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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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A Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública 

ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia declárase a situación de emerxencia sanitaria o 13 de 

marzo, entre as medidas preventivas adoptadas está a suspensión das actividades 

académicas, o que significou a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 

sistema educativo. 

  

A Dirección Xeral de Educación,  Formación Profesional e Innovación Educativa, dita as 

instrucións  do 27 de abril de 2020, sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre que 

afecta a diversos aspectos organizativos e académicos, entre os que está a adaptación da 

programación para este curso. 

 

MÚSICA 

 

As manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida das 

persoas formando parte da súa socialización e comunicación. 

 

A área de artística está en un lugar privilexiado para a transversalidade, para a conexión 

natural con outras áreas do currículo, colaborando nunha comprensión da realidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas 

posibilidades do son e coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras culturas. 

▪ EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

▪ CSC 

▪ B1.2. Identificar e describir as características de 

elementos musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

▪ EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ B1.3. Analizar a organización de obras musicais 

sinxelas e describir os elementos que as compoñen. 

▪ EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e 

presenta graficamente a súa estrutura. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e 

pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical. 

▪ EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada 

para a interpretación de obras. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con 

distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

▪ CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos 

adecuadamente.  

▪ EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. ▪ CCEC 

▪ CSC 

 
 

CCL - Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas, en Ciencia e Tecnoloxía. 

CD - Competencia Dixital. 

CAA - Aprender a Aprender. 

CSC- Competencias Sociais e Cívicas. 

CSIEE - Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

CCEC - Conciencia Expresións Culturai 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

    Procedementos:  

   - Traballos realizados e entrega das tarefas.     

   - Esforzo, implicación e interese polo traballo. 

 - Vídeos                             

- Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Instrumentos: 

-Fichas de traballo                     

-Actividades propostas 

 

 

Cualificación final 

 

Sempre atendendo ao carácter continuo, formativo e integrador de todas 

as áreas. A cualificación realizarase sobre as apredizaxes  dos dous 

primeiros trimestres do curso, así como as actividades realizadas no 

terceiro trimestre, que servirán para recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a calificación final. Sempre e cando beneficie ao alumnado. 

Cualificación: 

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou 

actividades realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir 

a nota,  en función da media obtida nos  dous anteriores. 

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 

recuperar coa entrega dos traballos proposto. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
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Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

             

 

Criterios de cualificación: 

         

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades     

    As actividades lectivas centraranse nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos/as. 

• O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e 

recuperación relacionadas cos contidos do 1º e 2ºT. e no seu 

caso na ampliación das aprendizaxes anteriores.   

• Combinaranse distintas act. específicas e interdisciplinares. 

• A ampliación de actividades sobre algún tema xa en proceso no 

momento do cese da actividade, ou que requiren unha mínima 

intervención docente,  tendo como referencia os obxectivos e as 

C. clave máis necesarios para a progresión do alumnado. 

• Adaptaranse as actividades e os tempos de entrega para os 

alumnos con algún tipo de medida especifica de apoio educativo. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

• Os luns, ponse a disposición dos alumnos/as, o traballo semanal  

na web do centro.  

• Para o alumnado que no dispón dos medios técnicos para o 

acceso e realización dos traballos propostos , o Concello previa 

petición semanal, proporciona o servicio de fotocopias gratuito. 

• Para a entrega dos traballos, facilítase o correo do mestre que 

imparte a materia, e a través do móbil en algún caso específico. 

• Mención especial, é a das familias que presentan  dificultades de 

localización.  Procederase a súa localización a través do teléfono 

e correo electrónico,  infórmase ao  Dpto. de Orientación, e si 

fose necesario aos Servicios  Sociais. 

• O alumnado, con necesidades específicas de apoio  educativo 

contará co correo  das mestras de apoio .  
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Materiais e recursos    

   Materiais e recursos  para as  distintas actividades: 

• Libro de texto 

• Ligazóns 

• Fichas para completa…. 

• Flexibilización dos tempos de realización das actividades para os 

alumnos/as que o necesiten. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

   Para o contacto coas familias: 

• Páxina web do centro 

• Abalar 

•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia 

correspondente. 

• O teléfono 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://colegioayala.com/ 
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