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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

 Debido ao COVID 19, e dado que o Obradoiro é eminentemente práctico, suspéndese os contidos do terceiro trimestre
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2. Avaliación e cualificación

Con motivo á suspensión presencial das clases a partir do 13 de marzo, 

vense modificadas as directrices da programación inicial adaptándolas na medida 

do posible á nova situación. Na segunda avaliación as notas só tiveronn en conta 

os contidos avaliados na aula hasta esa data, tendo en conta exames realizados, 

exercicios e outras probas realizadas, así como a observación directa do 

profesor ó desenvolvemento das clases.

Para todo o alumnado que teña os dous primeiros trimestres aprobados, a

nota final en xuño será a media dos dous primeiros trimestres.

Realizarase unha proba final en xuño que consistirá na interpretación, co

instrumento Orff que escolla o alumno ou coa frauta,  dunha das partituras que

se traballaron nas avaliacións que teña suspensas (1ª,2ª). Esta proba de xuño a

realizará o alumnado que:

- Teña suspendido unha avaliación e a media coas outras dúas dea coma

resultado  unha nota menor de 5.  Realizará unha proba da avaliación

suspensa.

- Teña suspendido dúas ou máis avaliacións. Realizarase unha proba das

avaliacións suspensas.

A  proba  de  setembro  para  os  que  non  superen  a  materia  en  xuño,

consistirá

na  interpretación,  co  instrumento  Orff  que  escolla  o  alumno  ou  coa  frauta,

dunha das partituras que se traballaron en cada trimestre (1º,2º)e que elixirá

libremente o alumno.



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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades materiais   e recursos  

No  terceiro  trimestre  se  lles  facilitará  tarefas  de  repaso,  recuperación  e

reforzo ós alumnos co precisen mediante a plataforma EDIXGAL. 
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4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 As familias serán informadas tanto por o espazo abalar 
como por a plataforma EDIXGAL.
A comunicación cos alumnos levarase a cabo mediante a 
plataforma EDIXGAL.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

CURSO 2019/2020

CENTRO: IES VILAR PONTE

CURSO: 2º ESO

MATERIA: MÚSICA

DEPARTAMENTO: MÚSICA

DATA: 12-05-20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

• Recoñecer auditivamente e determinar a época ou cultura á que pertencen as obras musicais traballadas previamente, 

interesándose por ampliar as súas preferencias.

• Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfico, corporal, verbal) os principais elementos e formas 

de organización musical dunha obra interpretada en vivo ou gravada.

• Comunicar aos demáis, xuicios persoais acerca da música escoitada utilizando a terminoloxía adecuada.

• Utilizar con autonomía distintas fontes de información e recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe da música e a 

realización de sinxelas producións musicais.

• Recoñecer a evolución dos principais xéneros musicais explicando a súa función e contido.

• Participar na interpretación en grupo dunha peza vocal, instrumental ou coreográfica adecuando a propia interpretación á 

do conxunto e asumindo distintos roles.

• Ler distintos tipos de partituras como apoio ás tarefas de interpretación e audición.
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2. Avaliación e cualificación

Con motivo á suspensión presencial das clases a partir do 13 de marzo, 

vense modificadas as directrices da programación inicial adaptándolas na medida 

do posible á nova situación. Na segunda avaliación as notas só tiveronn en conta 

os contidos avaliados na aula hasta esa data, tendo en conta exames realizados, 

exercicios e outras probas realizadas, así como a observación directa do 

profesor ó desenvolvemento das clases.

Debido  ao  Covid19,  no  terceiro  trimestre  traballarase  só  o  tema  8  da

programación  baseado  na  audición,  cunhas  tarefas  que  terán  por  obxectivo

fundamental manter ao alumnado incorporado a aprendizaxe continua e suscitar o

seu interese por seguir aprendendo e ampliando os seus gustos musicais.

Para todo o alumnado que teña os dous primeiros trimestres aprobados, ou só un

suspenso, a nota final en xuño será a media dos dous primeiros trimestres, que se

verá incrementada en función da cualificación que se obteña dos exercicios que

se manden a través da plataforma EDIXGAL durante o terceiro trimestre. Quen

teña un trimestre suspenso, a media dos dous primeiros non dea aprobado, e non

entregue as tarefas encomendadas no terceiro trimestre, quedaralle a materia

pendente para setembro.

O alumnado que teña os dous primeiros trimestres suspensos,  enviaráselles a

través da plataforma EDIXGAL exercicios específicos desa parte do temario,

para que poidan recuperar. Se non se entregan, ou a súa cualificación non chega

ao 5, quedará a materia pendente para setembro. 

A proba de setembro para os que non superen a materia en xuño, será escrita

tipo  test  e entrará  a  parte  do  temario  visto  nos  dous  primeiros  trimestres

(temas 1 ao 6). 



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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades materiais   e recursos  

No terceiro trimestre traballaranse só os contidos do tema 8, cunhas tarefas

que  terán  por  obxectivo  fundamental  manter  ao  alumnado  incorporado  a

aprendizaxe continua e repasar os contidos do curso.

Se  lles  facilitará  tarefas  de  repaso,  recuperación  e  reforzo  ós  alumnos  co

precisen e que poderán presentar na plataforma EDIXGAL. 
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4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 As familias serán informadas tanto por o espazo abalar 
como por a plataforma EDIXGAL.
A comunicación cos alumnos levarase a cabo mediante a 
plataforma EDIXGAL.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

CURSO 2019/2020

CENTRO: IES VILAR PONTE

CURSO: 3º ESO

MATERIA: MÚSICA

DEPARTAMENTO: MÚSICA

DATA: 12-05-20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

 B1.1
B1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en
cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.)

 B1.2 B1.2.1. Recoñece, comprende e analiza tipos de textura do Barroco e Clasicismo
 B1.3 B1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos procedementos compositivos e os tipos formais do Barroco e Clasicismo

 B1.4
 

B1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da voz, o corpo e os instrumentos
B1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades de interpretación adecuadas ao nivel
B1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os seus resultados na exposición ante un público

 B2.1 B2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da historia da música

 B2.2
B2.2.1. Le e analiza partituras da época como apoio á audición

 B2.4 B2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando as novas músicas coñecidas
B2.4.2. Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e épocas históricas

 B2.5
 

B2.5.1. Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais propostas usando distintas linguaxes
B2.5.2. Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical

 B3.4 B3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente a época da historia da música do Barroco e Clasicismo e as tendencias musicais
 B3.6
 

B3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre a música no Barroco e Clasicismo, e realiza unha revisión crítica desas producións
B3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias
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2. Avaliación e cualificación

Con motivo á suspensión presencial das clases a partir do 13 de marzo, 

vense modificadas as directrices da programación inicial adaptándoas na medida 

do posible á nova situación. Na segunda avaliación as notas só tiveron en conta os 

contidos avaliados na aula hasta esa data, tendo en conta exames realizados, 

exercicios e outras probas realizadas, así como a observación directa do 

profesor ó desenvolvemento das clases.

Debido  ao  Covid19,  no  terceiro  trimestre  traballarase  só  contidos

baseados  na  audición,  cunhas  tarefas  que  terán  por  obxectivo  fundamental

manter ao alumnado incorporado a aprendizaxe continua e repasar e suscitar o

seu interese por seguir aprendendo e ampliando os seus gustos musicais.

Para todo o alumnado que teña os dous primeiros trimestres aprobados, ou

só un suspenso, a nota final en xuño será a media dos dous primeiros trimestres,

que  se  verá  incrementada  en  función  da  cualificación  que  se  obteña  dos

exercicios que se manden a través da aula virtual durante o terceiro trimestre.

Quen teña un trimestre suspenso, a media dos dous primeiros non dea aprobado,

e  non entregue as  tarefas  encomendadas  no terceiro trimestre,  quedaralle  a

materia pendente para setembro. 

O alumnado que teña os dous primeiros trimestres suspensos, enviaráselles

a través da aula virtual exercicios específicos desa parte do temario, para que o

poidan recuperar.  Se non se entregan,  ou a súa cualificación non chega ao 5,

quedará a materia pendente para setembro. 

Tamén se  lles  mandará  estes  tipos  de  tarefas  ós  alumnos  coa  materia

pendente de outros anos e que aínda lles quedaran temas por recuperar.



O  exame  de  setembro  só  terá  en  conta  os  contidos  vistos  de  forma

presencial  na  aula,  seguindo  as  directrices  da  programación  orixinal  de

referencia.



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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades materiais   e recursos  

No terceiro trimestre traballaranse só contidos baseados na audición,  cunhas

tarefas que terán por obxectivo fundamental manter ao alumnado incorporado a

aprendizaxe continua e repasar os contidos do curso.

Se  lles  facilitará  tarefas  de  repaso,  recuperación  e  reforzo  ós  alumnos  co

precisen  e  que  poderán  presentar  tanto  no  aula  virtual  como  por  correo

electrónico facilitado polo profesor. 



4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 As familias serán informadas tanto por o espazo abalar 
como por o correo electrónico facilitado polo profesor.
A comunicación cos alumnos levarase a cabo mediante o aula
virtual e o correo electrónico facilitado polo profesor.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

CURSO 2019/2020

CENTRO: IES VILAR PONTE

CURSO: 4º ESO

MATERIA: MÚSICA

DEPARTAMENTO: MÚSICA

DATA: 12-05-20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

B1.4 B1.4.1. Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado en cada fase do proceso polos/as
 profesionais que interveñen.

B2.5 B2.5.1. Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e na promoción da música.

B4.1
B3.4.2. Utiliza os recursos das novas tecnoloxías para expor os contidos de maneira clara.
B4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais.   
B4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos.  

B4.1
B4.1.1. Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais.   
B4.1.2. Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia dos avances tecnolóxicos.  

B4.5
B4.5.1. Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como ferramentas para a actividade musical.
B4.5.2. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e para avanzar na aprendizaxe autónoma.
B4.5.3. Utiliza a información de xeito crítico, obtena de distintos medios e pode utilizala e transmitila utilizando distintos soportes.
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2. Avaliación e cualificación

Con motivo á suspensión presencial das clases a partir do 13 de marzo, 

vense modificadas as directrices da programación inicial adaptándoas na medida 

do posible á nova situación. Na segunda avaliación as notas só tiveron en conta os 

contidos avaliados na aula hasta esa data, tendo en conta exames realizados, 

exercicios e outras probas realizadas, así como a observación directa do 

profesor ó desenvolvemento das clases.

Debido  ao  Covid19,  no  terceiro  trimestre  traballarase  só  contidos

baseados  na  audición,  cunhas  tarefas  que  terán  por  obxectivo  fundamental

manter ao alumnado incorporado a aprendizaxe continua e repasar e suscitar o

seu interese por seguir aprendendo e ampliando os seus gustos musicais.

Para todo o alumnado que teña os dous primeiros trimestres aprobados, ou

só un suspenso, a nota final en xuño será a media dos dous primeiros trimestres,

que  se  verá  incrementada  en  función  da  cualificación  que  se  obteña  dos

exercicios que se manden a través da aula virtual durante o terceiro trimestre.

Quen teña un trimestre suspenso, a media dos dous primeiros non dea aprobado,

e  non entregue as  tarefas  encomendadas  no terceiro trimestre,  quedaralle  a

materia pendente para setembro. 

O alumnado que teña os dous primeiros trimestres suspensos, enviaráselles

a través da aula virtual exercicios específicos desa parte do temario, para que o

poidan recuperar.  Se non se entregan,  ou a súa cualificación non chega ao 5,

quedará a materia pendente para setembro. 

Tamén se  lles  mandará  estes  tipos  de  tarefas  ós  alumnos  coa  materia

pendente de outros anos e que aínda lles quedaran temas por recuperar.



O  exame  de  setembro  só  terá  en  conta  os  contidos  vistos  de  forma

presencial  na  aula,  seguindo  as  directrices  da  programación  orixinal  de

referencia.



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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades materiais   e recursos  

No terceiro trimestre traballaranse só contidos baseados na audición,  cunhas

tarefas que terán por obxectivo fundamental manter ao alumnado incorporado a

aprendizaxe continua e repasar os contidos do curso.

Se  lles  facilitará  tarefas  de  repaso,  recuperación  e  reforzo  ós  alumnos  co

precisen  e  que  poderán  presentar  tanto  no  aula  virtual  como  por  correo

electrónico facilitado polo profesor. 



4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 As familias serán informadas tanto por o espazo abalar 
como por o correo electrónico facilitado polo profesor.
A comunicación cos alumnos levarase a cabo mediante o aula
virtual e o correo electrónico facilitado polo profesor.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

CURSO 2019/2020

CENTRO: IES VILAR PONTE

CURSO: 1º, 2º BACH

MATERIA: ANÁLISE MUSICAL I,II

DEPARTAMENTO: MÚSICA

DATA: 12-05-20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

CENTRO: IES VILAR PONTE
MATERIA:MÚSICA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

 Debido ao COVID 19, e dado que a materia é eminentemente práctica, suspéndese os contidos do terceiro trimestre,

soamente aqueles de reforzo que o alumnado solicite para subir nota.
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2. Avaliación e cualificación

Con motivo á suspensión presencial das clases a partir do 13 de marzo, 

vense modificadas as directrices da programación inicial adaptándoas na medida 

do posible á nova situación. Na segunda avaliación as notas só tiveron en conta os 

contidos avaliados na aula hasta esa data, tendo en conta exames realizados, 

exercicios e outras probas realizadas, así como a observación directa do 

profesor ó desenvolvemento das clases.

Debido  ao  Covid19,  no  terceiro  trimestre  non  se  traballarán  contidos

novos, soamente aqueles de reforzo que o alumnado solicite para subir nota. 

Todo o alumnado ten os dous primeiros trimestres aprobados e a nota final

en  xuño  será  a  media  dos  dous  primeiros  trimestres,  que  se  poderá  ver

incrementada se o alumno solicita facer algún exercicio a maiores que se poidan

mandar a través da aula virtual o mediante o correo electrónico. 

Todo o alumnado ten  materia aprobada con lo que non haberá exame en 
setembro.



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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades materiais   e recursos  

No terceiro trimestre non  se traballarán contidos novos.

Se  lles  facilitará  tarefas  de  repaso,  recuperación  e  reforzo  ós  alumnos  co

soliciten para subir nota e que poderán presentar tanto no aula virtual como por

correo electrónico facilitado polo profesor. 
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4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

 As familias serán informadas tanto por o espazo abalar 
como por o correo electrónico facilitado polo profesor.
A comunicación cos alumnos levarase a cabo mediante o aula
virtual e o correo electrónico facilitado polo profesor.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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