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

Recoñecer os parámetros do son e os elementos 
básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe 
técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a
audición e interpretación de pequenas obras ou 
fragmentos musicais.

Recoñece os parámetros do son e os elementos 
básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe 
técnica apropiada. (CCEC, CCL)

Distinguir e utilizar os elementos de representación 
gráfica da música (colocación da 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) 

Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da 
lectura o a audición de pequenas obras ou fragmentos 
musicais. (CMCCT, CCEC) 

 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e 
melódicos con formulacións sinxelas en estruturas 
binarias, ternarias e cuaternarias. (CMCCT, CCEC) 

        Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos     
         musicais básicos necesarios

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 á intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc). (CCEC) 

Amosar interese polo desenvolvemento das 
capacidades e habilidades técnicas como medio para as
actividades de interpretación, aceptando e cumprindo 
as normas que rexen a interpretación en grupo e 
aportando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

Amosa interese polo coñecemento e aplicación de 
técnicas e normas para o coidado da voz, o corpo e os 
instrumentos. (CCEC) 

Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais Adquire e aplica as habilidades técnicas e 
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construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas 
e os ritmos máis comúns 

interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. (CCEC) 

improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas 
e os ritmos máis comúns 

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) 

Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 
español e galego e comprender o valor de conservalo e 
transmitilo. 

Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas do patrimonio español e galego.
(CCEC) 

Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes 
roles, intentando concertar su acción coa do resto do 
conxunto, aportando ideas musicais e contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

Mostra apertura e respecto cara as propostas do 
profesorado e dos compañeiros. (CSC) 

Participa de maneira activa e agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e mostrando unha actitude aberta e 
respectuosa.(CSC) 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 2º ESO

MATERIA: MÚSICA



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores.
A través do whatsapp envío o domingo pola tarde as tarefas a realizar na 
semana.
O profesor establece actvidades para realizar.
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da 
persoa pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.
Será imprescindible que se respeten as datas de entrega de traballo (venres 
ata as 22 h.)

Instrumentos:
Recollida a través do whatsapp tanto en fotos  (teoría) como en video (parte 
instrumental)
Traballo interdisciplinar:
Realización dun video de alumnos tocando “Resistréé do DDo Dinámico 
como himno do confnamento.
Semana da fauna: Realización dun Rap en defensa dos animais.
Cantar “Circle of lifeé BSO do Rei león.
BDsqueda de fotos rescatando animais  con banda sonora interpretada polos
alumnos

Cualifcación fnal Alumnado coas 2 avaliacións aprobadas
Realizarán as mesmas tarefas de repaso / reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dDas avaliacións con 1 punto (en porcentaxe de 
número de tarefas entragadas) para redondear a nota a alza.
O traballo da semana da fauna entra dentro das tarefas semanais.
Nunca se penalizará a cualifcación fnal polo traballo (ou non):  Neste caso a 
media das dDas avaliacións sumaria + 0 puntos realizado no tercer trimestre.

Alumnado coas 1 ou 2 avaliacións suspensas
Deben entregar obrigatoriamente  as actvidades propostas para poder 
aprobar, respetando a data de entrega indicada.
Neste caso pódense dar dDas variables: 
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e de ter entregado todo, 
suman un punto das tarefas do 3º trimestre acadando un resultado non 
inferior a 4,5: Aproban sen necesidade de facer uhna  proba específca.
E dicir, recuperan coas tarefas de repaso / reforzo.
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insufciente  na que ainda sumando a nota das tarefas da 3a avaliación, non  
acadan o 4.5, terán que facer unha proba específca (gravación mediante 
video de tres pezas traballadas duarante o curso presencial) e un traballo 
escrito (fchas sobre linguaxe musical).
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Estas probas serán enviadas mediante whatsapp (con tempo marcado de 
entrega)
No caso de volver as aulas esta proba será presencial. Ao resultado desta 
proba sumaráselle a porcentaxe acadada nas tarefas de reforzo / repaso.

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible será presencial.
Nela entrarán unicamente os contdos e estándares traballados na primeira e
na segunda avaliación, sobre todo na parte práctca (tocar) e na parte teórica
(escrita).
O alumnado que teña que ir a proba extraordinaria de setembro 
entregaráselle un caderno con exercicios de repaso/ reforzo para facilitar a 
preparación do exame. A entrega deste caderno sumará un punto a nota do 
exame (que non pode ser inferior a 3.5 para poder aprobar)

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnos pendentes debido a que non  se cursa a materia en 1º de 
ESO.

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

Actvidades

Fichas (sobre linguaxe musical)
Gravacións tocando a frauta.
Realización dun Rap (Semana da fauna)

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todos os alumnos teñen conectvidade a través do móbil. Utlizo o whatsapp 
o domingo pola noite para mandarlle as tarefas para esa semana. Para facer 
de luns a venres e para entregar antes das 22 h.
AlgDn pode entregar o sábado pola mañan se a causa e xustfcada.
O domingo envíase a memoria do traballo semanal ao  ttor 

Materiais e recursos

Whatsapp (lista de difusión  e chat)
Libro de texto
Documentos con exercicios distribuidos polo profesor.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información contda neste documento será trasladada a través de 
whatsapp, correo electrónico e Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñible, 
demostrando un coñecemento básico das técnicas e 
procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, 
interpretar música e realizar sinxelas producións 
audiovisuais. 

 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e as utiliza como ferramentas para a actividade 
musical. (CD, CCEC) 

Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a aprendizaxe e indagación do feito 
musical. 

Participa en todos os aspectos da produción musical 
demostrando o uso adecuado dos materiais relacionado, 
métodos e tecnoloxías. (CSC, CSIEE) 

 Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical. 

 Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos 
apropiados para elaborar traballos sobre temas 
relacionados co feito musical. (CD, CAA) 
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores.
A través do whatsapp envío o domingo pola tarde as tarefas a realizar na 
semana.
O profesor establece actvidades para realizar.
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da 
persoa pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.
Será imprescindible que se respeten as datas de entrega de traballo (venres 
ata as 22 h.)

Instrumentos:
Recollida a través do whatsapp tanto en fotos  (teoría) como en video (parte 
instrumental)

Cualifcación fnal

Alumnado coas 2 avaliacións aprobadas
Realizarán as mesmas tarefas de repaso / reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliacións con 1 punto (en porcentaxe de 
número de tarefas entragadas) para redondear a nota a alza.
O traballo da semana da fauna entra dentro das tarefas semanais.
Nunca se penalizará a cualifcación fnal polo traballo (ou non):  Neste caso a 
media das dúas avaliacións sumaria + 0 puntos realizado no tercer trimestre.

Alumnado coas 1 ou 2 avaliacións suspensas
Deben entregar obrigatoriamente  as actvidades propostas para poder 
aprobar, respetando a data de entrega indicada.
Neste caso pódense dar dúas variables: 
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e de ter entregado todo, 
suman un punto das tarefas do 3º trimestre acadando un resultado non 
inferior a 4,5: Aproban sen necesidade de facer uhna  proba específca.
E dicir, recuperan coas tarefas de repaso / reforzo.
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insufciente  na que ainda sumando a nota das tarefas da 3a avaliación, non  
acadan o 4.5, terán que facer unha proba específca (gravación mediante 
video de tres pezas traballadas duarante o curso presencial) e un traballo 
escrito (fchas sobre linguaxe musical).
Estas probas serán enviadas mediante whatsapp (con tempo marcado de 
entrega)
No caso de volver as aulas esta proba será presencial. Ao resultado desta 
proba sumaráselle a porcentaxe acadada nas tarefas de reforzo / repaso.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: MÚSICA



Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba de setembro, na medida do posilble será presencial.
Nela entrarán únicamente os contdos e estándares traballados na promeira 
e na seguda avaliación, sobre todo na parte práctca (tocar) e na parte 
teórica (escrita).
O alumnado que teña que ir a proba extraordinaria de setembro 
entregaráselle un cuaderno con exercicios de repaso/ reforzo para facilitar a 
preparación do exame. A entrega deste caderno sumará un punto a nota do 
exame (que non pode ser inferior a 3.5 para poder aprobar)

Avaliación de
materia

pendentes

Hai un solo alumno con música de  2º ESO pendente.
Na CCP do día 4 de maio (Webex), dátase como data límite de entrega de 
traballos para as materias pendentes o 29 de maio.
O traballo que ten que realizar e sobre os intrumentos da orquestra sinfónica
(corda, vento-madeira , vento metal e percusión)

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

Actvidades

Traballos sobre  compósitores de distntas épocas.
Gravacións tocando a fauta.
Fichas sobre a etmoloxía dos instrumentos e as formas musicais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todos os alumnos teñen conectvidade a traves do móbil. Utlizo o whatsapp 
o domingo pola noite para mandarlle as tarefas para esa semana. Para facer 
de luns a venres e para entregar antes das 22 h.
Algún pode entregar o sábado pola mañan se a causa e xustfcada.
O domingo envíase a memoria do traballo semanal ao  ttor 

Materiais e recursos

Whatsapp (lista de difusión  e chat)
Libro de texto
Documentos con exercicios distribuidos polo profesor.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información contda neste documento será trasladada a traves de 
whatsapp, correo electrónico e Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Ensaiar e interpretar, en pequeño grupo, unha peza vocal 
ou instrumental ou unha coreografía aprendidas de memoria
a través da audición ou observación de grabacións de audio
e vídeo ou mediante a lectura de partituras e outros 
recursos gráficos.

Participación activa nalgunhas das tarefas necesarias para 
a celebración de actidades musicais no centro: planificación,
ensaio, interpretación, difusión, etc.

Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no 
espacio e determinar a época ou cultura e o estilo das 
distintas obras musicais escoitadas ou visionadas 
previamente na aula, mostrando apertura e respeto polas 
novas propostas musicais e interesándose por ampliar as 
suas preferencias

Analise  e descripción das principais características de 
diferentes pezas musicais apoiándose na audición e no uso 
de documentos como partituras, textos ou musicogramas, 
ou visualización de vídeos. 

Coñecer a existencia de outras manifestacións musicais e 
consideralas como fonte de enriquecemento cultural. 

 Coñecemento dos principais grupos e tendencias da 
música popular actual. 

Aplicar as diferentes técnicas de grabación, analógica e 
dixital, para rexistrar grabacións propias, as interpretacións 
realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.

Coñecemento das posibilidades das tecnoloxías aplicadas a
música, utilizandoas con autonomía. 
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores.
A través do whatsapp envío o domingo pola tarde as tarefas a realizar na 
semana.
O profesor establece actvidades para realizar.
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da 
persoa pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.
Será imprescindible que se respeten as datas de entrega de traballo (venres 
ata as 22 h.)

Instrumentos:
Recollida a través do whatsapp tanto en fotos  (teoría) como en video (parte 
instrumental)

Cualifcación fnal

Alumnado coas 2 avaliacións aprobadas
Realizarán as mesmas tarefas de repaso / reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliacións con 1 punto (en porcentaxe de 
número de tarefas entragadas) para redondear a nota a alza.
O traballo da semana da fauna entra dentro das tarefas semanais.
Nunca se penalizará a cualifcación fnal polo traballo (ou non):  Neste caso a 
media das dúas avaliacións sumaria + 0 puntos realizado no tercer trimestre.

Alumnado coas 1 ou 2 avaliacións suspensas
Deben entregar obrigatoriamente  as actvidades propostas para poder 
aprobar, respetando a data de entrega indicada.
Neste caso pódense dar dúas variables: 
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e de ter entregado todo, 
suman un punto das tarefas do 3º trimestre acadando un resultado non 
inferior a 4,5: Aproban sen necesidade de facer unha  proba específca.
E dicir, recuperan coas tarefas de repaso / reforzo.
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insufciente  na que ainda sumando a nota das tarefas da 3a avaliación, non  
acadan o 4.5, terán que facer unha proba específca (gravación mediante 
video de tres pezas traballadas duarante o curso presencial) e un traballo 
escrito (fchas sobre linguaxe musical).
Estas probas serán enviadas mediante whatsapp (con tempo marcado de 
entrega)
No caso de volver as aulas esta proba será presencial. Ao resultado desta 
proba sumaráselle a porcentaxe acadada nas tarefas de reforzo / repaso.

Proba
extraordinaria de

A proba de setembro, na medida do posible será presencial.
Nela entrarán unicamente os contdos e estándares traballados na primeira e
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setembro 

na segunda avaliación, sobre todo na parte práctca (tocar) e na parte teórica
(escrita).
O alumnado que teña que ir a proba extraordinaria de setembro 
entregaráselle un caderno con exercicios de repaso/ reforzo para facilitar a 
preparación do exame. A entrega deste caderno sumará un punto a nota do 
exame (que non pode ser inferior a 3.5 para poder aprobar)

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai ningún alumno con música de  3º ESO pendente.

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

Actvidades

Traballos sobre diferentes estlos musicais (Rap, hip-hop, jazz soul, latnos 
etc )
Gravacións tocando a fauta.
Gravación individual tocando “Resistréé do Dúo dinámico,
Gravación de “Circle of lifeé da BSO do Rei León, para a semana da fauna.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todos os alumnos teñen conectvidade a traves do móbil. Utlizo o whatsapp 
o domingo pola noite para mandarlle as tarefas para esa semana. Para facer 
de luns a venres e para entregar antes das 22 h.
Algún pode entregar o sábado pola mañan se a causa e xustfcada.
O domingo envíase a memoria do traballo semanal ao  ttor 

Materiais e recursos

Whatsapp (lista de difusión  e chat)
Apuntamentos  de aula
Documentos con exercicios distribuidos polo profesor.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información contda neste documento será trasladada a través de 
whatsapp, correo electrónico e Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educatva
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 1º BACHARELATO

MATERIA: MÚSICA

CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 1º BACHARELATO
MATERIA: MÚSICA
DEPARTAMENTO: MÚSICA
DATA: 11/05/2020

Adaptación DA PROGRAMACIÓN 
Didáctica. CURSO 2019/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 1º BACHARELATO

MATERIA: MÚSICA



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

Reforzalo coñecemento de elementos da linguaxe musical 
adquiridos na educación primaria e secundaria , e avanzar 
no coñecemento de elementos novos, e empregalos en 
situacións de interpretación ou análise de obras musicais.

 Recoñece e diferenza entre compases binarios e ternarios. 
CAA 

 CSCCoñece as figuras e establece equivalencias entre elas

 Recoñecer determinadas características (forma,textura, 
timbre, etc.) e facer unha análise descritiva e crítica 
empregando un vocabulario axeitado. 

CMCCT Distingue unha tonalidade maior dunha tonalidade 
menor

Aprender a terminoloxía básica da linguaxe musical co fin 
de comunicar , de forma oral e escrita, ideas propias e 
entender algúns dos procedementos e procesos musicais. 

Identifica nunha partitura elementos relacionados co ritmo e 
coa expresión musical

 Participar en grupo nas diferentes actividades musicais 
tanto na aula de música como fora dela. 

Mantén unha actitude positiva cara a música e os seus 
compañeiros. CSC 

Adquirilas habilidades precisas para seguir afondando na 
capacidade de expresión a través da voz e dos 
instrumentos 

Emprega as partituras como medio para poder tocar unha 
melodía/obra.CL 
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores.
A través do whatsapp envío o domingo pola tarde as tarefas a realizar na 
semana.
O profesor establece actvidades para realizar.
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da 
persoa pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.
Será imprescindible que se respeten as datas de entrega de traballo (venres 
ata as 22 h.)

Instrumentos:
Recollida a través do whatsapp tanto en fotos  (teoría) como en video (parte 
instrumental)

Cualifcación fnal

Alumnado coas 2 avaliacións aprobadas
Realizarán as mesmas tarefas de repaso / reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliacións con 1 punto (en porcentaxe de 
número de tarefas entregadas) para redondear a nota a alza.
O traballo da semana da fauna entra dentro das tarefas semanais.
Nunca se penalizará a cualifcación fnal polo traballo (ou non):  Neste caso a 
media das dúas avaliacións sumaria + 0 puntos realizado no tercer trimestre.

Alumnado coas 1 ou 2 avaliacións suspensas
Deben entregar obrigatoriamente  as actvidades propostas para poder 
aprobar, respetando a data de entrega indicada.
Neste caso pódense dar dúas variables: 
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e de ter entregado todo, 
suman un punto das tarefas do 3º trimestre acadando un resultado non 
inferior a 4,5: Aproban sen necesidade de facer uhna  proba específca.
E dicir, recuperan coas tarefas de repaso / reforzo.
Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insufciente  na que ainda sumando a nota das tarefas da 3a avaliación, non  
acadan o 4.5, terán que facer unha proba específca (gravación mediante 
video de tres pezas traballadas duarante o curso presencial) e un traballo 
escrito (fchas sobre linguaxe musical).
Estas probas serán enviadas mediante whatsapp (con tempo marcado de 
entrega)
No caso de volver as aulas esta proba será presencial. Ao resultado desta 
proba sumaráselle a porcentaxe acadada nas tarefas de reforzo / repaso.

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible será presencial.
Nela entrarán unicamente os contdos e estándares traballados na primeira e
na segunda avaliación, sobre todo na parte práctca (tocar) e na parte teórica
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(escrita).
O alumnado que teña que ir a proba extraordinaria de setembro 
entregaráselle un caderno con exercicios de repaso/ reforzo para facilitar a 
preparación do exame. A entrega deste caderno sumará un punto a nota do 
exame (que non pode ser inferior a 3.5 para poder aprobar)

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai ningún alumno con música de  4º ESO pendente.

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

Actvidades

Traballos sobre diversos aspectos  da teoria musical.
Gravacións tocando a frauta.
Gravación individual tocando “Resistréé Himno do confnamento.
Traballos sobre orquestras sinfónicas galegas  e de ámbito internacional.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todos os alumnos teñen conectvidade a traves do móbil. Utlizo o whatsapp 
o domingo pola noite para mandarlle as tarefas para esa semana. Para facer 
de luns a venres e para entregar antes das 22 h.
Algún pode entregar o sábado pola mañan se a causa e xustfcada.
O domingo envíase a memoria do traballo semanal ao  ttor 

Materiais e recursos

Whatsapp (lista de difusión  e chat)
Apuntamentos  de aula
Documentos con exercicios distribuidos polo profesor.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información contda neste documento será trasladada a través de 
whatsapp, correo electrónico e Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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