
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.2. Situar ronoloxicamente unha obra, tras a súa escoita 
ou a súa visión e análise, ou comparar obras de similares 
características, representativas dos estilos ou as escolas 
principais, e sinalar semellanzas e diferenzas entre elas 

HDMB1.2.1.Identifica e sitúa cronoloxicamente os 
diferentes períodos da historia da música e da danza. 

HDMB1.2.2. Coñece e explica as principais 
características dos estilos, os xéneros ou as es 
colas, e detecta as diferenzas entre varias obras 

HDMB1.2.3. Contextualiza a obra no seu momento 
histórico e/ou estilístico. 

B1.4. Analizar textos relativos á música ou á danza. 

HMDB1.4.1. Describe as formulacións plasmadas 
polo/pola autor/a do texto, en relación coas correntes 
estéticas e estilísticas dunha época concreta. 

HMDB1.4.2. Elabora una análise de texto de 
xeito ordenado e metódico, sintetizando as ideas, 
distinguindo a información principal da secundaria e 
usando un vocabulario técnico acorde. 

B4.1. Identificar obras do barroco, a través da audición ou 
da visión, e describir os seus trazos máis característicos, 
xustificando a súa pertenza a este período histórico. 

HMDB4.1.1. Capta e describe o carácter, o 
xénero, as características estéticas e os trazos 
estilísticos máis importantes das obras propostas. 

 B4.2. Relacionar a historia da música e da danza do 
barroco, así como as súas obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a 
sociedade do mesmo período. 

 HMDB4.2.1. Analiza a complexidade de circuns- 
tancias que, pola súa importancia, determinen o 
desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha 
autor/a determinado/a, e estable xuízos críticos. 

B5.1. Identificar obras do clasicismo, a través da audición ou 
da visión, e describir os seus trazos máis característicos, 
xustificando a súa pertenza a este período histórico. 

HMDB5.1.1. Capta e describe o carácter, o xénero, as 
características estéticas e os trazos estilísticos máis 
importantes das obras propostas. 

B5.2. Relacionar a historia da música e da danza do 
Clasicismo, así como as súas obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a 
sociedade do mesmo período 

HMDB5.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, determinen o 
desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha 
autor/a determinado/a, e establece xuízos críticos. 

B6.1. Identificar obras do Romanticismo, o Nacionalismo e o 
Posromanticismo, a través da audición ou da visión, e 
describir os seus trazos máis característicos, xustificando a 
súa pertenza a este período histórico. 

HMDB6.1.1. Capta e describe o carácter, o 
xénero, as características estéticas e os trazos 
estilísticos máis importantes das obras propostas. 
 

B6.2.. Relacionar a historia da música e da danza no 
Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo, así 
como as súas obras máis significativas, con outros aspectos 
da cultura, o contexto histórico e a sociedade do mesmo 
período. 

HMDB6.2.1. Analiza a complexidade de circuns- 
tancias que, pola súa importancia, determinen o 
desenvolvemento dunha época, un estilo ou un/unha 
autor/a determinado/a, e establece xuízos críticos. 
 

B7.1. Identificar obras do Impresionismo,  o Expresionismo e 
outros movementos da primeira metade do século XX, a 
través da audición ou da visión, e describir os seus trazos 
máis característicos, xustificando a súa pertenza a este 
período histórico. 

HMDB7.1.1. Capta e describe o carácter, o 
xénero, as características estéticas e os trazos 
estilísticos máis importantes das obras propostas. 

B7.2. Relacionar a historia da música e da danza da 
primeira metade do século XX, así como os seus 
movementos artísticos e as obras máis significativas, con 
outros aspectos da cultura, o contexto histórico e a 
sociedade do mesmo período. 

HMDB7.2.1. Analiza a complexidade de circunstancias 
que, pola súa importancia, determinen o 
desenvolvemento dunha época, un estilo ou 
un/unha autor/a determinado/a, e establece xuízos 
críticos. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
- Seguimento e atención ao alumnado e valoración das tarefas realizadas  
entregadas por vía telemática 
- A avaliación será continua a partir dos estándares de aprendizaxe, criterios de 
avaliación e competencias imprescindibles detallados anteriormente no aptdo. 1 
desta  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

Instrumentos:   
 Criterio de cualificación da 3º avaliación: 

Na 3º avaliación o única instrumento de avalización serán as actividades 
realizadas polos alumnos nas súas casas a través da da Aula Virtual do centro 
(para  o  alumnado con conectividade) ou ben entregadas nos seus domicilios por 
medio de USB (alumnado sen conectividade)  
 Non se realizarán probas escritas (PE) nin probas orais (PO)  
Para o calculo da nota se aplicará o 50% da primeira e o 50% da segunda 
avaliación, ao cal engadiraselle até un punto máis no caso de ter realizado 
correctamente todas as devanditas actividades propostas para o 3º trimestre.  

 
Para a recuperación do 1º e 2º trimestre: 
Os alumnos suspensos no 1º e/ou 2º trimestre terán que realizar durante o 3º 
trimestre una tarefa específica de recuperación.  Esa tarefa será realizadas polos 
alumnos nas súas casas a través da da Aula Virtual do centro (para  o  alumnado 
con conectividade) ou ben entregada nos seus domicilios por medio de USB 
(alumnado sen conectividade)  

 Non se realizará probas escrita (PE) nin probas orais (PO) 

Cualificación final 

100 % da  Cualificación final = 50% da nota obtida na 1ª avaliación +  50% da nota 
obtida na 2ª avaliación, ao cal engadiraselle até un punto máis no caso de ter 
realizado correctamente todas as actividades propostas para o 3º trimestre 
(máxima puntuación posible 11 puntos)  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De acordo á normativa e novas instrucións publicado en relación co COVID-19, 
farase unha proba que  incluirá os criterios de avaliación e  estándares de 
aprendizaxe imprescidibles recollidos nesta adaptacion da programación 
detallados anteriormente nesta  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020   

Alumnado de 
materia pendente 

NO PRESENTE CURSO 2019-2020 O DEPARTAMENTO DE MÚSICA NON TEN 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 
No caso de ter alumnos pendentes no próximo curso os  criterios de avaliación,  
criterios de cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación  serán 
os  referidos  ós  estándares de aprendizaxe que figuran na programación (a nota 
final para superar a asignatura debe ter, alomenos, CINCO puntos. Os alumnos da 
asignatura de música non asiste a programas de reforzo con atribución horaria) 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

"A música para a danza no barroco" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23187 
 
"A música para a danza no clasicismo" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23272 
 
"A música para a danza no romanticismo" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23108 
 
"A música para a danza no nacionalistmo musical do século XIX" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23990 
 
"A música para a danza na época do impresionismo musical" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23992 
 
"A música para a danza no nacionalistmo musical español do século XX" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23994 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 
Para o  alumnado con conectividade: realización das actividades que figuran  no AULA 
VIRTUAL do centro: 
- O alumno deberá rexístrase como usuario na Aula Virtual do centro 
- Matricularse (ou solicitar a matriculación ao profesor) no curso correspondente 
- Realizar a actividade 
- O resultado da actividade (porcentaxe de acertos) aparece atomáticame no apartado 
"informes" da Aula Virtual do centro 
 
Para o  alumnado sen conectividade:   
- Entrega de actividades en USB nos domicilios dos alumnos coa axuda de Protección Civil 
- Elaboración desas actividades polos alumnos 
- Recollida desas actividades en USB nos domicilios dos alumnos coa axuda de Protección Civil 
- Corrección das actividades polo profesor 
 

Materiais e 
recursos 

Para o  alumnado con conectividade: os que figuran no AULA VIRTUAL do centro 

 

Para o  alumnado con conectividade: os entregados por medio de USB aos alumnos nos seus 

domicilios  
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

A través da publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


