
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

MODELO DE PROGRAMACIÓN PARA O 3º TRIMESTRE  

2º ESO 

 

1- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Interpretación e creación 

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

 CCEC 

 CCL 

 MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de pequenas 
obras ou fragmentos musicais.  

 CMCCT 

 CCEC 

 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 

 MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

 CCEC 

 MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus 
resultados na exposición ante un público.  

 CAA 

 CCEC 

 MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora das súas posibilidades, e respecta as 
capacidades e as formas de expresión dos seus compañeiros e das súas compañeiras.  

 CSIEE 

 MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes xéneros, 
estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel.  

 CCEC 

 MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e 
galego. 

 CCEC 

 MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a outros/as 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, amosando espírito crítico ante a súa 
propia interpretación e a do seu grupo. 

 CSC 

Bloque 2. Escoita 

 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 



Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición.  CCEC 

 MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a audición.  CSC 

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

 CCEC 

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

 CCL 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio español e 
galego. 

 CCEC 

 MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos.  CCEC 

 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 

Bloque 4. Música e tecnoloxías 

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

 CD 

 

2- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Cualificación final 

A nota da terceira avaliación será a mesma da avaliación final. Esta farase coa media 

das notas da 1ª e da 2ª avaliación.  

No caso dos alumnos ou alumnas que teñan cinco ou máis puntos de nota media entre 

a primeira e a segunda avaliación, poderase subir a nota final ata 2 puntos en base ó 

traballo desenvolto polo alumno ou alumna durante o 3º trimestre e que se 

distribuirán do xeito seguinte:  

 

 ata un punto polos traballos de carácter teórico (fichas de exercicios, resumos 

de temas, traballos, etc.); 

 e ata outro punto polos traballos de carácter práctico (un exercicio de escritura 

musical).  

 

Esta é a táboa que servirá para puntuar ambos tipos de traballos: 

 



CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA NOTA 

M MAL: as actividades non foron 

realizadas ou forono de modo que 
non satisfan ningún criterio de 
avaliación. 
 

0 

R REGULAR: as actividades foron 

realizadas de modo que satisfan de 
modo suficiente os criterios de 
avaliación. 
 

0.50  

B  BEN: as actividades foron 

realizadas de modo que satisfan de 
modo excelente os criterios de 
avaliación. 
 

1 punto 

  

Os alumnos que teñan a primeira avaliación suspensa, para aprobala (cun cinco) 

deberán presentar todos os traballos propostos correspondentes á 1ª avaliación 

(temas 1 e 2 do libro); se teñen suspensa a 2ª avaliación, deberán presentar os 

traballos correspondentes á 2ª avaliación (temas 3 e 4 do libro, ademais do exercicio 

de escritura musical). Se teñen as dúas avaliacións suspensas, todo o descrito 

anteriormente. 

Semanalmente se lle mandarán ós alumnos actividades cuxo período de entrega será 

de quince días contados desde o inicio. Unha vez rematado este, non se admitirán 

máis traballos e constará como non presentado. 

Proba extraordinaria de setembro 

En setembro, se as autoridades sanitarias o permiten, haberá unha proba ou examen 

presencial de carácter teórico e práctico conforme ó explicado na programación do 

curso, é dicir, cun exame teórico no que entrarán os contidos dos catro temas 

avaliados durante o curso e a interpretación dunha ou varias cancións coa frauta que 

se determinarán. Se non fose posible a celebración desta proba, os alumnos e alumnas 

haberán de presentar os traballos arriba descritos de maneira virtual nas mesmas 

condicións que en xuño e na forma que se determine por vía oficial. 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.  

Non procede. 

3- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE. 

Actividades de recuperación 



Os alumnos e alumnas que teñan algunha das dúas avaliacións anteriores suspensas ou 
as dúas, haberán de facer as actividades que mande o profesor para a súa 
recuperación. Estas poderán ser de varios tipos como a elaboración de fichas de 
preguntas, resumo dos catro temas vistos ata o inicio da corentena ou exercicios de 
escritura musical. 

Actividades de repaso 

As actividades de repaso poderán consisitir na elaboración de fichas de preguntas, 
resumo dos catro temas vistos ata o inicio da corentena, exercicios de escritura 
musical ou o repaso das cancións estudadas ata o inicio da corentena. 

Actividades de ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias para todo ou parte do alumnado. 

As actividades de ampliación das aprendizaxes adquiridas durante a primeira ou 
segunda avaliación poderán consistir no resumo dos apartados dos temas que menos 
se trataron no seu momento, reforzo da aprendizaxe da escritura musical ou a 
elaboración de traballos sobre compositores, solistas e grupos musicais, instrumentos, 
etc. 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.  

A información e publicidade desta adaptación da programación do terceiro trimestre 

farase a través da Web do centro. 

  


