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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 Identificador 
contidos 

Identificador 
criterios 

Identificador 
estándar 

Competencias 
clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CONTIDOS COMÚNS  

B 4   

B4.1 B4.1 MUB4.1.1. CD 

 
Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de internet y software musical de distintas 
características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la creación musical 

B4.3 B4.1 MUB4.1.2. CD-CSIEE Utilización de las tecnologías de la información en los procesos de creación musical. 

B4.4 B4.1 MUB4.1.2. CD-CSIEE 
Conocimiento y empleo de las tecnologías de la información en la interpretación y grabación de piezas 
musicales 

B4.5 B4.1 MUB4.1.2. CD-CSIEE 
Empleo y conocimiento de los recursos necesarios para la conservación y la difusión de las creaciones 
musicales propias y ajenas. 

B4.6 B4.2 MUB4.2.1. CD 
El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento de la 
música y el disfrute de ella. 

CONTIDOS 3º AVALIACIÓN  

B 3 
  

B3.5 B3.3 MUB3.3.2. CCEC 
Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores/as, 
conciertos y producciones musicales en vivo y grabadas, tanto del patrimonio gallego como de la 
música occidental en general y de otras culturas. 

B3.6 B3.4 MUB3.4.2. CCL 
Recogida de información, valoración y exposición del hecho musical y sus opiniones. 



 
 

   

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 
- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 
- Fichas de xogos musicais. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o alumnado recupere, 
consolide e avance se fose o caso. 
O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións pendentes 
ou mellorar a cualificación final. 
 

  A cualificación final obterase atendendo aos seguintes criterios: 

 Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da 
primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na 2ª 
avaliación. 

 O alumno poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no terceiro 
trimestre ata 1 punto: 

                      - Entrega de todas as tarefas : ata 0.5 puntos 

                     - Correcta realización e execución das actividades: ata 0.25 puntos 

                      - Calidade e presentación: ata 0.25 puntos  

Aquel alumno que non entregue as tarefas  asignadas durante o transcurso do 
terceiro trimestre, non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda 
avaliación en ningún caso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Proba tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do Curso. 
 

En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe a 
posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 

Alumnado de 
materia pendente 

 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 



 
 
 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos musicais e actividades interactivas.  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

As tarefas envíanse ás familias cunha periodicidade  semanal, tendo en conta 

o número de sesións establecido para cada unha das materias, especificando, 

se así o precisan, o reparto de actividades para cada unha delas. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao longo da 

semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas do 

alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou vía 

telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas xornadas, van 

preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando aspectos importantes 

para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Naqueles casos nos que é necesario por diversos motivos repetir algún dos 

traballos ou tarefas por parte do alumnado, reenvíanselles de novo a través 

de e-mail. Se non é o caso, unha vez corrixidas as tarefas, notifícaselle ao 

alumno vía e-mail, que o seu traballo está ben realizado 

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a internet. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 
- Libro de texto 
- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 
- Fichas de xogos. 
- Guías didácticas con distintos recursos educativos. 
- Recursos dixitais. 
- Paxinas web 



 
 
 

 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer a música de diferentes épocas e 
culturas como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, 
elaborando algún proxecto de investigación e exposición. 

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

MUB3.4.2.  Examina e explica con criterio musical  a relación entre os 
acontecementos históricos, o desenvolvemento tecnolóxico e a música na 
sociedade. 

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en 
vivo e as propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e 
innovadores ao longo da historia. 

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha 
revisión crítica desas producións. 

MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais  
propias. 

B4.2. Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles 
para a aprendizaxe e a indagación do feito musical. 

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados 
para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Para o envío das tarefas  a realizar polo alumnado utilizo o Google Drive da miña 

conta de Google Suite, dende onde comparto as tarefas a facer. En algunhas 

ocasións tamén as envío por whatsapp, aínda que son as menos. 

O alumnado envía as tarefas realizadas a través de e-mail, en algunhas 

ocasións como no caso anterior, a través de whatsapp ou fotografías. 

Instrumentos: 
O medio utilizado para corrixirlles e comentarlles as tarefas é o e-mail, 

unha vez recibidas primeiro aviso de que as recibín, logo revísoas e se hai 

algún erro coméntolles os fallos e corrixímolos a través de e-mail. En 

algunhas ocasións, como xa comentei antes, a través de whatsapp  e de 

fotografías. 

 O seguemento diario de cada alumno vouno recollendo no caderno do 

profesor, onde anoto se o entregan en prazo ou non, se está todo feito, de 

que xeito e tamén as dificultades que tiveron. 

 O alumno/a que non entregue levará  nesa tarefa un 0. 

 O alumno/a que entregue a tarefa fóra de tempo levará  un 1. 

 O alumno/a que entregue a tarefa en prazo e rematada un 3. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle 
sumará  o 20% da media das notas obtidas durante a 3ª avaliación. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Un exame presencial, dos estándares da 1ª e da 2ª avaliación, se é posible. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter acadados os obxectivos mínimos esixibles. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota  calcúlase segundo o traballo que realizase o alumno/a e que se 
valorará de 1 ao 10. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización de traballos e fichas  sobre a materia suspensa, que terá que 
ter entregado antes da avaliación final de xuño, a través de e-mail, 
whatsapp ou fotografías. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Fichas de traballo,  elaboración  de esquemas , resumes,  sínteses  etc. A  
través  de e-mail, ou whatsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío as  tarefas  a facer cunha  periodicidade  semanal, o primeiro  día da 

semana  envíolles  o que teñen que realizar, e especifícolles  que as tarefas 

propostas   equivalen  ás horas lectivas  de cada materia, que teñen que 

envialas  resoltas no prazo da semana, límite o domingo de cada semana, 

realizadas  a ordenador ou na libreta e enviar foto. Se teñen dúbidas  ou 

queren poñerse en contacto comigo que o fagan  a través do correo que lles 

envío en calquer momento do día ou por teléfono. 

Os problemas de conectividade  son case inexistentes, xa que algúns  

alumnos/as que non tiñan ordenador , nin internet, recibiron ordenadores do 

colexio ,e do concello de Foz e Burela , e tamén  acceso  a internet. 

Materiais e recursos Libro de texto, ordenador, internet, vídeos, etc. 

 
 

 
 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


