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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Exercer as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio

de  cancións sinxelas.

 Interpreta de xeito individual un pequeno repertorio de cancións sinxelas

 Identificar  algúns dos elementos dunha obra musical (timbre, velocidade,

intensidade e carácter).

 Coñece,identifica e representa     elementos     básicos     da linguaxe

musical:  timbre, velocidade, intensidade e carácter.

 Coñecer os elementos básicos da grafía musical convencional: pentagrama, clave

de sol, notas sol e mi, figuras e silencios: negra e corchea.

 Coñece e emprega correctamente os elementos básicos da grafía musical

convencional: pentagrama, clave de sol, notas sol e mi, figuras e silencios:

negra e corchea

 Escoitar e describir calidades e características de instrumentos presentes no

contexto natural.

 Recoñece e discrimina o son dos instrumentos tanto da aula como os que

aparecen en determinadas obras

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Análise de producións dos alumnos
2. Probas específicas
3. Gravacións e análise

Instrumentos:

1.1.- Caderno de clase
1.2.- Resolución de problemas e exercicios
1.3.- Producións musicais

2.1.- Obxectivas
2.2.- Interpretación de datos
2.3.- Resolución de exercicios e Problemas

3.1..- Gravación en soporte de audio.
3.2..- Gravación en soporte de vídeo.

Cualificación final

Media da 1º e 2º avaliacións  mellorada, se procede, polo traballo realizado 
durante a 3º avaliación.



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

Actividades

Todas as actividades propostas serán de repaso e reforzo, pois todo o 
alumnado alcanzou os mínimos propostos na 1º e 2º avaliación. A 
situación de conectividade e circunstancias persoais do alumnado non 
permite avanzar contidos ao longo deste 3º trimestre coas seguridade 
suficiente de que todo o alumnado poida seguir o ritmo de aprendizaxe.

• Realización de exercicios a través de fichas, audio e vídeo :
a) Canto individual de cancións e exercicios adaptados á súa idade.
b) Audición de obras musicais .
c) Percusión corporal
d) Ditados rítmicos
e) Ritmogramas
f) Notas sol-mi no pentagrama
g) Figuras e silencios: negra e corchea
h) discriminación auditiva e visual de instrumentos da aula 
i) discriminación auditiva e visual de instrumentos da orquestra

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A situación excepcional que vivimos require de adaptar forzosamente a 
metodoloxía. Afortunadamente, todo o alumnado ten conectividade, se ben 
as condicións da mesma é moi variable, abarcando  dende alumnado con 
disposición de ordenador e tablet para uso persoal con conexión á internet e 
datos ilimitados, ata alumnado que só dispoñen do móbil do proxenitor/a 
con datos limitados.

A metodoloxía é unidireccional  baseada no envío de tarefas de xeito 
telemático que o alumnado terá que resolver, tendo en conta as 
características da conexión de cada discente, por iso, o envío e recibo de 
audios e vídeos será moi ocasional, dándolle prioridade ao traballo con 
tarefas en soporte físico na medida do posible. 

  A metodoloxía baséase nos principios de intervención educativa que 
concretamos do seguinte xeito: 
- Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno.

- Destácase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades 
xerais e de competencias básicas e específicas no traballo da área que nos 
ocupa.

- Dáselle prioridade á comprensión dos contidos que se traballan.

- Facilítanse as oportunidades para poñer en práctica os  coñecementos para 
que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido.

- Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 
conclusións con respecto ao que se aprendeu.
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Estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan quen de 
aprender de forma autónoma. 

Materiais e recursos

Recursos humanos: mestre.

Recursos materiais  

(a) fichas de traballo

(b) libro de música xograr 1º.

(c) Cancións de elaboración propia

Recursos TICs: 

1. youtube

2. doslourdes.com

3. aprendomusica.com

4. musiquino.blogspot

5. frikazosenelaula.com

6. ticmusica.wix.com

7. recursostic.educacion.es

8. facebook

9. instagram
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Os medios telemáticos para comunicarse serán; 

• ABALAR: para dar avisos ás familias
• Web do centro: para facilitar o acceso ás actividades
• Email: daniaulamusica@gmail.com será o principal medio de comunicación

coas familias.
• App Whatsapp; medio secundario de comunicación e envío de tarefas.
• Webex: medio para realizar videochamadas en caso de que sexa preciso.

Publicidade ABALAR, WEB DO CENTRO, BLOGUES DAS TITORÍAS.
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