
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B3.1. Elaborar guións audiovisuais aplicando 
unha estrutura narrativa coherente coas 
posibilidades expresivas da imaxe, o son e a 
música. 

IS.3.1.1. Valora a importancia da función expresiva da 
imaxe, o son e a música no proceso de creación de 
guións audiovisuais. 

IS.3.1.2. Caracteriza a estrutura narrativa e a idea 
temática dun guión audiovisual de ficción, a partir da 
análise dun proxecto achegado. 
IS.3.1.3. Constrúe o guión literario dunha determinada 
secuencia seguindo as fases estandarizadas nas 
producións audiovisuais: determinación da idea, 
documentación, storyline, argumento e tratamento. 

IS.3.1.4. Realiza a transformación dunha secuencia 
dramática á estrutura propia dun guión técnico e un 
storyboard. 

IS.3.1.6. Identifica as diferenzas e as semellanzas na 
construción de guións audiovisuais e guións de 
audiodescrición. 

B7.1. Integrar o son e a imaxe nun produto 
multimedia, un audiovisual ou un programa de 
radio, aplicando os recursos expresivos da 
linguaxe sonora e relacionando as súas 
posibilidades de articulación e combinación 
segundo os tipos de destinatarios/as. 

IS.7.1.1. Especifica o valor funcional, expresivo e 
comunicativo dos recursos sonoros empregados na 
construción da banda sonora dunha produción 
audiovisual ou radiofónica 

IS.7.1.3. Identifica os recursos específicos de linguaxe 
sonora empregados na construción da banda sonora 
dunha produción audiovisual. 

B2.1. Analizar situacións audiovisuais extraídas 
de produtos cinematográficos de diversos 
xéneros, aplicando as técnicas de linguaxe 
audiovisual e valorando os elementos que 
garanten o mantemento da continuidade 
narrativa e formal nunha produción audiovisual 

IS.2.1.1. Analiza os elementos teóricos da montaxe 
audiovisual para a análise da continuidade da mensaxe 
narrativa de produtos fílmicos. 

IS.2.1.2. Diferencia as achegas máis significativas 
producidas na evolución histórica das teorías da 
montaxe audiovisual. 

IS.2.1.3. Valora as consecuencias da aplicación das 
técnicas de montaxe fílmica no mantemento da 
continuidade narrativa, perceptiva, formal, de 
movemento, de acción e de dirección. 

IS.2.1.4. Relaciona a funcionalidade narrativa e 
expresiva dos efectos e os signos de puntuación, así 
como a súa corrección técnica, coa transmisión 
comprensiva da mensaxe nunha produción audiovisual. 
IS.2.1.5. Xustifica as alternativas posibles na montaxe 
dun produto audiovisual, a partir da valoración do 
tratamento do tempo, do espazo e da idea ou contido. 
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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  

 
 

"Elaboración dun guión técnico incluíndo storyboard" 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=23182 

"Parámetros e funcións da música para estudar nas bandas sonoras de cine" 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23178 

"A música clásica no cine épico e de ciencia-ficción" 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23180 

"A música clásica nas películas de época" 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23996 

"A música clásica nas comedias" 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23998 

 

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. 


