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ÍNDICE 
 
 

Introdución 
 
O presente documento recolle ás modificacións que se realizarán na 
programación do presente curso, ante o estado de Alarma decretado por mor 
do Covid19, que impide o normal desenvolvemento da actividade docente. A 
Consellería de Educación, dictó instrucións para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 

 
1. PRIMEIRO DE ESO. OBRADOIRO  DE MÚSICA 

 
A Materia de Obradoiro musical de primeiro de ESO é unha materia            

eminentemente práctica, destinada a salvar o baleiro que existe entre a           
educación primaria e segundo de ESO, evitar que o alumnado que así o             
desexe, podar cursar música en 1º de Eso. Evidentemente, ante a           
imposibilidade de empregar instrumentos e material da aula, o         
desenvolvemento da materia cambia completamente, tendo que elaborar        
unha serie de actividades que o alumnado poda desenvolver dende a súa            
casa. 
Ata a segunda semana de marzo, desenvolvéronse os 9 primeiros temas. 
 

 
1.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
Os estándares de aprendizaxe explicados e avaliados durante a etapa          

presencial, ata o 16 de marzo, foron os correspondentes as unidades 1 á 8  
 

        CRITERIOS DE AVALIACIÓN            ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

Repasar as posición das notas na frauta doce, 
especialmente as da man esquerda. 

 Coñece ou aprende a posición das notas na frauta 
dulce 
 

Manter unha correcta posición corporal para 
interpretar coa frauta, respirando adecuadamente, 
soprando e articulando correctamente os sons 

— Manten unha correcta posición corporal, respira, 
e tapa correctamente os buratos da frauta para que 
o son sexa o  adecuado. 
 
— É capaz de ler unha melodía sinxela, no rexistro 
Xa sinalado, e interpretar á vez. 
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— Mantén o pulso e o tempo das cancións propostas 
e axustase a interpretación  
 

Manter unha actitude positiva cara a este 
instrumento, valorándoo como uno dous instrumentos 
máis adecuados para a interpretación en grupo. 

Mantén unha actitude positiva e intenta mellorar na 
súa interpretación da frauta 

Coñecer basicamente a ópera, as súas partes, e 
algunhas arias dos protagonistas masculinos de 4 
óperas diferentes 
 

— Mostra unha actitude de curiosidade e respecto 
ante o xénero operístico. 
— Emite unha opinión minimamente xustificada 
sobre este xénero 
 

Mostrar curiosidade e interese por coñecer este 
xénero antes de emitir un xuízo crítico 

Mostra respecto cara a as opinións manifestadas por 
seus compañeiros e compañeiras 
 

Coñecer o Himno galego, a súa letra e a música, a 
súa historia 

Mostra interese por coñecer o himno galego, a súa 
historia, o significado do seu texto et… 
 

Coñecer o himno como un xénero e os distintas 
categorías de tipo himnos 
 

Coñece ou comparte o coñecemento doutros 
himnos, deportivos, patrióticos et… 

Tentar de interpretar o Himno galego a unha soa voz — Manten unha actitude positiva, paciente, e 
esfórzase en conseguir o obxectivo proposto. 

Coñecer grupos de música galegos, de diversos 
xéneros, do final do século XX e s. XXI 

— Coñece ou grupos de música galegos, de 
diversos xéneros, do final do século XX e s. XXI 

Traballar individualmente nun traballo de 
investigación sobre o grupo elixido,  

— Traballa individualmente nun traballo de 
investigación sobre o grupo elixido,  

Presentación dun traballo escrito, seguindo un 
esquema dado. 

— Elabora e comparte cos seus compañeiros un 
traballo escrito, seguindo un esquema dado. 

Preparar o tema“ Baila” e interpretar en grupo — Prepara o tema“ Baila” 
 

Conectarse ás clases presenciais e desenvolver ás 
actividades propostas. Mantén o contacto co grupo e 
a profesora 

— Conectase ás clases presenciais e desenvolver 
ás actividades propostas. Manter o contacto co 
grupo e a profesora 

Presentar os vídeos das gravacións ou ás tarefas no 
tempo proposto 

— Presenta os vídeos das gravacións ou ás tarefas 
no tempo proposto 
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1.2. Avaliación e cualificación 
 
Os procedementos de avaliación durante a fase presencial, ata o 12 de            

marzo foron os que recolle a programación: observación e interpretacións na aula,            
individuais e colectivas, corrección de exercicios ou traballos propostos, realización          
de probas escritas… 

Durante a nova etapa a observación na aula pode seguir no caso do             
alumnado que ten cámara e micrófono, e no do alumnado que non a ten, farán               
gravacións co móbil e mandarán ditas gravacións. As probas escritas e as            
presentacións poden seguir con certa normalidade, de xeito telemática 
 
 

                              AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación Procedementos.  
— Observación nas clases presenciais (videoconferencias) 
— Corrección de exercicios escritos(formularios, 
presentacións 
— Corrección dos vídeos coas interpretacións musicais 
 
Instrumentos 
— Formularios sobre os temas tratados 
— Cuestionarios 
— Presentacións 
— Gravacións das interpretacións 

Cualificación Final A cualificación final do alumnado obterase da  seguinte 
forma: 
— Suma da cualificación da primeira e segunda avaliación. 
— Cualificación da primeira (avaliación) 60% da 
cualificación final. Cualificación da segunda (avaliación) 
40% da cualificación final. 
— O traballo desenvolvido durante a terceira avaliación 
poderá sumar ata 2 puntos na cualificación final 

Proba extraordinaria de setembro  Seria unha única proba cun cuestionario escrito sobre o 
temario explicado durante a fase presencial do curso (60% 
da cualificación), e unha interpretación coa frauta doce 
dalgunha das obras practicadas durante este período (40%)  

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 
 
 
Criterios de cualificación 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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1.3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre ( recuperación,         
repaso, reforzo e no seu caso ampliación)  

 
Ao ser a avaliación da materia de música continua, a recuperación das            

avaliacións anteriores se realizará coa cualificación da terceira avaliación 
 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

Actividades As actividades que se programaron para o terceiro 
trimestre son as dos temas 9,10,12,13 e ademais 
dúas actividades novas. Unha sobre o grupos os 
Beatles, por mor do 50 aniversario da súa 
separación, outra sobre o Tema “Resistiré”, e 
unha terceira sobre o grupo Oasis e a súa canción 
Whatever 

Metodoloxía (alumnado con e sen 
conectividade) 

— No momento actual, todo o alumnado ten 
conectividade 
 
Todas as actividades son actividades de 
ampliación, aínda que na parte práctica sempre e 
repaso e reforzo nas interpretacións 
 
— Videoconferencias presenciais nas que se 
explican contidos, vemos vídeos con exemplos e 
proponse actividades de interpretación. 
  
— Interpretación individual na aula  
 
— Grabación e edición (voluntaria) das 
interpretacións 

Materiais e recursos — Unidades elaboradas pola profesora, 
dispoñibles en classroom 
 
— Teléfonos móbiles ou cámaras para gravacións, 
de uso persoal 
 
— Frautas ou outros instrumentos dos que 
dispoñan no fogar.  
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 1.4. Información e publicidade 
 
  

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao alumnado e ás 
familias 

— O alumnado será informado verbalmente e ademais 
aparecerá no taboleiro da súa clase de classroom a 
información referida ao seu curso 
— Como titora informarei as familias a través da plataforma 
ABALAR dos lugares onde poden atopar estas instrución e 
as modificacións das programacións 

Publicidade — Ademáis dos sitios e sistemas referidos, a dirección do 
centro publicitará estas modificacións na páxina web do 
centro 
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2. SEGUNDO DE ESO. MÚSICA 
 
2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
Os estándares de aprendizaxe explicados e avaliados durante a etapa          

presencial, ata o 16 de marzo, foron os correspondentes as unidades 1 á 4  
 

 
 

        CRITERIOS DE AVALIACIÓN            ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

Aprender  as posición das notas na frauta dulce, e 
interpretar con corrección. 

 Coñece ou aprende a posición das notas na frauta 
dulce 
 

— Manter unha correcta posición corporal para 
interpretar coa frauta, respirando adecuadamente, 
soprando e articulando correctamente os sons 

— Manten unha correcta posición corporal, respira, 
e tapa correctamente os buratos da frauta para que 
o son sexa o  adecuado. 
— É capaz de ler unha melodía sinxela, no rexistro 
xa sinalado 
— Mantén o pulso e o tempo das cancións propostas 
e axústase a interpretación  

Unidade 5 
— Recoñecer os instrumentos que forman parte das 
orquestras sinfónicas e algunhas das súas 
clasificacións 
— Recoñecer algunhas das agrupacións 
instrumentais máis importantes na cultura occidental 
— Recoñecer algúns instrumentos musicais doutras 
culturas. 
— Recoñecer instrumentos tradicionais da música 
galega. 
— Identificar instrumentos da orquestra e 
agrupacións 
— Poder seguir unha partitura sinxela mentres a 
escoita. 
— Saber interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases et… 
 
 

 
— Recoñece os instrumentos que forman parte das 
orquestras sinfónicas e algunhas das súas 
clasificacións 
— Recoñece algunhas das agrupacións 
instrumentais máis importantes na cultura occidental 
— Recoñece algúns instrumentos musicais doutras 
culturas. 
— Recoñece instrumentos tradicionais da música 
galega. 
— Identifica auditivamente instrumentos da 
orquestra e agrupacións 
— Pode seguir unha partitura sinxela mentres a 
escoita. 
— Sabe interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases et… 
 

          Unidade 6 
— Partindo da experiencia interpretativa, coñecer o 
concepto de textura na música 
— Recoñecer auditivamente, algunhas categorías de 
tipo texturas. 
— Coñecer a evolución histórica da textura na 
música. 
— Coñecer os fundamentos da música New Age 

 
 
-Recoñece o concepto de textura na música 
-Recoñecer auditivamente, algúns tipos de texturas. 
-Coñece a evolución histórica da textura na música. 
-Coñece os fundamentos da música New Age 
-Coñece algúns dos máis elementais editores de 
partituras:Musescore, encore, sibelius… 
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— Escoitar distintas texturas en composicións 
musicais diversas 
— Coñecer algúns dos máis elementais editores de 
partituras.Musescore, encore, sibelius… 
— Poder seguir unha partitura sinxela mentres a 
escoita. 
— Saber interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo,  intensidade, compases etc… 
 
 

 
 
— Pode seguir unha partitura sinxela mentres a 
escoita. 
— Sabe interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases etc… 
 

          Unidade 7 
— Coñecer o concepto de“ Forma” na Música.  
— Coñecer as estruturas básicas da forma musical: 
motivo, frase, tema, movemento… 
— Coñecer formas musicais básicas: binaria, 
ternaria, canon, rondó 
— Coñecer as estruturas formais básicas da música 
popular urbana 
— Coñecer a música latina e as distintas variantes 
desta 
— Escoitar distintas categorías de  estruturas formais 
— Recoñecer auditivamente as distintas partes 
dunha obra musical, ao tempo que segue a partitura 
— Saber interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo,  intensidade, compases etc… 
— Comezar a práctica con musescore, programa 
editor de partituras. 
 
 

 
— Coñece o concepto de“ Forma” na Música.  
— Coñece as estruturas básicas da forma musical: 
motivo, frase, tema, movemento… 
— Coñece as formas musicais básicas: binaria, 
ternaria, canon, rondó 
— Coñece as estruturas formais básicas da música 
popular urbana 
— Coñece a música latina e as distintas variantes 
desta 
— Recoñece auditivamente distintas categorías de 
estruturas formais 
— Recoñece auditivamente as distintas partes 
dunha obra musical, ao tempo que segue a partitura 
— Sabe interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases et… 
— Comenzar a practicar con musescore, programa 
editor de partituras. Entende as instrucións da 
profesora, e os mecanismos da ferramenta. 
 

          Unidade 8 
— Coñecer o folclore, como a manifestación máis 
popular da música 
— Coñecer o folclore nas distintas comunidades do 
estado 
— Coñecer o folclore galego. Principais formas 
musicais 
— Coñecer a música vocal no folclore galego. 
— Coñecer as danzas tradicionais máis 
representativas do folclore galego. 
-Escoitar cancións, tradicionais do folclore do estado 
e especialmente do folclore galego. 
-Manifestar interese na música propia, recoñecendo o 
seu valor histórico dentro da nosa comunidade. 
-Mostra interese na interpretación ,tanto vocal como 
instrumental. 
— Coñecer algúns dos escritores galegos que 
puxeron letra a obras representativas. Eduardo 
Pondal. O himno Galego. 
— Facer un traballo de investigación sobre una 

 
- Coñecer o folclore, como a manifestación máis 
popular da música 
- Coñecer o folclore nas distintas comunidades do 
estado 
-Coñecer o folclore galego. Principais formas 
musicais 
- Coñecer a música vocal no folclore galego. 
— Coñecer as danzas tradicionais máis 
representativas do folclore galego. 
— Escoitar cancións, tradicionais do folclore do 
estado e especialmente do folclore galego. 
Manifesta interese na música propia, recoñecendo o 
seu valor histórico dentro da nosa comunidade. 
— Mostra interese na interpretación,tanto vocal 
como instrumental. 
— Manten unha actitude de respecto cara á a 
música tradicional 
— Coñece algúns dos escritores galegos que 
puxeron letra a obras representativas. Eduardo 
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canción tradicional galega, recollida das que 
tradicionalmente se cantan en Noia. 
— Intentar escribir con Musescore a melodía da 
canción investigada. 
— Saber interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo,  intensidade, compases et… 
 
 

Pondal. O himno Galego. 
— Investiga para facer un traballo sobre algunha 
canción tradicional de Noia, empregando distintas 
fontes, incluídas Internet. 
— Escribe a melodía da canción investigada co 
programa editor Musescore 
— Sabe interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases et… 
 

 
2.2. Avaliación e cualificación 
 
Os procedementos de avaliación durante a fase presencial, ata o 12 de            

marzo foron os que recolle a programación: observación na aula, interpretacións na            
aula, individuais e colectivas, corrección de exercicios ou traballos propostos,          
realización de probas escritas… 

Durante a nova etapa, a observación na aula pode seguir no caso do             
alumnado que ten cámara e micrófono, e no caso do alumnado que non a ten, farán                
gravacións co móbil e mandarán ditas gravacións. As probas escritas e as            
presentacións poden seguir con certa normalidade, de xeito telemática 
 
 

                              AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación Procedementos.  
— Observación nas clases presenciais 
(videoconferencias) 
— Corrección de exercicios escritos(formularios, 
presentacións 
- Corrección dos vídeos coas interpretacións musicais 
 
Instrumentos 
— Formularios sobre os temas tratados 
— Cuestionarios 
— Presentacións 
— Gravacións das interpretacións 

Cualificación Final A cualificación final do alumnado obterase da  seguinte 
forma: 
— Suma da cualificación da primeira e segunda avaliación. 
— Cualificación da primeira avaliación (60%) da 
cualificación final. Cualificación da segunda (avaliación) 
40% da cualificación final. 
— O traballo desenvolvido durante a terceira avaliación 
poderá sumar ata 2 puntos na cualificación final 

Proba extraordinaria de setembro  Seria unha única proba cun cuestionario escrito sobre o 
temario explicado durante a fase presencial do curso (60% 
da cualificación), e unha interpretación coa frauta doce 
dalgunha das obras practicadas durante este período (40%)  
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Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 
 
 
Criterios de cualificación 
 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
Non hai alumnado coa materia pendente 

 
2.3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre ( recuperación,         

repaso, reforzo e no seu caso ampliación)  
 
Ao ser a avaliación da materia de música continua, a recuperación das            

avaliacións anteriores se realizará coa cualificación da terceira avaliación 
 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

Actividades As actividades que se programaron para o terceiro 
trimestre son as actividades dos temas  5,6,7 e 8 

Metodoloxía (alumnado con e sen 
conectividade) 

— No momento actual, todo o alumnado ten 
conectividade 
 
— Todas as actividades son actividades de 
ampliación, aínda que na parte práctica sempre e 
repaso e reforzo nas interpretacións 
 
— Videoconferencias presenciais nas que se 
explican contidos, vemos vídeos con exemplos e 
proponse actividades de interpretación. 
  
— Interpretación individual na aula  
 
— Grabación e edición (voluntaria) das 
interpretacións 

Materiais e recursos — Unidades elaboradas pola profesora, 
dispoñibles en classroom 
 
— Teléfonos móbiles ou cámaras para gravacións, 
de uso persoal 
 
— Frautas ou outros instrumentos dos que 
dispoñan no fogar.  
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2.4. Información e publicidade 
 
  

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao alumnado e ás 
familias 

— O alumnado será informado verbalmente e ademais 
aparecerá no taboleiro da súa clase de classroom a 
información referida ao seu curso 
— Como titora informarei as familias a través da plataforma 
ABALAR dos lugares onde poden atopar estas instrucións  e 
as modificacións das programacións 

Publicidade — Ademáis dos sitios e sistemas referidos, a dirección do 
centro publicitará estas modificacións na páxina web do 
Instituto 
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3. TERCEIRO DE ESO. MÚSICA 
 
3.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
Os estándares de aprendizaxe explicados e avaliados durante a etapa          

presencial, ata o 16 de marzo, foron os correspondentes as unidades 1 á 4. No               
inicio do estado de alerta, nos atopabamos no clasicismo, tiñamos fixada a data             
da proba escrita correspondente que xa non podemos realizar, polo que retomei            
neste punto a actividade docente.  

Ante a imposibilidade da interpretación en grupo, nin a interpretación con           
instrumental Orff durante o confinamento, unicamente podemos interpretar con         
frauta doce ou voz. 

A parte teórica, de historia da música ou coñecemento de música dos            
distintos estilo adquire maior relevancia no desenvolvemento da materia. 

Durante a terceira avaliación as unidades que desenvolveremos serán         
4(parte),5,6,8. A unidade 7,A música no cine a radio e a televisión quedará             
sen explicar, xa que é un dos bloques máis importantes na disciplina de 4 ESO. 

Se fose posible, por cuestión de tempo, iniciaría esta unidade, pero só de             
xeito informativo, sen ser obxecto de avaliación 

 
 

        CRITERIOS DE AVALIACIÓN            ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

— Saber interpretar correctamente os elementos 
da linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases et… 

— Sabe interpretar correctamente os elementos da 
linguaxe musical, notas, figuras, indicacións de 
tempo, intensidade, compases et… 

— Ser capaz de interpretar coa frauta ou a voz 
unha partitura mentres a lee. 

— É capaz de interpretar coa frauta una partitura 
mentres a lee. 

— Recoñecer distintas obras musicais, de 
diferentes estilos e xéneros e clasificalas polas 
súas características. 
 

— Recoñece distintas obras musicais, de 
diferentes estilos e xéneros e as clasifica  polas 
súas características. 
 

— Coñecer os conceptos teóricos das unidades 
correspondentes. Expresar de xeito escrito con 
corrección, coherencia e una correcta ortografía  

-Coñece os conceptos teóricos das unidades 
correspondentes. Expresase de xeito escrito con 
corrección, coherencia e una correcta ortografía  

— Recoñecer auditivamente, distintas voces e 
instrumentos e pode clasificalas 

— Recoñece auditivamente, distintas voces e 
instrumentos e pode clasificalas 

— Empregar correctamente distintas fontes de 
información para o estudo. 
— Empregar distintas ferramentas de edición e 

— Emprega correctamente distintas fontes de 
información para o estudo. 
 - Emprega distintas ferramentas de edición e 
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gravación de son, editores de partituras, audacity... 
 

gravación de son, editores de partituras, audacity... 
 
 

             3.2. Avaliación e cualificación 
 
Os procedementos de avaliación durante a fase presencial, ata o 12 de            

marzo foron os que recolle a programación: observación na aula, interpretacións           
na aula, individuais e colectivas, corrección de exercicios ou traballos propostos,           
realización de probas escritas… 

Durante a nova etapa, a observación na aula pode seguir no caso do             
alumnado que ten cámara e micrófono, e no do alumnado que non a ten, farán               
gravacións co móbil e mandarán ditas gravacións. As probas escritas e as            
presentacións poden seguir con certa normalidade, de xeito telemática 
 
 
 

                             AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación Procedementos.  
— Observación nas clases presenciais 
(videoconferencias) 
— Corrección de exercicios escritos( formularios, 
presentacións 
— Corrección dos vídeos coas interpretacións 
musicais 
 
Instrumentos 
— Formularios sobre os temas tratados 
— Cuestionarios 
— Presentacións 
— Gravacións das interpretacións 

Cualificación final A cualificación final do alumnado obterase da 
seguinte forma: 
— Suma da cualificación da primeira e segunda 
avaliación. 
— Cualificación da primeira avaliación (60%) da 
cualificación final. Cualificación da segunda 
avaliación (40%) da cualificación final. 
— O traballo desenvolvido durante a terceira 
avaliación poderá sumar ata 2 puntos na 
cualificación final 

Proba extraordinaria de setembro  Seria unha única proba cun cuestionario escrito 
sobre o temario explicado durante a fase 
presencial do curso (60% da cualificación), e unha 
interpretación coa frauta doce dalgunha das obras 
practicadas durante este período (40%)  

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 
 
Criterios de cualificación 
 
Procedementos e instrumentos de 
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avaliación 
Non hai alumnado coa materia pendente 

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

 
Ao ser a avaliación da materia de música continua, a recuperación das 

avaliacións anteriores se realizará coa cualificación da terceira avaliación 
 
 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

Actividades As actividades que se programaron para o terceiro 
trimestre son as actividades dos temas 4,5,6,8  

Metodoloxía (alumnado con e sen 
conectividade) 

No momento actual, todo o alumnado ten 
conectividade 
 
Todas as actividades son actividades de ampliación, 
aínda que na parte práctica sempre e repaso e 
reforzo nas interpretacións 
 
— Videoconferencias presenciais nas que se 
explican contidos, vemos vídeos con exemplos e 
proponse actividades de interpretación. 
  
— Interpretación individual na aula  
 
— Grabación e edición (voluntaria) das 
interpretacións 

Materiais e recursos — Unidades elaboradas pola profesora, dispoñibles 
en classroom. Non precisan libro de texto, aínda que 
a editorial  abriu todo o material dixital. 
 
— Teléfonos móbiles ou cámaras paras gravacións, 
de uso persoal, ordenadores, et... 
 
— Frautas ou outros instrumentos dos que dispoñan 
no fogar.  
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      3.4. Información e publicidade 
 
  
  

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao alumnado e ás 
familias 

— O alumnado será informado verbalmente e ademais 
aparecerá no taboleiro da súa clase de classroom a 
información referida ao seu curso 
— Como titora informarei as familias a través da plataforma 
ABALAR dos lugares onde poden atopar estas instrución e 
as modificacións das programacións 

Publicidade — Ademáis dos sitios e sistemas referidos, a dirección do 
centro publicitará estas modificacións na páxina web do 
centro 
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4. CUARTO  DE ESO. MÚSICA. 
 
4.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
A materia de Música de 4ºde ESO é unha disciplina eminentemente práctica.             

Estruturada en tres grandes bloques de contidos teóricos, no momento do inicio            
do estado de alarma, estabamos preparando instrumentación para participar         
activamente tanto no Musiqueando 2020, como no Encontro do Alumnado de           
música de Galicia que tería lugar tamén en abril. Evidentemente, as           
instrumentacións en grupo está detidas xa que, o ben o alumnado no ten             
instrumentos en casa, ou aínda que os teña, as ferramentas de que dispoñemos             
non nos permiten interpretar en grupo cunha calidade medianamente aceptable.          
Calquera das plataformas empregadas para videoconferencia, non o permite.         
Algo que nos teremos que plantexar para o futuro. 

Por isto, a parte práctica non será avaliada en canto a interpretación grupal.              
Só no caso de que o alumnado poda facelo individualmente. 
  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

     A música popular urbana 
 
— Coñecer as orixes da música popular 
urbana dende os inicios do século XX. 
— Analizar e describir as principais 
características de pezas musicais das 
distintas décadas e estilos da música popular 
do século XX . 
— Coñecer aos interpretes ou grupos máis 
importantes da música popular do século XX 
— Coñecer ás principais mulleres, líderes de 
grupos ou intérpretes do século XX 
— Tentar de interpretar coa voz ou con outro 
instrumento, algún tema de pop ou rock. 
— Coñecer a historia da música popular 
urbana en España 
— Coñecer a Evolución da música popular 
urbana en Galicia 
 

 
 
 
— Coñece as orixes da música popular 
urbana dende os inicios do século XX. 
— Analiza e describe as principais 
características de pezas musicais das 
distintas décadas e estilos da música popular 
do século XX . 
— Coñece aos interpretes ou grupos máis 
importantes da música popular do século XX 
— Coñece ás principais mulleres, líderes de 
grupos ou intérpretes do século XX 
— Tenta interpretar coa voz ou con outro 
instrumento, algún tema de pop ou rock. 
— Coñece a historia da música popular 
urbana en España 
— Coñece a Evolución da música popular 
urbana en Galicia 
 
 

     Música e novas tecnoloxías 
 
— Coñecer, ou repasar algúns programas 
editores de partitura. 
— Coñecer algúns programas editores de son 
— Coñecer algunhas ferramentas musicais 
imprescindibles para a interpretación: cifra 
club, Chordify, et 

 
 
— Coñecer algúns programas editores de 
partitura. E pode empregar Musescore 
— Coñece algúns programas editores de son 
e proba con Audacity 
— Coñece algunhas ferramentas musicais 
imprescindibles para a interpretación: cifra 
club, Chordify, et 
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      Linguaxe musical 
 
— Coñecer os principios básicos da lectura e 
formación de acordes para poder interpretar 
segundo ferramentas como chordify 
— Coñecer distintos sistemas de  escritura 
para instrumentos de corda: guitarra, baixo, 
ukelele 
— Coñecer algúns principios básicos de 
harmonía que les permita harmonizar unha 
melodía sinxela 
— Favorecer a creación de temas propios 
 

 
 
 
— Coñece os principios básicos da lectura e 
formación de acordes para poder interpretar 
segundo ferramentas como chordify 
— Coñece distintos sistemas de  escritura 
para instrumentos de corda: guitarra, baixo, 
ukelele 
— Coñecer algúns principios básicos de 
harmonía e elabora acordes par unha melodía 
sinxela 
— Tenta compoñer algún tema sinxelo, 
algunha base para rap etc... 

 
4.2. Avaliación e cualificación 

 
Os procedementos de avaliación durante a fase presencial, ata o 12 de            

marzo foron os que recolle a programación: observación na aula, interpretacións           
na aula, individuais e colectivas, corrección de exercicios ou traballos propostos,           
realización de probas escritas… 

Durante a nova etapa, a observación na aula pode seguir no caso do             
alumnado que ten cámara e micrófono, e no do alumnado que non a ten, farán               
gravacións co móbil e mandarán ditas gravacións. As probas escritas e as            
presentacións poden seguir con certa normalidade, de xeito telemática 
 
 
 

                             AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación Procedementos.  
— Observación nas clases presenciais 
(videoconferencias) 
— Corrección de exercicios escritos(formularios, 
presentacións 
— Corrección dos vídeos coas interpretacións 
musicais 
 
Instrumentos 
— Formularios sobre os temas tratados 
— Cuestionarios 
— Presentacións 
— Gravacións das interpretacións 

Cualificación final A cualificación final do alumnado obterase da 
seguinte forma: 
 
— Suma da cualificación da primeira e segunda 
avaliación. 
— Cualificación da primeira avaliación (60%) da 
cualificación final. Cualificación da segunda 
avaliación (40%) da cualificación final. 
— O traballo desenvolvido durante a terceira 
avaliación poderá sumar ata 2 puntos na 
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cualificación final 

Proba extraordinaria de setembro  Seria unicamente a elaboración dunha serie de 
exercicios escritos para entregar en setembro. 
Versarían sobre a materia explicada na primeira e 
segunda avaliación. Non pode haber proba 
práctica, xa que os instrumentos cos que se 
interpreta son instrumentos da aula e non os 
poden empregar 

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación 
 
Criterios de cualificación 
 
Procedementos e instrumentos de 
avaliación 
Non hai alumnado coa materia pendente 

 
 

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

 
Ao ser a avaliación da materia de música continua, a recuperación das 

avaliacións anteriores se realizará coa cualificación da terceira avaliación 
 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

Actividades As actividades que se programaron para o terceiro 
trimestre son as actividades dos temas  5,6,7 e 8 

Metodoloxía (alumnado con e sen 
conectividade) 

— No momento actual, todo o alumnado ten 
conectividade 
 
— Todas as actividades son actividades de 
ampliación, aínda que na parte práctica sempre e 
repaso e reforzo nas interpretacións 
 
— Videoconferencias presenciais nas que se 
explican contidos, vemos vídeos con exemplos e 
proponse actividades de interpretación. 
  
— Interpretación individual na aula  
 
— Grabación e edición (voluntaria) das 
interpretacións 

Materiais e recursos — Unidades elaboradas pola profesora, 
dispoñibles en classroom 
 
— Teléfonos móbiles ou cámaras para 
gravacións, de uso persoal 
 
— Frautas ou outros instrumentos dos que 
dispoñan no fogar.  
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4.4. Información e publicidade 

  

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao alumnado e ás 
familias 

— O alumnado será informado verbalmente e ademais 
aparecerá no taboleiro da súa clase de classroom a 
información referida ao seu curso 
— Como titora informarei as familias a través da plataforma 
ABALAR dos lugares onde poden atopar estas instrución e 
as modificacións das programacións 

Publicidade — Ademáis dos sitios e sistemas referidos, a dirección do 
centro publicitará estas modificacións na páxina web do 
centro 
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