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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

      A materia de música, contribúe a adquisición das competencias clave, e máis concretamente

nestes

      momentos extraordinarios, as básicas para superar este curso, serán as seguintes:   

      A. Competencia Dixital.

 Desenvolvemento de aprendizaxes que incidan na confianza, autonomía e familiaridade 

no uso do

software e hardware musical empregando distintos formatos de son e audio dixital.

      B. Competencia Aprender a Aprender.

 Potenciando a atención, a concentración e a memoria na audición musical, mediante 

escoitas

instrumentais e vocais.  

 Adquisición de habilidades e estratexias cognitivas e actitudes e valores necesarios para 

a

aprendizaxe, mediante a autonomía e creativa no manexo, lectura ou montaxe de 

secuencias

musicais en menor ou maior grao de dificultade.

       C. Competencia Conciencia e Expresións Culturais.

 Fomento da capacidade de apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións

musicais, a través da sensibilidade e a creatividade nas interpretacións.
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Estándares da 1ª avaliación

Estándares da 2ª avaliación

         

Estándares de aprendizaxe imprescindibles por niveis:

1º ESO, OBRADOIRO DE MÚSICA: 

 Experimentar e transmitir emocións a través da música.

 Coñecer os diferentes instrumentos a través de melodías sinxelas.

 Respectar as produccións artísticas, valorando positivamente os seus logros.

2º ESO:

 Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical.

 Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de

interpretación adecuadas ao nivel.

 Coñece  algunhas  das  posibilidades  que  ofrecen  as  tecnoloxías  e  utilízaas  como

ferramentas para a actividade musical.

CANTO CORAL:

 Recoñece os distintos tipos de voces e é capaz de identificalas nun contexto musical

concreto.

 Amosa interese por coñecer o noso propio instrumento: a voz.

 Utiliza con autonomía a técnica vocal básica, para utilizala do modo máis correcto para

mellorar a nosa hixiene vocal.

3º ESO:

 Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música.

 Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas facendo prácticas

sobre as mesmas.

 Utiliza  con autonomía os procedementos apropiados para facer traballos utilizando as

novas tecnoloxías.

4º ESO:

 Le partituras como apoio á interpretación.

 Coñece e utiliza axeitadamente as técnicas e o linguaxe musical.

 Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para

avanzar na aprendizaxe musical autónoma.
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 Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais.

1º BACHARELATO:

 Elabora  comentarios  sobre  audicións,  con  espírito  crítico,  e  utiliza  unha  terminoloxía

adecuada.

 Mostra interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais.

 Mostra unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na promoción da

música.

 Manexa as técnicas básicas necesarias para a elaboración dun produto audiovisual.

 Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías.

INICIACIÓN AOS MEDIOS AUDIVISUAIS:

 Recoñece  e  aplica  as  técnicas  básicas  para  a  realización  de  pequenas  pezas

audiovisuais.

 Amosa interesa polas diferentes manifestacións audiovisuais.

2º BACHARELATO:

 Realiza desde unha perspectiva persoal unha valoración estética e crítica dunha obra

concreta ou dunha interpretación dela.

 Contextualiza a obra no seu momento histórico e/ou estilístico.

 Comprende o papel da música e da danza, e o xeito en que se relaciona con outras artes,

para configurar xunto a elas unha obra artística total.

 Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación, así como distintos medios

e soportes técnicos.
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Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: 

Aqueles alumnos que teñan a música pendente do curso anterior, e non teñan superadas as avaliacións 
de novembro e febreiro, deberán poñerse en contacto coa Xefa de Departamento a través do correo 
facilitado por ela, e superar a asignatura mediante a entrega de traballos, para a nota final de maio, onde 
poderán recuperar as avaliacións pendentes con traballos entregados por correo electrónico. 
Ou no exame de Setembro, onde so contarán as probas teóricas específicas, no caso de que se poda 
facer nese tempo de maneira presencial, se non fosen de maneira presencial, tamén serían a través 
dunha proba telemática. 

  Os contidos esixibles son os contidos mínimos teóricos desenvolvidos no curso anterior, non haberá 
  probas prácticas.

Criterios de cualificación:
Entrega dos traballos propostos polo Departamento a través das diferentes plataformas virtuais:  100% da 
nota.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos entregados sobre os contidos mínimos dados o ano anterior.
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2.Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
   Faranse actividades de recuperación, para aqueles alumnos, que non superaran algunha das dúas  
avaliacións anteriores, así como de reforzo para aqueles alumnos con maior dificultade e de repaso e
ampliación para os que tiveran superadas as avaliacións anteriores con boas notas.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

A metodoloxía específica da materia adáptase para estes momentos, debido á falta de clases 
presenciais cos nosos alumnos do seguinte xeito:

- Facilítanse as oportunidades para recuperar, reforzar ou mellorar os coñecementos adquiridos ata 
agora, de xeito que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido.
- Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado durante este tempo de confinamento e a 
elaboración de conclusións con respecto ao que se aprendeu.
- Os recursos utilizados seguirán sendo os seus libros de texto, caderno de traballo, instrumento, 
pensando tamén no alumnado que lle costa conectarse as clases virtuais, fichas de repaso e 
traballos relacionados coa materia dada ata o estado de alarma, tanto como para recuperar, como 
para reforzar e mellorar os coñecementos  aprendidos, tamén mediante recursos virtuais, como 
correo electrónico, aula virtual, Padlets, etc. 

Materiais e recursos  Aula virtual, video tutoriais, Padlets, videoconferencias, libro, partituras, etc.



3.Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

As profesoras de música, informarán aos seus alumnos a través do seu correo electrónico, da Aula 
Virtual do centro, e o Padlet virtual dirixido a cada nivel.
E as familias informarase a través de Abalar, e da páxina web do centro.

Publicidade 
Publicarase toda a información do Departamento na páxina web do centro, e ademáis os alumnos
comunicaráselles tanto por correo electrónico, como persoalmente, ou se non fora posible, a través
das distintas plataformas de videoconferencias.
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