
 
 

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 

Bloque 1. Interpretación e creación 

1. Recoñecer os parámetros do son e os 

elementos básicos da linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe técnica apropiada e 

aplicalos a través da lectura ou a audición de 

pequenas obras ou fragmentos musicais. 

1.1 Recoñece os parámetros do son e os 

elementos básicos da linguaxe musical, 

utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

2. Distinguir e utilizar os elementos da 

representación gráfica da musica (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.) 

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 á intensidade e matices, 

indicacións rítmicas e de tempo, etc.) 

Bloque 2. Escoita 

1. Identificar e describir os diferentes 

instrumentos, voces e as súas agrupacións. 

1.1 Diferencia as sonoridades dos instrumentos 

das orquestra, así como a súa forma, e os 

diferentes tipos de voces. 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

2. Demostrar interese por coñecer músicas de 

distintas características, épocas e culturas, e por 

ampliar e diversificar as propias preferencias 

musicais, adoptando unha actitude respectuosa. 

2.1 Mostra interese por coñecer os distintos 

xéneros musicais e as súas funcións expresivas, 

gozando deles como oínte con capacidade 

selectiva. 

2.2 Mostra interese por coñecer música de 

diferentes épocas e culturas como fonte de 

enriquecemento cultural e gozo persoal. 

4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns 

conceptos musicais básicos necesarios á hora de 

emitir xuízos de valor ou “falar de música”. 

4.1 Emprega un vocabulario axeitado para 

describir percepcións e coñecementos 

musicais. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Heteravaliación 

• Produción do alumnado. 

Instrumentos: 

• Traballo escrito individual 

Cualificación final 

Ponderación da nota final 30% 1ª Avaliación; 70% 2ª Avaliación para 
favorecer a avaliación continua. 
As tarefas entregadas polo alumnado poderán subir a nota final ata un 
máximo de 2 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realización dunha proba individual escrita cun valor do 100% da nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

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

•   Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da 
musica (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.) 

•   Identificar e describir os diferentes instrumentos, voces e as súas 
agrupacións. 

•   Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, 
épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias 
musicais, adoptando unha actitude respectuosa. 

•   Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais 
básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou “falar de 
música”. 

 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Elaboración das tarefas propostas 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Lectura de partituras 

• Interpretación de partituras 

• Análise e clasificación de instrumentos históricos 

• Música e emocións 

• Conceptos básicos da historia da musica 

• As texturas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas plantexaranse de maneira semanal, cun prazo aberto de entrega. 

Nos casos de que o alumnado non teña acceso aos recursos propostos se 

ofertará unha actividade alternativa adaptada ás súas circunstancias. 

Materiais e recursos 

• Fichas coas tarefas semanais 

• Apuntes aportados na clase da 1ª e 2ª avaliación 

• Recursos na Rede (vídeos, audicións, obras musicais) 

• Partituras aportadas pola profesora 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As tarefas serán colgadas na Web do centro semanalmente. O 
contacto farase a través do email da Xunta da profesora e o titor do 
curso correspondente. 

Publicidade  Páxina Web do centro 

 
 

 

 

 


