
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

  B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as 
súas agrupacións 

  MUB2.1.3. Explora e descubre as posibilidades da 
voz e os instrumentos, e a súa evolución ao longo da 
historia da música. 

  B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das 
actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de 
audición. 

  MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. 

  B2.4. Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a 
cultura á que pertencen distintas obras musicais, 
interesándose por ampliar as súas preferencias. 

   MUB2.4.1. Amosa interese por coñecer músicas 
doutras épocas e culturas, comparando e con- 
trastando as novas músicas coñecidas. 

  B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar 
as propias preferencias 

  MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros 
musicais e as súas funcións expresivas, gozando 
deles como oínte con capacidade selectiva musicais, 
adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

  B3.3. Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas 
características das épocas da historia musical. 

   MUB3.3.1. Relaciona as cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da 
música correspondentes. 

  B3.4. Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da 
historia da música. 

  MUB3.4.1. Distingue e sitúa temporalmente ás 
épocas da historia da música e as tendencias 
musicais. 

  B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor 
ou falar de música. 

  MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado 
para describir percepcións e coñecementos musicais. 

  B1.1. 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 a 
interpretación de pequenas obras ou fragmentos musicais. 

  MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os 
elementos básicos da linguaxe musical, utilizando 
unha linguaxe técnica apropiada. 

  B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación 
gráfica da música (colocación das 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.). 

  MUB1.2.1. 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 a intensidade e matices; indicacións rítmicas e 
de tempo, etc.). 
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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 

NON HAI ALUMNADO COA MATERIA DE MÚSICA PENDENTE XA QUE NON EXISTE 
A  ASIGNATURA DE MÚSICA EN 1º E.S.O.  
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

ACTIVIDADES DE REPASO:  
 

"A voz humana: tesitura das voces, clasificación das voces, disposición dos coros e clasificación 
dos coros" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23193 
 
"A música vocal relixiosa: a misa na Idade Media e no Renacemento"  
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23195 
 
"Recursos para o traballo do ritmo e da entoación ( iniciación ) 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=23197 
 
"Recursos para o perfeccionamento no traballo do ritmo e a entoación " 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=24889 
 
"A Sinfonía Nº 9 "Do Novo Mundo" (2º Movemento) de Antonín Dvorák" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=24886 
 
"Outras formas vocais: o motete e o magnificat" 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschanmonte/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=24893 
 

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 atomáticamete 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. 


