero  a  2ª  aprobada  estarían
aprobados, porque na parte práctica de instrumento e continua, e dicir, aprobando a 2ª
apróbase a 1ª. Por isto a 3ª é só pra subir nota.

mailto:victorblcol959@gmail.com


3º A/B NON BILINGÜE. Rosa M.ª Aixa Sanz

1. Actividades:
 Nesta 3º avaliación, ademais de repasar e consolidar o aprendido haberá:

- Actividades para o alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. Estas actividades son
obrigatorias para eses alumnos/as. Hai que ter en conta que a parte  práctica é continua
co cal haberá alumnos/as que terán que recuperar só a parte teórica.

- Actividades de repaso e ampliación.
- Contidos novos: Romanticismo

2. Criterios de cualificación

- As tarefas teñen que estar ben feitas e a súa presentación debe ser coidada.

- As tarefas propostas pola profesora débense presentar ou entregar polo correo dentro
do prazo establecido.

As actividades de repaso-ampliación subirán a nota final ata 3 puntos. 

3. Criterios avaliación: 

- Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical estudados
no curso, aplicándoos a través da lectura ou a audición e interpretación de pequenas
pezas ou fragmentos musicais.

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das
notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicación rítmicas e de tempo.

-  Coñecer  os  principios  básicos  dos  procedementos  compositivos  e  as  formas  de
organización musical.

-  Participar  activamente  e  con  iniciativa  persoal  nas  actividades  de  interpretación,
asumindo diferentes papeis.

- Recoñecer pola escoita e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas 
obras musicais.

- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música.

- Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.



1º BACH  A/B/C/D Rosa M.ª Aixa Sanz

1. Actividades:

Nesta 3º avaliación, ademais de repasar e consolidar o aprendido ata agora haberá:

- Actividades para o alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. Estas actividades son
obrigatorias para eses alumnos/as. Hai que ter en conta que a parte  práctica é continua
co cal haberá alumnos/as que terán que recuperar só a parte teórica.

- Actividades de  ampliación para o aprendizaxe de novos contidos.
Novos contidos: - Escalas menores e acordes.
                           - Edición de partituras en musescore.
                           - Indicacións agóxicas e dinámicas.
                           - Teoría das esferas
- A música e Pitágoras. Proporcións matemáticas na música.

2. Criterios de cualificación

- As tarefas teñen que estar ben feitas e a súa presentación debe ser coidada.

- As tarefas propostas pola profesora débense presentar ou entregar polo correo dentro
do prazo establecido.

As actividades de repaso-ampliación subirán a nota final ata 3 puntos. 

3. Criterios avaliación:

- Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das
notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicación rítmicas e de tempo.

- Identificación e execución instrumental ou vogal de estruturas e patróns rítmicos ou me-
lódicos simultáneos dunha obra breve ou dun fragmento.

- Coñecer e aplicar na lectura e na interpretación de partituras os termos e os signos rela-
cionados co ritmo e coa expresión musical.

- Recoñecer nunha partitura os elementos básicos da linguaxe musical.

- Interpretar individualmente  fragmentos de obras do repertorio seleccionados.

- Realizar traballos e exercicios aplicando as ferramentas que ofrecen as novas tecnolo-
xías.

- Crear pezas sonoras ou audiovisuais utilizando distintos sistemas de reprodución e gra-
vación de son.


