
ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2019/2020

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO
CURSO: 1º
MATERIA: EDUCACIÓN AUDITIVA E VOGAL
DEPARTAMENTO: Linguaxe Musical
DATA: 04/05/2020

Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación   Profesional  e  Innovación  Educatva  para  o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación).

4.        Publicidade e información.



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindible

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Reproducir por escrito fragmentos rítmicos escoitados. Mediante este
criterio avalíase a capacidade do alumnado para recoñecer e reproducir
aspectos rítmicos coñecidos.

1. Sensibilización e recoñecemento auditivo da altura e da dirección dos sons
nos movementos melódicos.
 
2.  Diferenciación melódica de graos conxuntos e disxuntos.

3. Dictados melódicos-rítmicos no compases de 2/4 e 3/4.

4. Prácticas de ditados melódicos na tonalidade de Do Maior
    

2.   Reproducir por escrito fragmentos melódicos escoitados. Avaliamos
aquí  a  capacidade  de  interiorizar  e  reproducir  graficamente
movementos melódicos con sentido tonal.

3.  Recoñecer  e  reproducir  por  escrito  fragmentos  melódico-rítmicos
escoitados. Trátase de avaliar a destreza para captar conxuntamente
os aspectos melódicos e rítmicos do fragmento escoitado.

4. Entoar a través da lectura as leccións do curso.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Valorarase o rendemento do alumnado, o traballo e estudo, o rendemento, o comportamento, a actitude
nas clases e nas audicións ou proba realizadas.
Instrumentos:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e práctica vocal. Polo tanto o primeiro 
e principal criterio de cualificación será a correcta consecución deses contidos.

2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous apartados no que se divide a materia de 
EAV, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.

3. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles aplicará a ponderación, 
resultando a súa cualificación inferior a 5.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualificación final do curso:
Facer a nota media dos dous primeiros trimestres.
Engadir a nota media do terceiro trimestre, cara a poder subir a nota dos dous anteriores.

Proba extraordinaria de setembro
Na proba extraordinaria de setembro:
A proba  consistirá  nun  exercicio  auditivo  e  outro  exercicio  vocal,  baseados  nos  contidos  do  curso
correspondente. A nota final será a ponderación dos dous exercicios.

Alumnado con materia pendente

Criterios de avaliación:
1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, destrezas e valores
2.Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, entoación etc 
3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de todolos elementos sinalados anteriormente
Criterios de cualificación:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e práctica vocal. Polo tanto o primeiro
e principal criterio de cualificación será a correcta consecución deses contidos, dende o mínimo exixible ata
a máxima consecución dos obxectivos do curso.
2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous apartados no que se divide a materia de
EAV, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.
3. Aos alumnos/as que non acaden os  contidos mínimos esixibles non se lles aplicará a ponderación,
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resultando a súa cualificación.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
A proba  consistirá  nun  exercicio  auditivo  e  outro  exercicio  vocal,  baseados  nos  contidos  do  curso
correspondente. A nota final será a ponderación dos dous exercicios. 
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3. Metodoloxía e actvidades de 3º trimestre
Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Actvidades
Repaso  de  intervalos,  e  de  ritmos  dos  anteriores  trimestres.  Inclusión  de  novos  elementos  ritmico-
melódicos cara o próximo curso.

Metodoloxía
 (alumnado con e sen

conectvidade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Envio de audios con dous dictados, un melódico e outro rítmico,
xunto con explicacións de como poder facelos. Estos dictados se realizan durante toda a semana.

Materiais e recursos
Audios, grabacions, Skipe Jitsi Meet,  xunto cos métodos é tratados que utilizo de maneira habitual nas
clases.
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4. Publicidade e información

Información
A información ao alumnado e ás familias fíxose a través de WhatsApp, chamada telefónica ou correo
electrónico, así como distintas plataformas como Skype, Jitsi Meet, Zoom. 
A partir do 4 de maio tamén a través da Extranet Atenea.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do Centro.
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2019/2020

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO
CURSO: 2º
MATERIA: EDUCACIÓN AUDITIVA E VOGAL
DEPARTAMENTO: Linguaxe Musical
DATA: 04/05/2020

Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación   Profesional  e  Innovación  Educatva  para  o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación).

4.        Publicidade e información.



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindible

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Reproducir por escrito fragmentos rítmicos escoitados. Mediante este
criterio avalíase a capacidade do alumnado para recoñecer e reproducir
aspectos rítmicos coñecidos.

1. Sensibilización e recoñecemento auditivo da altura e da dirección dos sons
nos movementos melódicos.
 
2. Traballos de entoación en Do M é Sol M.

3. Ditados melódicos-rítmicos no compases de 2/4, 3/4 é 4/4.

4. Prácticas de ditados melódicos na tonalidade de Do M e Sol M.

2.  Reproducir por escrito fragmentos melódicos escoitados. Avaliamos
aquí  a  capacidade  de  interiorizar  e  reproducir  graficamente
movementos melódicos con sentido tonal.

3.Recoñecer  e  reproducir  por  escrito  fragmentos  melódico-rítmicos
escoitados. Trátase de avaliar a destreza para captar conxuntamente
os aspectos melódicos e rítmicos do fragmento escoitado.

4. Entoar a través da lectura as leccións do curso.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, destrezas e valores.
2. Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, entoación etc. 
3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de tódolos elementos sinalados anteriormente

Instrumentos:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e práctica vocal. Polo tanto o primeiro 
e principal criterio de cualificación será a correcta consecución deses contidos.
2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous apartados no que se divide a materia de 
EAV, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.
3. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles aplicará a ponderación, 
resultando a súa cualificación inferior a 5.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualificación final do curso:
Facer a nota media dos dous primeiros trimestres.
Engadir a nota media do terceiro trimestre, cara a poder subir a nota dos dous anteriores.

Proba extraordinaria de setembro
Na proba extraordinaria de setembro:
A proba  consistirá  nun  exercicio  auditivo  e  outro  exercicio  vocal,  baseados  nos  contidos  do  curso
correspondente. A nota final será a ponderación dos dous exercicios.

Alumnado con materia pendente

Criterios de avaliación:
1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, destrezas e valores
2. Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, entoación etc 
3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de todolos elementos sinalados anteriormente
 
Criterios de cualificación:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e práctica vocal. Polo tanto o primeiro
e principal criterio de cualificación será a correcta consecución deses contidos, dende o mínimo exixible ata
a máxima consecución dos obxectivos do curso.
2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous apartados no que se divide a materia de
EAV, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.
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3. Aos alumnos/as que non acaden os  contidos mínimos esixibles non se lles aplicará a ponderación,
resultando a súa cualificación.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A proba  consistirá  nun  exercicio  auditivo  e  outro  exercicio  vocal,  baseados  nos  contidos  do  curso
correspondente. A nota final será a ponderación dos dous exercicios. 
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3. Metodoloxía e actvidades de 3º trimestre
Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Actvidades
Repaso  de  intervalos,  e  de  ritmos  dos  anteriores  trimestres.  Inclusión  de  novos  elementos  ritmico-
melódicos cara o próximo curso.

Metodoloxía
 (alumnado con e sen

conectvidade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Envio de audios con dous dictados, un melódico e outro rítmico,
xunto con explicacións de como poder facelos. Estos dictados se realizan durante toda a semana.

Materiais e recursos
Audios, grabacions, Skipe Jitsi Meet, Atenea,  xunto cos métodos é tratados que utilizo de maneira habitual
nas clases.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Publicidade e información

Información
A información ao alumnado e ás familias fíxose a través de WhatsApp, chamada telefónica ou correo
electrónico, así como distintas plataformas como Skype, Jitsi Meet, Zoom. 
A partir do 4 de maio tamén a través da Extranet Atenea.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do Centro.
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2019/2020

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO
CURSO: 3º
MATERIA: EDUCACIÓN AUDITIVA E VOGAL
DEPARTAMENTO: Linguaxe Musical
DATA: 04/05/2020

Instrucións  do  27  de  abril  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación   Profesional  e  Innovación  Educatva  para  o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  (recuperación,  reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación).

4.        Publicidade e información.



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindible

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Reproducir por escrito fragmentos rítmicos escoitados. Mediante este
criterio avalíase a capacidade do alumnado para recoñecer e reproducir
aspectos rítmicos coñecidos.

1. Sensibilización e recoñecemento auditivo da altura e da dirección dos sons
nos movementos melódicos.
 
2.  Traballos de entoacións en tres tonalidades, Do M, Sol M é Fa M. 

3. Ditados melódicos-rítmicos no compases de 2/4, 3/4 e 4/4.

4. Prácticas de ditados melódicos na tonalidade de Do Maior e Fa Maior.

2.   Reproducir por escrito fragmentos melódicos escoitados. Avaliamos
aquí  a  capacidade  de  interiorizar  e  reproducir  graficamente
movementos melódicos con sentido tonal.

3.  Recoñecer  e  reproducir  por  escrito  fragmentos  melódico-rítmicos
escoitados. Trátase de avaliar a destreza para captar conxuntamente
os aspectos melódicos e rítmicos do fragmento escoitado.

4. Entoar a través da lectura as leccións do curso.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, destrezas e valores.
2.Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, entoación etc. 
3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de tódolos elementos sinalados anteriormente

Instrumentos:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e práctica vocal. Polo tanto o primeiro 
e principal criterio de cualificación será a correcta consecución deses contidos.

2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous apartados no que se divide a materia de 
EAV, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.

3. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles aplicará a ponderación, 
resultando a súa cualificación inferior a 5.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualificación final do curso:
Facer a nota media dos dous primeiros trimestres.
Engadir a nota media do terceiro trimestre, cara a poder subir a nota dos dous anteriores.

Proba extraordinaria de setembro
Na proba extraordinaria de setembro:
A proba  consistirá  nun  exercicio  auditivo  e  outro  exercicio  vocal,  baseados  nos  contidos  do  curso
correspondente. A nota final será a ponderación dos dous exercicios.

Alumnado con materia pendente

Criterios de avaliación:
1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, destrezas e valores
2.Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, entoación etc 
3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de todolos elementos sinalados anteriormente
Criterios de cualificación:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e práctica vocal. Polo tanto o primeiro
e principal criterio de cualificación será a correcta consecución deses contidos, dende o mínimo exixible ata
a máxima consecución dos obxectivos do curso.
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2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous apartados no que se divide a materia de
EAV, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.
3. Aos alumnos/as que non acaden os  contidos mínimos esixibles non se lles aplicará a ponderación,
resultando a súa cualificación.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
A proba  consistirá  nun  exercicio  auditivo  e  outro  exercicio  vocal,  baseados  nos  contidos  do  curso
correspondente. A nota final será a ponderación dos dous exercicios. 
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3. Metodoloxía e actvidades de 3º trimestre
Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Actvidades
Repaso  de  intervalos,  e  de  ritmos  dos  anteriores  trimestres.  Inclusión  de  novos  elementos  ritmico-
melódicos cara o próximo curso.

Metodoloxía
 (alumnado con e sen

conectvidade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Envio de audios con dous dictados, un melódico e outro rítmico,
xunto con explicacións de como poder facelos. Estos dictados se realizan durante toda a semana.

Materiais e recursos
Audios, grabacions, Skipe Jitsi Meet, Atenea,  xunto cos métodos é tratados que utilizo de maneira habitual
nas clases.
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4. Publicidade e información

Información
A información ao alumnado e ás familias fíxose a través de WhatsApp, chamada telefónica ou correo
electrónico, así como distintas plataformas como Skype, Jitsi Meet, Zoom. 
A partir do 4 de maio tamén a través da Extranet Atenea.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do Centro.
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CMUS. REVERIANO SOUTULLO
CURSO: 4º 
MATERIA: EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL
DEPARTAMENTO: LINGUAXE MUSICAL
DATA:  04/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Reproducir por escrito fragmentos rítmicos escoitados. Mediante este
criterio avalíase a capacidade do alumnado para recoñecer e reproducir
aspectos rítmicos coñecidos. 

1. Sensibilización e recoñecemento auditivo da altura e da dirección dos sons
nos movementos melódicos 

2. Reproducir por escrito fragmentos melódicos escoitados. Avaliamos 
aquí a capacidade de interiorizar e reproducir graficamente 
movementos melódicos con sentido tonal. 

2. Traballos de entoación en Do M, Sol M, Fa M, Re M é Si b M.

3. Recoñecer e reproducir por escrito fragmentos melódico-rítmicos 
escoitados. Trátase de avaliar a destreza para captar conxuntamente 
os aspectos melódicos e rítmicos do fragmento escoitado. 

3. Dictados melódicos-rítmicos no compases de 2/4, 3/4 ,4/4 é 6/8.

4. Entoar a través da lectura as leccións do curso. 4. Prácticas de ditados melódicos na tonalidade de Do M, Sol M, Fa M. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, 
destrezas e valores
´
2.Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, 
entoación etc 

3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de todolos 
elementos sinalados anteriormente 

Instrumentos:
1. A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e 
práctica vocal. Polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación 
será a correcta consecución deses contidos.

2.A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous 
apartados no que se divide a materia de EAV, puntuándose cada un 
deles de 0 a 10 puntos.

3. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non 
se lles aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior a 5.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

1. Facer a nota media dos dous primeiros trimestres.

2. Engadir a nota media do terceiro trimestre, cara a poder subir a 
nota dos dous anteriores.

Proba
extraordinaria de

setembro

A proba consistirá nun exercicio auditivo e outro exercicio vocal, 
baseados nos contidos do curso correspondente. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
1. Observar no alumno os coñecementos, habilidades, aptitudes, 
destrezas e valores
´
2.Observar a sua soltura na imitación de modelos: lectura, interpretación, 
entoación etc 

3. Demostrar unha aprendizaxe globalizada coa interrelación de todolos 
elementos sinalados anteriormente 

Criterios de cualificación:



1.  A materia de EAV divídese en dous apartados principais: audición e 
práctica vocal. Polo tanto o primeiro e principal criterio de cualificación 
será a correcta consecución deses contidos, dende o mínimo exixible ata 
a máxima consecución dos obxectivos do curso.
2. A cualificación obtense realizando a media ponderada dos dous 
apartados no que se divide a materia de EAV, puntuándose cada un 
deles de 0 a 10 puntos.
3. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non 
se lles aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior a 5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A proba consistirá nun exercicio auditivo e outro exercicio vocal, 
baseados nos contidos do curso correspondente. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Repaso da materia dos anteriores trimestres. Inclusión de novos 
elementos ritmico-melódicos cara o próximo curso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Envio de un audio con un dictado 
rítmico-melódico, xunto con explicacións de como realizálo. Para facer este
dictado teñen de prazo unha semán.

Materiais e recursos
Audios, grabacions, Atenea, Skipe, Jitsi Meet,  xunto cos métodos é 
tratados que utilizo de maneira habitual nas clases.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 A información aos alumnos  deuse mediante as plataformas: 
ATENEA, WhatsApp, Skype, Jitsi Meet. Ademais de chamadas 
telefónicas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 
CURSO: 5º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ANÁLISE 
DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN 
DATA: 04/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  1 6
CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 

CURSO: 5º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ANÁLISE 

   



Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1º Coñecer as caracterís=cas  da música 
instrumental barroca

1.1 Iden=ficar nunha par=tura os dis=ntos 
elementos : melodia, forma, ritmo, armonía dos 
seguintes conxuntos  instrumetales: Fuga, Suite, 
Concerto Barroco.

2º Coñecer as caracterís=cas da música 
instrumental do preclasicismo

2.1 Iden=ficar nunha par=tura os dis=ntos 
elementos musicais : melodía, armonía, forma e 
ritmo dos seguintes conxuntos instrumentales: 
Sonata binaria, Sinfonía 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- observación sistemá=ca 
- valoración das tarefas 
- probas específicas 
- ac=vidades de reforzo

Instrumentos: 
- cuaderno de clase: u=lización do app “iDoceo” 
- recollida de ac=vidades: exercicios de análise 
- revisión das tarefas 
- éxamens de control 
- éxamens de recuperación

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
- a cualificación será positiva cando, dos resultados da avalación continúa,  se   
infiera que o alumno a alcanzado os estándares de aprendizaxe, mencionados 
anteriormente. 
- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 

participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre 
que o alumno poidera participar nas clases online.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

A proba extraordinaria de setembro terá que ser realizada por aqueles 
alumnos  que non ob=veran unha cualificación  posi=va concluído o 
proceso ordinario de avaliacion. 
Criterios de cualificación: 
- No caso do que o alumno teña algún dos dous trimestres aprobados, 

a cualificación final extraordinaria, obterase calculando a media do 
trimestre aprobado xunto coa nota ob=da na proba escrita de 
setembro 

- No caso de que o alumno chegue a setembro sen nengún dos dos 
trimestre aprobado , a cualificación final extraordinaria obterase da 
nota da proba escrita, xunto coa observación da posible evolución 
que se poidera producir no alumno

Criterios de avaliación: 
1º Coñecer as caracterís=cas  da música instrumental barroca. 
2º Coñecer as caracterís=cas da música instrumental do preclasicismo
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MATERIA: ANÁLISE 
   



Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de cualificación: 
- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 
participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre que 
o alumno poidera participar nas clases online. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Observación sistemá=ca: mediante o app docente “iDoceo” 
- Cuaderno de clase 
- Valoración das tarefas 
- Probas escritas 
- Probas de recuperación
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CURSO: 5º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ANÁLISE 

   



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades Clases online a todo o alumnado. Todo o alumnado a estado 
conectado

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

- Exercicios de repaso 
- Controles de repaso 
- controles de recuperación da materia dada anteriormente

Materiais e recursos

- Exercicios escritos 
- apuntes de repaso 
- ordenador 
- cámara web 
- correo electrónico para a corrección e a devolución dos exercicios da 

clase.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 
CURSO: 6º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ANÁLISE 
DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN 
DATA: 04/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  1 6
CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 

CURSO: 6º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ANÁLISE 

   



Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1º Coñecer as caracterís=cas  da música 
instrumental do clasicismo

1.1 Iden=ficar nunha par=tura os dis=ntos 
elementos : melodia, forma, ritmo, armonía dos 
seguintes conxuntos  instrumetales: Cuarteto, 
sonata clásica, sinfonía

2º Coñecer as caracterís=cas da música 
instrumental do roman=cismo

2.1 Iden=ficar nunha par=tura os dis=ntos 
elementos musicais : melodía, armonía, forma e 
ritmo dos seguintes conxuntos instrumentales: 
para piano: 
- lied 
- nocturno 
- mazurkas 
- improntus
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- observación sistemá=ca 
- valoración das tarefas 
- probas específicas 
- ac=vidades de reforzo

Instrumentos:  
-  cuaderno de clase: u=lización do app “iDoceo” 
- recollida de ac=vidades: exercicios de análise 
- revisión das tarefas 
- éxamens de control 
- éxamens de recuperación

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
- a cualificación será positiva cando, dos resultados da avalación continúa,  se   
infiera que o alumno a alcanzado os estándares de aprendizaxe, mencionados 
anteriormente. 
- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 

participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre 
que o alumno poidera participar nas clases online.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

A proba extraordinaria de setembro terá que ser realizada por aqueles 
alumnos  que non ob=veran unha cualificación  posi=va concluído o 
proceso ordinario de avaliacion. 
Criterios de cualificación: 
- No caso do que o alumno teña algún dos dous trimestres aprobados, 

a cualificación final extraordinaria, obterase calculando a media do 
trimestre aprobado xunto coa nota ob=da na proba escrita de 
setembro 

- No caso de que o alumno chegue a setembro sen nengún dos dos 
trimestre aprobado , a cualificación final extraordinaria obterase da 
nota da proba escrita, xunto coa observación da posible evolución 
que se poidera producir no alumno

Criterios de avaliación: 
1º Coñecer as caracterís=cas  da música instrumental clásica 
2º Coñecer as caracterís=cas da música instrumental e da música vocal 
do roman=cismo 
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Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de cualificación: 
- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 
participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre que 
o alumno poidera participar nas clases online. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
-  Observación sistemá=ca: mediante o app docente “iDoceo” 
- Cuaderno de clase 
- Valoración das tarefas 
- Probas escritas 
- Probas de recuperación

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  4 6
CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO DE PONTEAREAS 

CURSO: 6º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ANÁLISE 

   



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades Clases online a todo o alumnado. Todo o alumnado a estado 
conectado

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

- Exercicios de repaso 
- Controles de repaso 
- controles de recuperación da materia dada anteriormente

Materiais e recursos

- Exercicios escritos 
- apuntes de repaso 
- ordenador 
- cámara web 
- correo electrónico para a corrección e a devolución dos exercicios da 

clase.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 
CURSO: 3º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ARMONÍA 
DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN 
DATA: 04/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  1 6
CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 

CURSO: 3º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ARMONÍA 

   



Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1º Coñecer os acordes tríadas en estado 
fundamental, 1º inversión e 2º inversión

1.1 Iden=ficar nunha  par=tura os acordes  
tríadas en estado fundamental, primeira e 
segunda inversión.

2º Coñecer as normas de armonización 
embregando acordes tríadas fundamentales, 
primera inversión e segunda inversión.

2.1 Aplicar correctamente as normas da 
armonización con acordes tríadas. 
2.2  Realizar exercicios, correctamente,   de 
armonización a 4 voces  con acordes tríadas, 
tanto fundamental como en inversión, dado o 
baixo. 

3º Coñecer e  aplicar as normas de 
armonización ducha serie de sextas

3.1 Realizar correctamente, exercicios de 
armonización a 4 voces aplicando a técnica da 
serie de sextas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  2 6
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
- observación sistemá=ca 
- valoración das tarefas 
- probas específicas 
- ac=vidades de reforzo

Instrumentos: 
- cuaderno de clase: u=lización do app “iDoceo” 
- recollida de ac=vidades: exercicios de armonización 
- revisión das tarefas 
- éxamens de control 
- éxamens de recuperación

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- a cualificación será positiva cando, dos resultados da avalación continúa,  se 

infiera que o alumno a alcanzado os estándares de aprendizaxe, 
mencionados anteriormente. 

- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 
participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre 
que o alumno poidera participar nas clases online.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

A proba extraordinaria de setembro terá que ser realizada por aqueles 
alumnos  que non ob=veran unha cualificación  posi=va concluído o 
proceso ordinario de avaliacion. 
Criterios de cualificación: 
- No caso do que o alumno teña algún dos dous trimestres aprobados, 

a cualificación final extraordinaria, obterase calculando a media do 
trimestre aprobado xunto coa nota ob=da na proba escrita de 
setembro 

- No caso de que o alumno chegue a setembro sen nengún dos dos 
trimestre aprobados , a cualificación final extraordinaria obterase da 
nota da proba escrita, xunto coa observación da posible evolución 
que se poidera producir no alumno

Criterios de avaliación: 
1º Coñecer os acordes tríadas en estado fundamental, 1º inversión e 2º 
inversión. 
2º Coñecer as normas de armonización empregando acordes tríadas 
fundamentales, primera inversión e segunda inversión. 
3º Coñecer e  aplicar as normas de armonización dunha serie de sextas. 
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Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de cualificación:  
- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 
participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre que 
o alumno poidera participar nas clases online.
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Observación sistemá=ca: mediante o app docente “iDoceo” 
- Cuaderno de clase 
- Valoración das tarefas 
- Probas escritas 
- Probas de recuperación
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MATERIA: ARMONÍA 

   



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades Clases online a todo o alumnado. Todo o alumnado a estado 
conectado

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

- Exercicios de repaso 
- Controles de repaso 
- controles de recuperación da materia dada anteriormente

Materiais e recursos

- Exercicios escritos 
- apuntes de repaso 
- ordenador 
- cámara web 
- correo electrónico para a corrección e a devolución dos exercicios da 

clase.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias
E-mails 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 
CURSO: 4º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ARMONÍA 
DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN 
DATA: 04/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1º Coñecer os acordes cuartríadas de 
dominante  en estado fundamental, 1º 
inversión , 2º inversión e 3º inversión

1.1 Realizar armonizacións dun baixo a 4 voces 
onde se empregues este =po de acordes

2º Coñecer os acordes cuatríadas de sensible 
e disminuida en fundamental e inversión

2.1 Realizar armonizacións dun baixo a 4 voces 
onde se empregues este =po de acordes

3º Coñecer os acordes alterados de sexta 
aumentada e sexta napolitana

3.1 Realizar armonizacións dun baixo a 4 voces 
onde se empregues este =po de acordes

4º Coñecer as dominantes secundarias 4.1 Realizar armonizacións dun baixo a 4 voces 
onde se empregues este =po de acordes

5º Coñecer as modulación diatónica, 
cromá=ca e inarmónica

5.1 Realizar armonizacións dun baixo a 4 voces 
onde se empregues este =po de acordes
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:Procedementos:  
- observación sistemá=ca 
- valoración das tarefas 
- probas específicas 
- ac=vidades de reforzo

Instrumentos:  
- cuaderno de clase: u=lización do app “iDoceo” 
- recollida de ac=vidades: exercicios de armonización 
- revisión das tarefas 
- éxamens de control 
- éxamens de recuperación

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso  
- a cualificación será positiva cando, dos resultados da avalación continúa,  se 
infiera que o alumno a alcanzado os estándares de aprendizaxe, mencionados 
anteriormente. 
- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 

participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre 
que o alumno poidera participar nas clases online.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

A proba extraordinaria de setembro terá que ser realizada por aqueles 
alumnos  que non ob=veran unha cualificación  posi=va concluído o 
proceso ordinario de avaliacion. 
Criterios de cualificación: 
- No caso do que o alumno teña algún dos dous trimestres aprobados, 

a cualificación final extraordinaria, obterase calculando a media do 
trimestre aprobado xunto coa nota ob=da na proba escrita de 
setembro 

- No caso de que o alumno chegue a setembro sen nengún dos dos 
trimestre aprobado , a cualificación final extraordinaria obterase da 
nota da proba escrita, xunto coa observación da posible evolución 
que se poidera producir no alumno
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Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
1º Coñecer os acordes cuartriadas en estado fundamental, 1º ,2º e 3º 
inversión 
2º Coñecer os acordes alterados de sexta aumentada e sexta napolitana 
3º Coñecer e  aplicar as dominantes secundarias na armonización don 
baixo 
4º Coñecer e aplicar as modulacións diatónica e cromá=ca 

Criterios de cualificación: 

- a ponderación será a seguinte: 10% asistencia, comportamiento e 
participación na clase nos dous primeiros trimestres. Un 40% será o traballos 
feitos tanto en clase como  na casa durante os dos primeiros trimestres. Un 
40% será a valoración das probas escritas feitas durante os dous primeiros 
trimestres. Un 10% será o traballo feito durante a terceiro trimestre sempre que 
o alumno poidera participar nas clases online.
Procedementos e instrumentos de avaliación:  
- Observación sistemá=ca: mediante o app docente “iDoceo” 
- Cuaderno de clase 
- Valoración das tarefas 
- Probas escritas 
- Probas de recuperación
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades Clases online a todo o alumnado. Todo o alumnado a estado 
conectado

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

- Exercicios de repaso 
- Controles de repaso 
- controles de recuperación da materia dada anteriormente

Materiais e recursos

- Exercicios escritos 
- apuntes de repaso 
- ordenador 
- cámara web 
- correo electrónico para a corrección e a devolución dos exercicios da 

clase.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias
Emails

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: Grao Elemental e Grao Profesional 

MATERIA: Clarinete 
DEPARTAMENTO: Vento-Madeira 

DATA: 12/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

TRABALLO DIARIO DE AULA:  

50% DA CUALIFICACIÓN

· Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

1º. Mostrar unha correcta respiración 
mantendo a relaxación e una 
posición corporal adecuada para 
garantir a saúde postural, así como 
una correcta execución instrumental 
acorde coas exigencias do nivel.

2º. Desenvolver unha correcta 
embocadura mantendo unha posición 
e toxicidad muscular adecuada.

3º. Mostar nos estudos e no repertorio a 
capacidade de aprendizaxe 
progresiva individual.

Actitude  e comportamento:  

10% da cualificación

1º. Valorar o interese, a actitud e o 
comportamento nas aulas.

Proba e/ou Audición Trimestral:  

40% da cualificación

1º. Manifestar a correcta evolución da 
calidade do son.

2º. Memorizar e interpretar fragmentos 
musicais sinxelos empregando a 
medida, afinación, articulación e 
fraseo adecuado ao sea contido.

3º. Interpretar obras ou pezas 
programadas adecuadas ao seu nivel.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude nas 
clases e nas audicións realizadas. 

Instrumentos: 
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
aloxado na plataforma académica ATENEA, onde quedará recollida a 
información e a valoración do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento. 
· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación 
complementaria. 

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
· A nota final será a resultante da media das avaliacións realizadas durante o 
curso académico 2019/2020 (80%). 
· A última avaliación poderá supoñer o 20%, cun incremento máximo da media 
de ata 2 puntos. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

· O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% do curso, 
sendo o profesorado o encargado de designar os contidos, os estudios ou 
pezas a interpretar.  

· A proba non será inferior a 15 minutos, nin superior a 30 minutos. 

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
· Interpretar axeitadamente o 50% dos aspectos técnicos (escalas, arpexos, 
etc.) programados no curso. 
· Interpretar axeitadamente o 50% dos estudos e, cando menos, dúas pezas 
e/ou obras programados no curso.

Criterios de cualificación: 
· Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia 
pendente.  
· Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos ou capacidades da 
materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude nas 
clases e nas audicións realizadas.  
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
aloxado na plataforma académica ATENEA, onde quedará recollida a 
información e a valoración do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento. 

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación 
complementaria.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

A intención da aula de trompeta nesta parte final do curso, é a de motivar 
ao alumnado nunha situación excepcional a través de diferentes 
actividades online que lles permitirá obter e reforzar os coñecementos 
básicos do instrumento, adquirir habilidades no manexo do instrumento e 
experimentar o pracer de tocar de forma individual.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

· Na materia de trompeta, a figura do mestre docente é fundamental xa 
que é orientador, guía, facilitador da aprendizaxe, por iso é un técnico do 
proceso do aprender a aprender do alumno, creando unha interacción 
construtiva entre o alumnado e obxecto do coñecemento. 
· A súa comprensión non só depende por medio de libros ou mestres, 
senón que observando, experimentando e combinando os razoamentos.

Materiais e 
recursos

· Instrumento. 
· Métodos referencia do instrumento. 
· Computador portátil. 
· Conexión a internet. 
· Atenea Online. 
· Correo Electrónico. 
· Whatsapp.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro 
educativo.

Publicidade · Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO PONTEAREAS 
CURSO: 6º GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: ITINERARIO: COMPOSICIÓN 
DEPARTAMENTO: COMPOSICIÓN 
DATA: 04/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1º Coñecer as normas xerais do Contrapunto 1.1 Armonización de Cantus Firmus ata 3 voces

2º Coñecer as normas das dis=ntas especies 
de contrapunto a 3 voces

2.1 Armonización a 4 voces empregando as 
dis=ntas especies do contrapunto ata un 
máximo de 3 voces

3º Coñecer a forma composi=va das corales 
al es=lo Bach

3.1 Armonización de melodías de corales al 
es=lo Bach

4º Coñecer as normas para reducción de 
par=turas de orquesta

4.1 Reducción a piano dun tempo dunha sinfonía 
ou cuarteto.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedimientos 
- observación sistemá=ca 
- valoración das tarefas 
- probas específicas 
- ac=vidades de reforzo 

Instrumentos  
- cuaderno de clase: u=lización do app “iDoceo” 
- recollida de ac=vidades: exercicios de análise 
- revisión das tarefas 
- éxamens de control 
- éxamens de recuperación

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Un 60% da cualificación será a realización de todos os traballos  escritos que 
lle sean encomendados. Un 20% da cualificación será a asistencia a clase. Un 
20% será a participación na clase.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Os alumnos que non acaden unha  cualificación mínima de 5 na 
primera e segunda aviación , realizará en setembro una proba 
extraordinaria. Dita proba consis=rá en: 
- Unha proba prác=ca que consis=rá en armonizar a 4 voces unha 

melodía dun coral al es=lo Bach, aplicando o estándares de 
aprendizaxe.

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
1º Coñecer as normas xerais do Contrapunto 
2º Coñecer as normas das dis=ntas especies de contrapunto a 3 voces 
3º Coñecer a forma composi=va das corales al es=lo Bach4º Coñecer as 
normas para reducción de par=turas de orquesta

Criterios de cualificación: 
Un 60% da cualificación será a realización de todos os traballos  escritos que 
lle sean encomendados. Un 20% da cualificación será a asistencia a clase. Un 
20% será a participación na clase. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Observación sistemá=ca: mediante o app docente “iDoceo” 
- Cuaderno de clase 
- Valoración das tarefas 
- Probas escritas 
- Probas de recuperación
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades Clases online a todo o alumnado. Todo o alumnado a estado 
conectado

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

- Exercicios de repaso 
- Controles de repaso 
- controles de recuperación da materia dada anteriormente

Materiais e recursos

- Exercicios escritos 
- apuntes de repaso 
- ordenador 
- cámara web 
- correo electrónico para a corrección e a devolución dos exercicios da 

clase.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: CONXUNTO 
DEPARTAMENTO: TECLA 
DATA: 12/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

• E m p r e g a r a s e c o m o 

procedemento a observación 

d i r e c t a d o a l u m n a d o 

valorado o rendemento do 

t r a b a l l o d i a r i o , o 

comportamento e actitude 

nas clases e a audición. 

• I n t e r p r e t a r o b r a s d o 

r e p e r t o r i o p r o p i o d a 

agrupación correspondente.  

• Actuar como responsable do 

g r u p o , d i r i x i n d o a 

interpretación colectiva en 

tanto que realiza a súa 

propia parte, se procede. 

• Ler a primeira vista unha 

obra de pequena dificultade 

n a a g r u p a c i ó n q u e 

corresponda. 

• E s t u d a r a s o b r a s 

c o r r e s p o n d e n t e s a o 

repertorio programado. 

Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
1. Observación 
2. Clases e tarefas realizadas  
3. Aprendizaxe adquirido

Instrumentos: 
1. Conexión online 
2. Clases online. 
3. Vídeos 
4. Audios.

Cualificación 
final

  A cualificación final de curso sairá da nota media entre a 
primeira e a 
segunda avaliación. O traballo realizado nas clases on line, 
vídeos y audios  poderá subir esta media ata tres puntos. 
Aqueles alumnos que teñan suspensa esta materia tras realizar 
a media do 
primeiro e segundo trimestre deberán realizar unha proba por 
videoconferancia ou vídeo do 60% da programación do curso. 
O alumnado que non consiga o aprobado desta maneira en xuño, 
deberá 
presentarse á proba extraordinaria de Setembro. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumno terá que realizar unha proba práctica presencial do 
60% da programación, sempre e cando a situación sociosanitaria 
o permita. No caso contrario, se seguirán as indicacións da 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Alumnado de 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que teñan a materia pendente doutro curso terán 
que interpretar o 60% dos estudios e obras programados no 
curso. 

Criterios de cualificación: 
Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar 
as materias pendentes. 
Demostras que ten adquiridos os obxectivos específicos ou 
capacidades da materia pendente.
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Alumnado de 
materia 

pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación 
do alumnado, valorando o rendemento do traballo, 
comportamento, actitude nas clases e nas audicións realizadas.  

 · Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do 
profesorado, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento.  

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta 
de avaliación complementaria. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   4 6
CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Repaso dos contidos dados. 
-Avance de certas obras. 
-Exercicios de técnica e explicación de novo repertorio. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

- Alumnos con conectividade: Teñen clases por diferentes 
métodos, clase on line,  vía WhatsApp e complementadas 
con vídeos e audios, marcadas semanalmente, polo que 
se corrixe todo o traballo realizado durante a semán, 
existindo un feedback entre alumno e profesor. 

- Alumnado sen conectividade: As tarefas envíanse por vía 
telefónica, vídeos e audios, que se lle fai chegar ó 
alumno e ó profesor 

Materiais e 
recursos

-Instrumento 
-Libros e pdf. 
-Computador portátil. 
-Conexión a internet. 
-Correo Electrónico. 
-Whatsapp. 
-Chamadas telefónicas
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o 
centro educativo

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CMUS. REVERIANO SOUTULLO
CURSO: GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: CORO
DEPARTAMENTO: BANDA, ORQUESTA É CORO
DATA:  04/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Amosar sensibilidade auditiva na afinación e reflexos para a súa 
corrección tanto individual coma na interpretación en grupo en cada 
unha das obras traballadas ao longo do curso.

Todo o alumnado deberá ser capaz de interpretar con fidelidade á partitura a 
parte correspondente de todas e cada unha das obras traballadas ao longo do 
curso, sendo capaces de seguir as indicacións do director/a e mantendo un 
seguimento auditivo de cada un dos aspectos sonoros relevantes na 
interpretación musical do coro (afinación, sonoridade, empaste, planos 
sonoros, fraseo, precisión rítmica, articulación...)

Interpretar con corrección rítmica e de lectura tódalas obras traballadas 
individual e colectivamente segundo as indicacións do director/a.

Amosar sensibilidade auditiva en relación á sonoridade, timbre e 
dinámica propia así coma o empaste dentro do grupo e corrección dos 
planos sonoros conforme ao indicado polo director/a.

Interpretar con corrección en canto ao fraseo individual coma 
colectivamente segundo o indicado polo director/a no repertorio 
traballado.

Participar en todas as actividades e actuacións públicas nas que participe
a agrupación, salvo ausencia motivada e xustificada debidamente.

Reaccionar correctamente aos xestos do director/a e as súas indicacións 
en canto a tempo, dinámica, agóxica, fraseo, articulación, carácter, etc.

Respecto en todo momento as normas básicas referentes á asistencia, 
puntualidade e actitude ante a materia.

Coñecer e asumir como propias as normas e prácticas habituais dentro 
das agrupacións instrumentais (atención continua, valoración positiva do
traballo colectivo e dos compañeiros, actitude correcta e educada en 
cada una das sesión de clase – ensaio e nas actuacións públicas…)

Amosar no traballo do repertorio uns hábitos de estudo correctos e 
apropiados.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O Profesor/a valerase dos seguintes procedementos para a avaliación do 
alumnado:

1-Observación directa e seguimento de cada unha das sesións de clase.

2-Seguimento do grao de estudo do repertorio na casa.

3-Grao de participación e actitude en cada concerto e/ou audición.

4-Probas puntuais de nivel, individuais ou en grupo, de calquera fragmento
do repertorio a peticiónndo profesor, se fose necesario.

Instrumentos:
1. Porcentaxes:

40% da cualificación: respecto ás normas básicas de actitude e asistencia 
a cada unha das sesións de clase e actividades e/ou concertos(*): 
asistencia; puntualidade; participación e actitude correcta ante a materia.

 30% da cualificación: dominio e grao de consecución dos obxectivos de 
carácter conxunto da agrupación, dentro da súa corda: afinación, empaste 
sonoro e dinámico; repentización e lectura, correción rítmica, articulación 
e fraseo; e reacción as indicacións do director/a.

 30% da cualificación: dominio e grao de consecución dos obxectivos de 
carácter individual na práctica vocal en cuarteto (un por voz): técnica 
vocal; afinación, sonoridade e dinámica; repentización e lectura, 
corrección rítmica, articulación e fraseo; e hábitos axeitados de estudo na 
casa.

  2. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles 
non se lles aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior 
a 5.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

1. Facer a nota media dos dous primeiros trimestres.

Proba
extraordinaria de

setembro

A proba consistirá en:
A. Proba de carácter escrito ou oral no que se demostre o coñecemento das
obras traballadas ao longo do curso, dos seus compositores e dos períodos 
artísticos nos que foron compostas e contribución ao aspecto artístico 



musical da interpretación.

O resultado desta parte terá un peso do 20% sobre a nota final da proba.

B. Interpretación dentro dunha agrupación vocal (coro) de varias obras de 
dificultade acorde ao curso, a elección do profesor(*). O repertorio a 
presentar polo alumno/a para esta proba, irá en función do curso e será o 
seguinte:

· 1º e 2º Curso do Grao Profesional: 2 obras a tres ou catro voces sinxelas, 
homofónicas e de harmonía tonal, de nivel acorde ao curso.¡

· 3º Curso do Grao Profesional: 3 obras a tres ou catro voces sinxelas, 
homofónicas e de harmonía tonal, de nivel acorde ao curso.

. 4º Curso do Grao Profesional: 2 obras a tres ou catro voces sinxelas, 
homofónicas e de harmonía tonal, de nivel acorde ao curso; e máis 1 obra 
a catro voces de dificultade media e de distinto período histórico e/ou 
estilístico, homofónicas ou de contrapunto sinxelo, de harmonía tonal e 
forma sinxela, de nivel acorde ao curso.

· 5º Curso do Grao Profesional: 3 obras a catro voces, de dificultade media
e de distintos períodos históricos e/ou estilísticos, homofónicas ou de 
contrapunto sinxelo, de harmonía tonal e forma sinxela, de nivel acorde ao
curso.

· 6º Curso do Grao Profesional: 4 obras a catro voces, de dificultade media
e de distintos períodos históricos e/ou estilísticos, homofónicas ou de 
contrapunto sinxelo, de harmonía tonal e forma sinxela, de nivel acorde ao
curso.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
A. Proba de carácter escrito ou oral no que se demostre o coñecemento das
obras traballadas ao longo do curso, dos seus compositores e dos períodos 
artísticos nos que foron compostas e contribución ao aspecto artístico 
musical da interpretación. O resultado desta parte terá un peso do 20% 
sobre a nota final da proba.
B. Interpretación dentro dunha agrupación vocal (coro) de varias obras de 
dificultade acorde ao curso, a elección do profesor(*). O repertorio a 
presentar polo alumno/a para esta proba, irá en función do curso.

Criterios de cualificación:
1. Porcentaxes:

40% da cualificación: respecto ás normas básicas de actitude e asistencia 
a cada unha das sesións de clase e actividades e/ou concertos(*): 
asistencia; puntualidade; participación e actitude correcta ante a materia.

 30% da cualificación: dominio e grao de consecución dos obxectivos de 
carácter conxunto da agrupación, dentro da súa corda: afinación, empaste 
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sonoro e dinámico; repentización e lectura, correción rítmica, articulación 
e fraseo; e reacción as indicacións do director/a.

 30% da cualificación: dominio e grao de consecución dos obxectivos de 
carácter individual na práctica vocal en cuarteto (un por voz): técnica 
vocal; afinación, sonoridade e dinámica; repentización e lectura, 
corrección rítmica, articulación e fraseo; e hábitos axeitados de estudo na 
casa.

  2. Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles 
non se lles aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior 
a 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A proba consistirá en:

A. Proba de carácter escrito ou oral no que se demostre o coñecemento das
obras traballadas ao longo do curso, dos seus compositores e dos períodos 
artísticos nos que foron compostas e contribución ao aspecto artístico 
musical da interpretación.

O resultado desta parte terá un peso do 20% sobre a nota final da proba.

B. Interpretación dentro dunha agrupación vocal (coro) de varias obras de 
dificultade acorde ao curso, a elección do profesor(*). O repertorio a 
presentar polo alumno/a para esta proba, irá en función do curso e será o 
seguinte:

· 1º e 2º Curso do Grao Profesional: 2 obras a tres ou catro voces sinxelas, 
homofónicas e de harmonía tonal, de nivel acorde ao curso.¡

· 3º Curso do Grao Profesional: 3 obras a tres ou catro voces sinxelas, 
homofónicas e de harmonía tonal, de nivel acorde ao curso.

. 4º Curso do Grao Profesional: 2 obras a tres ou catro voces sinxelas, 
homofónicas e de harmonía tonal, de nivel acorde ao curso; e máis 1 obra 
a catro voces de dificultade media e de distinto período histórico e/ou 
estilístico, homofónicas ou de contrapunto sinxelo, de harmonía tonal e 
forma sinxela, de nivel acorde ao curso.

· 5º Curso do Grao Profesional: 3 obras a catro voces, de dificultade media
e de distintos períodos históricos e/ou estilísticos, homofónicas ou de 
contrapunto sinxelo, de harmonía tonal e forma sinxela, de nivel acorde ao
curso.

· 6º Curso do Grao Profesional: 4 obras a catro voces, de dificultade 
media e de distintos períodos históricos e/ou estilísticos, homofónicas ou 
de contrapunto sinxelo, de harmonía tonal e forma sinxela, de nivel 
acorde ao curso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Dado que é imposible facer ensaios non temos ningunha actividade

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 A información aos alumnos  deuse mediante a plataforma 
ATENEA  e chamadas telefónicas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: Grao Elemental e Grao Profesional 

MATERIA: Frauta 
DEPARTAMENTO: Vento-Madeira 

DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

TRABALLO DIARIO DE AULA:  

50% DA CUALIFICACIO ́N 

1º. Mostrar unha correcta respiración 
mantendo a relaxación e una posición 
corporal adecuada para garantir a saúde 
postural, así como una correcta 
execución instrumental acorde coas 
exigencias do nivel. 

2º. Desenvolver unha correcta 
embocadura mantendo unha posición e 
tono muscular adecuado. 

3º. Mostar nos estudos e no repertorio a 
capacidade de aprendizaxe progresiva 
individual. 

Actitude  e comportamento:  

10% da cualificación 

1º. Valorar o interese, a actitud e o 
comportamento nas aulas. 

Proba e/ou Audición Trimestral:  

40% da cualificación 

1º. Manifestar a correcta evolución da 
calidade do son. 

2º. Memorizar e interpretar fragmentos 
musicais sinxelos empregando a medida, 
afinación, articulación e fraseo adecuado 
ao seu contido. 

3º. Interpretar obras ou pezas 
programadas adecuadas ao seu nivel. 

· Os estándares de aprendizaxe son especificados por 
cursos, sendo común a todos a necesidade de alcanzar 
unha cualificación igual ou superior a cinco aplicando 
as porcentaxes sinaladas nos criterios de cualificación.  
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos:  
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do alumnado, 
valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude nas clases e nas 
audicións realizadas.  

Avaliación 
Instrumentos: 

· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesor, onde quedará 
recollida a información e a valoración do traballo realizado na aula, aula online, actitude 
e  comportamento. O contido deste caderno é enviado semanalmente á dirección do 
centro. 

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación 
complementaria.  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

· A nota final será a resultante da media das avaliacións realizadas durante o curso académico 

2019/2020 (80%). · A última avaliación poderá supoñer o 20%, cun incremento máximo da 

media de ata 2 puntos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

· O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% do curso, sendo o 
profesorado o encargado de designar os contidos, os estudios ou pezas a interpretar.  

· A proba non será inferior a 15 minutos, nin superior a 30 minutos.  

Criterios de avaliación: 

· Interpretar axeitadamente o 50% dos aspectos técnicos (escalas, arpexos, etc.) 
programados no curso. Interpretar axeitadamente o 50% dos estudos e, cando menos, 
dúas pezas e/ou obras programados no curso. 

Criterios de cualificación: 

· Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia pendente.  
· Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos ou capacidades da materia 
pendente.  

Alumnado de 
materia 

pendente 
Procedementos e instrumentos de avaliación:  

· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do alumnado, valorando o 

rendemento do traballo, comportamento, actitude nas clases e nas audicións realizadas.  

· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesor, onde quedará recollida 

a información e a valoración do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  

comportamento. O contido deste caderno é enviado semanalmente á dirección do 
centro. 

 

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación 
complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  A intención da aula de frauta nesta parte final do curso, é a de motivar ao alumnado nunha 

situación excepcional a través de diferentes actividades online que lles permitirá obter e reforzar 

os coñecementos básicos do instrumento, adquirir habilidades no manexo do instrumento e 

experimentar o pracer de tocar de forma individual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

· Na materia de frauta, a figura do mestre docente é fundamental xa que é orientador, 
guía, facilitador da aprendizaxe, por iso é un técnico do proceso do aprender a 
aprender do alumno, creando unha interacción construtiva entre o alumnado e obxecto 
do coñecemento. 

· A súa comprensión non só depende por medio de libros ou mestres, senón que 
observando, experimentando e combinando os razoamentos. 

Materiais e recursos · Instrumento. 
· Métodos referencia do instrumento. 
· Computador portátil. 
· Conexión a internet. 
· Atenea Online. 
. Jitsi ou skype. 
· Correo Electrónico. 
· Whatsapp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro educativo. 

Publicidade  · Publicación na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: GRAO ELEMENTAL E PROFESIONAL 
MATERIA: GAITA 
DEPARTAMENTO: VENTO 
DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Grao Elemental: 
 Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe 

progresiva individual. 
 Demostrar a correcta asimilación da técnica do brazo esquerdo, 

garante da pretendida estabilidade e calidade do son. 
 Demostrar actitudes favorábeis ao estudo, formas de proceder 

adecuadas e a asimilación dos conceptos por parte do alumno. 
 Mostrar unha calidade interpretativa adecuada ao nivel educativo. 
Grao Profesional: 
 Mostrar nos estudos e obras capacidade de aprendizaxe progresiva 

individual. 
 Demostrar sensibilidade auditiva respecto á afinación. 
 Mostrar un progresivo control e uso das posibilidades sonoras do 

instrumento. 
 Demostrar o dominio dos estudos e obras sempre relacionando 

aspectos técnicos e musicais. 
 Demostrar actitudes favorables ao estudo, formas de proceder 

adecuadas e a asimilación dos conceptos por parte do alumno. 
 Mostrar unha calidade interpretativa adecuada ao nivel educativo. 

Os estándares de aprendizaxe son especificados por curso, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos criterios de cualificación da 
programación didáctica. Neste caso, e debido ao actual estado de alarma e 
como reflexan as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no punto 
7.2.: “... a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só 
poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado”. 

Os criterios mínimos esixíbeis de avaliación para o alumnado de Grao 
Elemental son: 

 Seguridade xeral na lectura (notas e ritmo) 
 Traballo técnico adecuado 
 Continuidade na interpretación das obras 
 Evidencia dunha coidadosa preparación 

Os criterios mínimos esixíbeis de avaliación para o alumnado de Grao 
Profesional son: 
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 Seguridade global dentro dun tempo adecuado e ben mantido. 
 Traballo técnico adecuado. 
 Limitación no uso de recursos musicais. 
 Calidade, flexibilidade e proxección de son aceptables 
 Evidencia dunha coidada preparación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Como procedemento de avaliación empregarase a observación do 

alumno, valorando o rendemento do traballo, comportamento e 
actitude na aula 

Instrumentos: 
 Como instrumentos de avaliación empregarase a avaliación continua 

do traballo mediante a observación e anotacións no caderno do 
profesorado aloxado na plataforma académica “Atenea”, onde 
quedará recollida a información do traballo realizado na aula ou 
aula online. 

 Poderase utilizar gravacións de son e vídeo como ferramenta de 
avaliación complementaria no caso de alumnos sen conectividade  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 A nota final será resultante da media das notas adquiridas nas 

avaliacións anteriores (80%) coa posibilidade de incrementar a nota 
até un 20% (2 puntos) nesta avaliación. 
Como reflexan as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación para o desenvolvemento do terceiro trimestre 
do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia no punto 7.2.: “... a avaliación das actividades 
realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para a 
cualificación do alumnado”. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Unha obra do programa escollida polo alumno, que será tocada de 
memoria (25%). 

 Dúas obras do programa escollidas polo profesor (25%). 
 Un estudo do programa escollido polo profesor (25%). 
 Lectura dun fragmento musical a primeira vista proposto polo 

profesor (25%). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 Unha obra do programa escollida polo alumno, que será tocada de 

memoria (25%). 
 Dúas obras do programa escollidas polo profesor (25%). 
 Un estudo do programa escollido polo profesor (25%). 
 Lectura dun fragmento musical a primeira vista proposto polo 

profesor (25%). 

Criterios de cualificación: 
 Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a 

materia pendente. 
 Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos da materia 

pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Como procedemento de avaliación empregarase a observación do 

alumno, valorando o rendemento do traballo, comportamento e 
actitude na aula. 

 Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do 
profesorado aloxado na plataforma académica “Atenea”, onde 
quedará recollida a información do traballo realizado na aula ou 
aula online. 

 Poderase utilizar gravacións de son e vídeo como ferramenta de 
avaliación complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Debido ao presente estado de alarma, as actividades 
correspondentes ao terceiro trimestre da aula de gaita nos 
diferentes cursos serán: 
- motivar, reforzar os coñecementos básicos do instrumento así 

como amplialos nos casos que se requiran. Tamén se contempla a 
posibilidade de pactar co alumno un mínimo de traballo para 
realizar no verán de cara ao curso vindeiro. 

- adquirir habilidades técnicas no manexo do instrumento. 
- posta a punto do mesmo dentro das posibilidades que permitan o 

confinamento polo estado de alarma en actividades como 
adquirir ou mercar elementos básicos do instrumento de vida 
curta (palletas, pallóns ou válvulas de soprete) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A figura do profesor docente é fundamental como orientador e guía 
na aprendizaxe así como a resolución e comprensión da dúbidas do 
alumno para con o seu instrumento, a obra musical ou a música en 
xeral. 

 

Materiais e recursos 

- Instrumento 
- Métodos do instrumento e partituras fornecidas polo profesor así 

como relación de obras orientadoras para cada curso específico 
contidas na programación didáctica de Gaita aloxada na páxina 
web do centro. 

- Conexión a internet. 
- Computador ou teléfono móbil como un mínimo de capacidade 

de procesador que permita a realización de tarefas de 
videoconferencia con normalidade. 

- Correo electrónico ou teléfono móbil e/ou aplicación de 
mensaxería. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Realizaranse a través das canles oficiais dos que dispón o centro 
educativo. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias     
imprescindibles. 
 
 

Estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

TRABALLO DIARIO DE AULA:  50% DA 
CUALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 

todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 

aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

 

Empregar unha axeitada posición do corpo e da 

guitarra na práctica instrumental. 

  

Demostrar o coñecemento dos recursos técnicos 

da guitarra. 

  

Interpretar un repertorio básico integrado por 

obras de diferentes épocas e estilos, dunha 

dificultade acorde a este nivel. 

 

 

Actitude  e comportamento:  10% da 
cualificación 

Valorar o interese, a actitud e o 
comportamento nas aulas. 

Proba e/ou Audición Trimestral:  40% da 
cualificación 

Interpretar pezas propostas por o profesor como 
mínimo dúos delas de memoria, empregando a 

medida, afinación, dinámica, articulación e 
fraseo adecuados ao seu contido, cunha 

utilización adecuada do esforzo muscular e da 
respiración e demostración do dominio 

instrumental sen desligar os aspectos técnicos 
dos musicais. 
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Tocar exercicios de lectura a primeira vista. 
 

Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e 
no uso das posibilidades sonoras do 

instrumento. 

Para o control da calidade do son, dinámicas, 
fraseo, etc. é obrigatorio o emprego de uñas na 

man dereita 

 

  

ADAPTACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA.  CURSO  2019/2020.                         3 



 

Avaliación e cualificación 
 

Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Como 
procedementos de avaliación 

empregarase a observación do 
alumnado, valorando o 
rendemento do traballo, 

comportamento, actitude nas 
clases e nas audicións 

realizadas. 

Instrumentos: utilizarase a 
plataforma Zoom por 
videoconferencia mediante a 
cal o profesor avaliara de 
manera telemática o traballo 
realizado clase online, a 
actitude e o  comportamento. 

 
 
 
 

Cualificación final 
 

Procedemento para obter a 
cualificación final de curso: 
 · A nota final será a resultante 
da media das avaliacións 
realizadas durante o curso 
académico 2019/2020 (80%). 
· A última avaliación poderá 
supoñer o 20%, cun incremento 
máximo da media de ata 2 
puntos. 

 
 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado deberá presentar a 
materia que corresponda ao 
50% do curso, sendo o 
profesorado o encargado de 
designar os contidos, os 
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estudios ou pezas a interpretar. 
· A proba non será inferior a 15 
minutos, nin superior a 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: · 
Interpretar axeitadamente o 
50% dos aspectos técnicos 
(escalas, arpexos, etc.) 
programados no curso.· 
Interpretar axeitadamente o 
50% dos estudos e, cando 
menos, dúas pezas e/ou obras 
programados no curso. 

Criterios de cualificación: · 
Amosar as adecuadas 
capacidades de aprendizaxe 
para superar a materia 
pendente.  · Demostrar que ten 
adquiridos os obxectivos 
específicos ou capacidades da 
materia pendente. 

Procedementos e instrumentos 
de avaliación:  
· Como procedementos de 
avaliación empregarase a 
observación do alumnado, 
valorando o rendemento do 
traballo, comportamento, 
actitude nas clases e nas 
audicións realizadas.  
· Utilizarase a plataforma Zoom 
por videoconferencia mediante 
a cal o profesor avaliara de 
manera telemática o traballo na 
clase online, a actitude e o 
comportamento. 
Poderase utilizar gravacións de 
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audio e vídeo como ferramenta 
de avaliación complementaria. 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e  no seu caso, 

ampliación) 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  (recuperación, repaso, 
reforzo, e  no seu caso, ampliación) 

 
 
 
 

Actividades 

A  intención  da  aula  de 
guitarra  nesta  parte  final  do 

curso,  é  a  de  motivar ao 
alumnado  nunha  situación 
excepcional  a  través  de 

diferentes actividades  online 
que  lles  permitirá  obter  e 
reforzar  os  coñecementos 
básicos  do  instrumento, 
adquirir  habilidades  no 

manexo  do  instrumento  e e 
desenvolver a autonomía do 

alumno. 

 
 
 
 
 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade  e sen 

conectividade) 

Na  materia  de  guitarra,  a 
figura  do  mestre  docente  é 
fundamental  xa que  é 
orientador,  guía,  facilitador  da 
aprendizaxe,  por  iso  é  un 
técnico  do proceso  do 
aprender  a  aprender  do 
alumno,  creando  unha 
interacción construtiva  entre  o 
alumnado  e  obxecto  do 
coñecemento. ·  A  súa 
comprensión  non  só  depende 
por  medio  de  libros  ou 
mestres, senón  que 
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observando,  experimentando 
e  combinando  os 
razoamentos. 

 
 
 
Materiais e recursos 

Instrumento.  
·  Métodos  referencia  do 
instrumento.  
· Banquito y atril. 
·  Computador  portátil. · 
Conexión  a  internet.  
· Zoom o Skype.  
·  Correo  Electrónico.  
·  Whatsapp. 

Información e  publicidade 

Información ao alumnado  e  ás 
familias 

Realizarase  a  través  das 
canles  oficiais  dos  que 

dispón  o  centro educativo 

Publicidade Publicación  na  páxina  web 
do  centro. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º. Mostrar unha correcta respiración 
mantendo a relaxación e una 
posición corporal adecuada para 
garantir a saúde postural, así como 
una correcta execución instrumental 
acorde coas exigencias do nivel. 

 Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 

todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 

aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

2º. Mostrar nos estudos e no repertorio a 
capacidade de aprendizaxe 
progresiva individual. 

3º. Valorar o interese, a actitud e o 
comportamento nas aulas. 

4º. Manifestar a correcta evolución da 
calidade do son. 

5º. Memorizar e interpretar fragmentos 
musicais sinxelos empregando a 
medida, afinación, articulación e 
fraseo adecuado ao sea contido. 

6º. Interpretar obras ou pezas 
programadas adecuadas ao seu nivel. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude 
nas clases e nas audicións realizadas. 

Instrumentos: 
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado, 
e o rexistro semanal onde quedará recollida a información e a valoración do 
traballo realizado na aula, aula online, actitude e comportamento. 
· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de 
avaliación complementaria. 

Cualificación final 

  .A nota final atoparase coa media das dúas evaluacions. 
.A nota da terceira evaluación fará media aritmética coas demais, sempre 
que sirva para mellorar. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

· O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% do 
curso, sendo o profesorado o encargado de designar os contidos, os 
estudios ou pezas a interpretar. 

· A proba non será inferior a 15 minutos, nin superior a 30 minutos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
· Interpretar axeitadamente o 50% dos aspectos técnicos (escalas, arpexos, 
etc.) programados no curso. 
· Interpretar axeitadamente o 50% dos estudos e, cando menos, dúas pezas 

e/ou obras programados no curso. 

Criterios de cualificación: 
· Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia 
pendente. 
· Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos ou capacidades da 

materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude 
nas clases e nas audicións realizadas. 
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
e o rexistro semanal, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude emcomportamento. 
· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de 
avaliación complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

.A intención da aula de guitarra nesta parte final do curso, é a de 
motivar ao alumnado nunha situación excepcional a través de 
diferentes actividades online que lles permitirá obter e reforzar os 
coñecementos básicos do instrumento, adquirir habilidades no manexo 
do instrumento e experimentar o pracer de tocar de forma individual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

· Na materia de guitarra, a figura do mestre docente é fundamental xa 
que é orientador, guía, facilitador da aprendizaxe, por iso é un técnico 
do proceso do aprender a aprender do alumno, creando unha 
interacción construtiva entre o alumnado e obxecto do coñecemento. 
· A súa comprensión non só depende por medio de libros ou mestres, 

senón que observando, experimentando e combinando os 
razoamentos. 

Materiais e recursos 

· Instrumento. 
· Métodos referencia do instrumento. 
· Computador portátil. 
· Conexión a internet. 
· Atenea Online. 
. Skype 
. Jitsi Meet 
· Correo Electrónico. 
· Whatsapp. 
. Recursos fotocopiables. 
. Recursos dixitais. 

                                   4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro 
educativo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º. Realizar exercicios de improvisación no instrumento a partir de 
estruturas harmónico-formais ou melodías dadas. 
 

· Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

2º. Identificar auditivamente os principais elementos sintácticos 
propios da música dos distintos estilos. 
 

3º. Analizar harmónica e formalmente algunhas das pezas máis 
carácterísticas dos distintos periodos e estilos da historia da música 
desde o século XVII ata os nosos días. 
 

4º. Identificar auditivamente estruturas formais concretas. 
 

5º. Realizar transcripcións de breves pasaxes musicais dos distintos 
periodos e estilos da historia da música desde o século XVII ata os 
nosos días. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude 
nas clases, audicións e traballos realizados. 

Instrumentos: 
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
e o rexistro semanal, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude e comportamento. 
· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de 
avaliación complementaria. 

Cualificación final 

  .A nota final atoparase coa media das dúas evaluacions. 
.A nota da terceira evaluación fará media aritmética coas demais, sempre 
que sirva para mellorar. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
· A proba non será a realización dunha proba práctica de improvisación 
sobre peza proposta polo profesor, na que haberá que analizar en 
profundidade a melodía, harmonia, e os procedementos compositivos 
empregados na obra. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
1. Realizar exercicios de improvisación no instrumento a partir de 

estruturas harmónico-formais ou melodías dadas. 
 

2. Identificar auditivamente os principais elementos sintácticos propios 
da música dos distintos estilos. 

 
3. Analizar harmónica e formalmente algunhas das pezas máis 

carácterísticas dos distintos periodos e estilos da historia da música 
desde o século XVII ata os nosos días. 
 

4. Identificar auditivamente estruturas formais concretas. 
 

5. Realizar transcripcións de breves pasaxes musicais dos distintos 
periodos e estilos da historia da música desde o século XVII ata os 
nosos  
días. 

 

Criterios de cualificación: 
· Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia 
pendente. 
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· Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos ou capacidades da 
materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude 
nas clases e nas audicións realizadas. 
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
e o rexistro semanal, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude e comportamento. 
· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de 
avaliación complementaria. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

A intención da aula de improvisación nesta parte final do curso, é a de 
motivar ao alumnado nunha situación excepcional a través de 
diferentes actividades online que lles permitirá obter e reforzar os 
coñecementos básicos da improvisación, adquirir habilidades no 
manexo do instrumento e experimentar o pracer de tocar de forma 
individual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

· Na optativa de improvisación, a figura do mestre docente é 
fundamental xa que é orientador, guía, facilitador da aprendizaxe, por 
iso é un técnico do proceso do aprender a aprender do alumno, 
creando unha interacción construtiva entre o alumnado e obxecto do 
coñecemento. 
· A súa comprensión non só depende por medio de libros ou mestres, 

senón que observando, experimentando e combinando os 
razoamentos. 

Materiais e recursos 

· Instrumento. 
· Métodos referencia do instrumento. 
· Computador portátil. 
· Conexión a internet. 
· Atenea Online. 
. Skype 
. Jitsi Meet 
· Correo Electrónico. 
· Whatsapp. 
. Recursos fotocopiables. 
. Recursos dixitais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro 
educativo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Tarefas individuais entregadas con éxito na actual avaliación: 100% 
 Identificar as partes xerais do interior dun ordenador. Con este 

criterio poderase valorar a habilidade do alumnado para recoñecer e 
xerarquizar os compoñentes internos básicos dun ordenador. 

 Identificar as partes xerais da periferia dun ordenador. Con este 
criterio poderase valorar a habilidade do alumnado para recoñecer 
os compoñentes externos básicos que se poden conectar a un 
ordenador e que poden servir para a realización dunha gravación. 

 Realizar exercicios de escritura nalgún editor de partituras. Con este 
criterio preténdese comprobar o coñecemento do alumnado en 
relación co manexo fluído das principais opcións de edición de 
partituras. 

 Realizar exercicios de edición do son cun editor de son dixital. 
Mediante este criterio poderase avaliar a capacidade do alumnado 
para desenvolverse a nivel básico dentro dun programa de edición 
de son. 

 Describir o funcionamento dos principais aparellos que integran un 
estudio musical profesional. Con este criterio de avaliación tratarase 
de comprobar o coñecemento do alumnado sobre a variedade e a 
funcionalidade dos diferentes elementos constitutivos dun estudio 
de gravación profesional. 

 
Mínimos esixibles 

- Escribir unha partitura sinxela cun editor dixital de partituras. 
- Gravar son e poder realizar un mínimo de transformacións dese 

son cun editor de son dixital. 
- Coñecer a contribución das novas tecnoloxías á historia da música 

do século XX e XXI. 

Debido ao actual estado de alarma e como reflexan as instrucións do 27 de 
abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia no punto 7.2.: “... a avaliación das 
actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para 
a cualificación do alumnado”. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 

alumnado na entrega de tarefas encomendadas así como a 
actitude e comportamento disposta para a realización da materia. 

Instrumentos:  
 Aula online, plataforma de exposición e entrega de tarefas 

encomendadas e material lectivo “Google Classroom”, plataforma 
académica “Atenea”. 

Cualificación final 

 Os criterios de cualificación antes do estado de alarma eran:  
-tarefas encomendadas: 50% / probas de avaliación: 50% 
Os criterios de cualificación durante o estado de alarma serán: 
-tarefas individuais encomendadas: 100% pola imposibilidade de facer 
unha proba de avaliación con garantías para alumno nas circunstancias 
actuais. 
 A nota final será resultante da media das notas adquiridas nas 

avaliacións anteriores (80%) coa posibilidade de incrementar a nota 
até un 20% (2 puntos) nesta avaliación segundo as tarefas 
entregadas con éxito. 

Como reflexan as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 
de Educación para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia no punto 7.2.: “...a avaliación das actividades realizadas na fase 
non presencial só poderá ter valor positivo para a cualificación do 
alumnado”. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Consistirá nunha proba na que se demostren as competencias 
necesarias para: 

- Escribir unha partitura sinxela cun editor dixital de partituras. 
- A partir dunha pista de son poder realizar un mínimo de 

transformacións dese son así como a introdución dalgún efecto VST 
cun editor de son dixital. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 Consistirá nunha proba na que se demostren as competencias 

necesarias para: 
- Escribir unha partitura sinxela cun editor dixital de partituras. 
- A partir dunha pista de son poder realizar un mínimo de 

transformacións dese son así como a introdución dalgún efecto VST 
cun editor de son dixital. 

Criterios de cualificación: 
 Amosar as capacidades  de aprendizaxe para superar a materia 

pendente. 
 Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos propostos 
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na programación da materia. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 

alumnado na entrega de tarefas encomendadas así como a 
actitude e comportamento disposta para a realización da materia. 

 Aula online, plataforma de exposición e entrega de tarefas 
encomendadas e material lectivo “Google Classroom”, plataforma 
académica “Atenea”, actitude e comportamento cara a materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Avances na programación nos seguintes contidos: 
 
 Repaso de tarefas en edición de partituras (MuseScore): 

transcrición de partituras corais/orquestrais e posterior 
conversión en formatos PDF ou MP3. Isto é unha ampliación 
mínima e repaso do traballado nos trimestres anteriores ao 
estado de alarma. 

 Dispositivos necesarios para gravación (periféricos):  
(PDF explicativo) 
Dispositivos de entrada e saída (TAE e TEA). Micrófonos e 
monitores. Clasificación segundo patrón de captación e 
funcionamento; outra morfoloxía de micrófonos, principais 
accesorios, principais conectores e dispositivos de gravación e 
conversión de son (gravadora dixital e interface/tarxeta de son) 

 Son dixital (mostraxe e cuantificación) e o MIDI. (PDF explicativo) 
Nocións básicas da representación dixital do sinal eléctrico dunha 
onda sonora. Definicións de palabras chave como sinal analóxica e 
dixital, mostraxe, frecuencia, hertz, cuantificación ... 

 Edición de son e conversión. (vídeo-tutoriais). Descarga e 
instalación de programas de edición: REAPER e AUDACITY así 
como aplicacións de edición de son para móbil (dispositivo moi 
utilizado polo alumno neste estado de alarma): N-TRACK 9 

 Gravación de son: (vídeo-tutoriais) tarefas de gravación con 
recursos dispoñíbeis na casa de cada alumno: computador ou 
teléfono móbil e micrófono de móbil, micrófono de computador 
ou micrófono de auricular.  
Gravación e tratamento do son, ecualizadores, edición da pista 
(cortar, pegar ou suprimir), edición de FADE IN e OUT, introdución 
de algún efecto VST (ReaVerb). Todo isto utilizado en tarefas 
como gravación de unha peza ou a realización de un pequeno 
podcast musical. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Desde o comezo do estado de alarma, as tarefas e materiais 
enviadas polo profesor realízanse desde a plataforma “Google 
Classroom”. As tarefas son entregadas polo alumno ao profesor a 
través desta plataforma e posteriormente avaliadas mediante 
mensaxes directas privadas que reciben no seu correo electrónico 
privado ou a aula online. Aquí están todos os alumnos que teñen 
conectividade, xa sexa deficiente ou boa. As tarefas enviadas 
contan con un foro onde alumno e profesor comentan aspectos 
sobre as mesmas. 

2. PDF explicativos realizados polo profesor 
3. Vídeo-tutoriais orientadores para a realización das tarefas 

realizados polo profesor a través da plataforma “Youtube”. 
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4. No avanzo do estado de alarma foise adquirindo plataformas 
(“Jitsy-Meet” ou “Atenea”) para aulas online mediante cita 
concertada ou en horario habitual de clase cos alumnos, onde se 
explican as tarefas e se resolven as dúbidas. 

Materiais e recursos 

 Materiais: 
- Computador ou teléfono móbil como un mínimo de capacidade de 
procesador que permita realizar as tarefas con normalidade. 
- Conexión a internet. 
- Correo electrónico, “Google Classroom” e plataformas para aulas 
online (“Jitsy-Meet” ou “Atenea”). 

 
 Recursos: 

- Internet: descarga e instalación de aplicacións gratuítas de editores 
de son e partituras (AUDACITY, REAPER, N-TRACK 9, MUSESCORE): 

https://www.audacityteam.org/ 
https://musescore.com/ 
https://ntrack.com/es/digital-audio-workstation.php 
http://reaper.fm/download.php 

 
- Vídeo-tutoriais orientados para a realización das tarefas realizados 

polo profesor ou xa dispoñíbeis na internet a través da plataforma 
“Youtube”. 

- Fontes extraídas de Galipedia (Wikipedia), páxinas webs sobre 
gravación e venda de material de estudio. 

- Webs para descarga gratuíta de multipistas para poder mesturar 
nun editor de son: 

https://www.telefunken-elektroakustik.com/live-from-the-lab-
season-4 
http://www.cambridge-mt.com/ms/mtk/  

 
- Artigos sobre novas tecnoloxías: 

https://ferranescrivallorca.com/blog/2020/05/05/usos-ventajas-
y-desventajas-de-los-medios-digitales-en-la-investigacion-
musical-post-invitado/ 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro 
educativo. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CURSO: 2019/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Traballo diario de aula: (50% da cualificación) 

Os estándares de aprendizaxe son especificados por 
cursos, sendo común a todos a necesidade de 
alcanzar unha cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos criterios de 
avaliación. 

1. Utilizar o esforzo muscular, a respiración e 
relaxación adecuados ás esixencias da 
execución instrumental.  

2. Demostrar o dominio na execución de 
estudos e obras sen desligar os aspectos 
técnicos dos musicais.  

3. Demostrar capacidade para abordar 
individualmente o estudo das obras de 
repertorio.  

4. Demostrar a autonomía necesaria para 
abordar a interpretación dentro das marxes 
de flexibilidade que permita o texto musical.  

Actituda e comportamento: 10% cualificación 

1. Valorar o interese, a actitude e o 
comportamento nas aulas. 

Proba e/ou Audición trimestral: 40% da cualificación 

1. Manidestar a correcta evolución da 
calidade do son. 

2. Memorizar e interpretar fragmentos 
musicais sinxelos empregando a 
medida, afinación, articulación e fraseo 
adecuado. 

3. Interpretar obras ou pezas 
programadas adecuadas ó seu nivel. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación do alumnado. 
- Valoración do seu rendemento e comportamento nas clases e nas audicións 

realizadas. 

Instrumentos: 
- Caderno do profesor (Atenea). 
- Gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación complementaria. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- A nota final será a resultante da media das avaliacións realizadas durante o curso 

académico 2019/2020 (80%). 
- A última avaliación poderá supoñer o 20%, cun incremento máximo da media de ata 

2 puntos. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

- O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ó 50% do curso, sendo o 
profesorado o encargado de designar os contidos, os estudos ou as pezas a 
interpretar. 

- A duración da proba non superará os 30 minutos. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
- Interpretar axeitadamente o 50% dos aspectos técnicos (escalas, arpexios, etc.) 

programados no curso. 
- Interpretar axeitadamente o 50% dos estudos e mínimo duas obras programadas no 

curso. 

Criterios de cualificación: 
- Amosar as capacidades de aprendizaxe adecuadas para superar a materia pendente. 
- Demostrar a adquisición dos obxectivos específicos ou capacidades da materia 

pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Observación do alumnado. 
- Valoración do seu rendemento e comportamento nas clases e nas audicións 

realizadas. 
- Caderno do profesor (Atenea).  
- Gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación complementaria. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

Actividades  

A intención da aula de óboe nesta parte final do curso, é a de motivar e enfatizar co 
alumnado nunha situación excepcional a través das diferentes clases online que 
realizamos, nas cales seguimos avanzando materia definida na programación do curso 
correspondente e tamén realizamos diversas actividades de repaso. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

O traballo do profesor consiste en orientar ó alumno a crecer no aprendizaxe, 
aportándolle todas as ferramentas e recursos ó seu alcance e fomentando o interés 
do alumnado por adquirir coñecementos. 

Materiais e recursos 

- Instrumento. 
- Métodos referencia do instrumento. 
- Ordenador (portátil ou sobremesa con web cam). 
- Conexión a internet. 
- Atenea online. 
- Skype. 
- Whatsapp. 
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro educativo. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1º Coñecer as principais escolas pedagógicas 
no ensino musical

1.1 Iden=ficar cada unha das caracterís=cas mais 
importantes de : Método Dacroly, Suzuki, Orff, 
Kodaly.

2º Diseñar e desenvolver unha programación 
didác=ca

2.1 Iden=ficar as diferentes formas de 
programación:  
- Por competencias 
- Por Proxectos 
- Por Centros e Interés

3º Diseñar e desenvolver unha Unidad 
Didác=ca dentro do contexto das 
programación da aula

3. 1 Realizar unha Unidade Didác=ca para unha 
sesión de 50 minutos, once figuren os seguintes 
puntos: 
- Xus=ficación 
- Obxe=vos 
- Con=dos 
- Metodoloxía 
- Recursos 
- Ac=vidades 
- Avaliación
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
-  observación sistemá=ca 
- valoración das tarefas 
- exposición dos traballos 
- probas específicas

Instrumentos: 
- par=cipación na clase 
- asistencia  
-  cuaderno de clase: u=lización do app “iDoceo” 
- recollida de ac=vidades: trabajos con exposición 
- revisión das tarefas

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Un 60% da cualificación será a realización de todos os traballos orais e escritos 
que lle sean encomendados. Un 20% da cualificación será a asistencia a clase. 
Un 20% será a participación na clase.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Os alumnos que non acaden unha  cualificación mínima de 5 na 
primera e segunda aviación , realizará en setembro una proba 
extraordinaria. Dita proba consis=rá en: 
- Un examen teórico dos con=dos que figuran nos estándares da 

aprendizaxe 
- Unha proba prác=ca que consis=rá en diseñar una Unidad Didác=ca 

do tema que elixa o alumno

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
1º Coñecer as principais escolas pedagógicas no ensino musical 
2º Diseñar e desenvolver unha programación didác=ca 
3º Diseñar e desenvolver unha Unidad Didác=ca dentro do contexto das 
programación da aula

Criterios de cualificación: 
Un 60% da cualificación será a realización de todos os trabajos orais e escritos 
que lee sean encomendados. Un 20% da cualificación será a asistencia a 
clase. Un 20% será a participación na clase. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
- Observación sistemá=ca: mediante o app docente “iDoceo” 
- Cuaderno de clase 
- Valoración das tarefas 
- Probas escritas 
- Probas de recuperación
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades Clases online a todo o alumnado. Todo o alumnado a estado 
conectado

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

- Exercicios de repaso 
- Controles de repaso 
- controles de recuperación da materia dada anteriormente

Materiais e recursos

- Exercicios escritos 
- apuntes de repaso 
- ordenador 
- cámara web 
- correo electrónico para a corrección e a devolución dos exercicios da 

clase.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA CURSO 2019/2020

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO
CURSO: Grao elemental e profesional
MATERIA:PERCUSION
DEPARTAMENTO: PIANO PERCUSION
DATA: 12/05/2020



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.

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

1. Avaliación e cualificación.

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación)



1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

TRABALLO DIARIO DE AULA
70% DA CUALIFICACIÓN

     Os estándares  de aprendizaxe están 
especificados  por  cursos  sendo  común a 
todos eles, a necesidade de alcanzar unha 
cualificación  igual  ou  superior  a  5, 
aplicando  as  porcentaxes  sinaladas  nos 
criterios de cualificación.

1. Mostrar a correcta colocación do instrumento, mantendo unha posición e relaxación 
correctas do corpo utilizando agarres e pinzas correctas.

2.   Mostrar no repertorio a estudar, a capacidade de aprendizaxe progresiva individual.

3.   Desenvolver unha correcta psicomotricidade ademais dun bo ritmo,  e calidade de 
son.

ACTITUDE E COMPORTAMENTO
10% DA CUALIFICACIÓN

1.   Valorar o interese, a actitude e o comportamento nas clases.

PROBA E/OU AUDICIÓN TRIMESTRAL
20% DA CUALIFICACIÓN

1.   Interpretar obras e/ou pezas programadas adecuadas ao seu nivel.

2.   Memorizar e interpretar pequenos fragmentos musicais de forma axeitada.



3.   Conseguir unha correcta evolución da calidade do son, unha correcta execución do 
ritmo e utilizacion de agarres correctos asi como pinzados corretos  nas distintas 
baquetas.

1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Valorarase o rendemento do alumnado, o 
traballo e estudo, o rendemento, o 
comportamento, a actitude nas clases e 
nas audicións ou proba realizadas.

Instrumentos:
Utilización de videoconferencias a traves da aplicación de  SKYPE.
Poderase utilizar para a avaliación de alumnado, os informes semanais de seguimento 
así como gravacións de audios e/ou vídeos como ferramentas de avaliación 
complementaria.

Cualificación final

Procedemento para obter a 
cualificación final do curso:
A cualificación final será a resultante da 
media obtida coas dúas primeiras 
avaliacións do curso académico 
2019/2020 sendo un total do 80% da nota 
final.
A última avaliación poderá supor o 20% 
da nota final (un incremento máximo de 2 
puntos).

Proba extraordinaria de setembro

Na proba extraordinaria de setembro:
O  alumnado  deberá  presentar  a  materia 
que corresponda ao 50% do curso, sendo 
o profesor/a  o  encargado de designar  os 
contidos, estudos e pezas a interpretar.

Alumnado con materia pendente
Criterios de avaliación:
Interpretar o 50% das pezas,  e aspectos 
técnicos que hai na programación.

Criterios de cualificación:
Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia pendente, e 
demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos así como as capacidades da 
materia pendente.



Procedementos e instrumentos de avaliación:
- Como procedementos de avaliación valorarase o rendemento do alumnado, o traballo 
e estudo, o rendemento, o comportamento, a actitude nas clases e nas audicións ou 
proba realizadas.
- Como instrumentos de avaliación empregaranse os informes semanais de seguimento 
así como gravacións de audios e/ou vídeos como ferramentas de avaliación 
complementaria e as clases impartidas por videoconferencia  SKYPE.

1. Metodoloxía e actividades de 3º trimestre
Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Actividades

Na situación excepcional que acontece, e 
tendo  en  conta  que  a  maior  parte  dos 
alumnos  non  teñen  instrumentos  na  sua 
casa,  a  aprendizaxe  do  instrumento  é  se 
cada  diferente  xa  que  utilizamos  novas 
tecnoloxias  como  videoconferencias  
whatsapp para entrega de videos ect. Algo 
que  fará  que tanto o profesor como os 
alumnos  adquiran habilidades no manexo 
das  novas tecnoloxías.

Metodoloxía
 (alumnado con e sen 

conectividade)

Se utiliza metodoloxía diversa e se adapta 
á situación de cada alumno/a.
No  caso  da  materia  de  percusión  é  o 
alumnado o que decide que metodoloxía 
quere: clase por chamada telefónica, clase 
por  entrega  de  vídeos  a  través  de 
Whatsapp ou correo electrónico, ou clase 
a través de vídeo conferencia, as técnicas 
de ensinanza, serán individuais  e activas, 
guiadas e motivadas polo profesor, tendo 
en conta a situación de confinamento do 
alumno o  cal  carece  de  instrumentos  na 
sua casa.  

Materiais e recursos

Os materiais que utilizo son:
.  Instrumento.  (  tendo  en  conta  que  no 
caso de percusión os alumnos non teñen 
instrumentos  na  sua  casa  ou  lugar  de 
confinamento).
. Métodos referencia do instrumento.
. Computador portátil.
. Conexión a internet.
.  Aplicación   SKYPE   para  vídeo 
conferencia.
. Correo electrónico.
. Teléfono móbil.
. Chamada telefóno



1. Metodoloxía e actividades de 3º trimestre
Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Actividades

Na situación excepcional que acontece, e 
tendo  en  conta  que  a  maior  parte  dos 
alumnos  non  teñen  instrumentos  na  sua 
casa,  a  aprendizaxe  do  instrumento  é  se 
cada  diferente  xa  que  utilizamos  novas 
tecnoloxias  como  videoconferencias  
whatsapp para entrega de videos ect. Algo 
que  fará  que tanto o profesor como os 
alumnos  adquiran habilidades no manexo 
das  novas tecnoloxías.

Metodoloxía
 (alumnado con e sen 

conectividade)

Se utiliza metodoloxía diversa e se adapta 
á situación de cada alumno/a.
No  caso  da  materia  de  percusión  é  o 
alumnado o que decide que metodoloxía 
quere: clase por chamada telefónica, clase 
por  entrega  de  vídeos  a  través  de 
Whatsapp ou correo electrónico, ou clase 
a través de vídeo conferencia, as técnicas 
de ensinanza, serán individuais  e activas, 
guiadas e motivadas polo profesor, tendo 
en conta a situación de confinamento do 
alumno o  cal  carece  de  instrumentos  na 
sua casa.  

Materiais e recursos

Os materiais que utilizo son:
.  Instrumento.  (  tendo  en  conta  que  no 
caso de percusión os alumnos non teñen 
instrumentos  na  sua  casa  ou  lugar  de 
confinamento).
. Métodos referencia do instrumento.
. Computador portátil.
. Conexión a internet.
.  Aplicación   SKYPE   para  vídeo 
conferencia.
. Correo electrónico.
. Teléfono móbil.
. Chamada telefóno



 

 

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.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: GRAO ELEMENTAL E PROFESIONAL 
MATERIA: Piano 
DEPARTAMENTO: TECLA 
DATA: 12/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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•  Ler  textos  musicais  a  primeira  vista  con 

fluidez e comprensión.

•  Memorizar  e  interpretar  textos  musicais 

empregando a medida, articulación e fraseo 

adecuados ao seu contido..

• Interpretar obras de acordo cos criterios do 

estilo correspondente..

•  Describir  logo  dunha  audición  os  trazos 

característicos das obras escoitadas. 

•  Mostrar  nos  estudos  e  nas  obras  a 
capacidade  de  aprendizaxe  progresiva 

individual. 

•  Interpretar  en público,  como solista  e  de 

memoria, obras representativas do seu nivel 

no instrumento, con seguridade e control da 
situación. 

• Utilizar o esforzo muscular, a respiración e 
relaxación  adecuados  ás  esixencias  da 

execución pianística. 

•  Demostrar  o  dominio  na  execución  de 
estudos  e  obras  sen  desligar  os  aspectos 

técnicos dos musicais. 

•  Demostrar  capacidade  para  abordar 
individualmente  o  estudo  das  obras  de 
repertorio. 

• Interpretar de memoria obras do repertorio 
solista  de  acordo  cos  criterios  do  estilo 
correspondente. 

•  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para 
abordar a interpretación dentro das marxes de 
flexibilidade que permita o texto musical. 

Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 

todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 

criterios de cualificación
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
1. Observación 
2. Clases e tarefas realizadas  
3. Aprendizaxe adquirido

Instrumentos: 
1. Conexión online 
2. Clases online. 
3. Vídeos 
4. Audios.

Cualificación 
final

  A cualificación final de curso sairá da nota media entre a 
primeira e a 
segunda avaliación. O traballo realizado nas clases on line, 
vídeos y audios  poderá subir esta media ata tres puntos. 
Aqueles alumnos que teñan suspensa esta materia tras realizar 
a media do 
primeiro e segundo trimestre deberán realizar unha proba por 
videoconferancia ou vídeo do 60% da programación do curso. 
O alumnado que non consiga o aprobado desta maneira en xuño, 
deberá 
presentarse á proba extraordinaria de Setembro. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumno terá que realizar unha proba práctica presencial do 
60% da programación, sempre e cando a situación sociosanitaria 
o permita. No caso contrario, se seguirán as indicacións da 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Alumnado de 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que teñan a materia pendente doutro curso terán 
que interpretar o 60% dos estudios e obras programados no 
curso. 

Criterios de cualificación: 
Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar 
as materias pendentes. 
Demostras que ten adquiridos os obxectivos específicos ou 
capacidades da materia pendente.
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Alumnado de 
materia 

pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación 
do alumnado, valorando o rendemento do traballo, 
comportamento, actitude nas clases e nas audicións realizadas.  

 · Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do 
profesorado, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento.  

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta 
de avaliación complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Repaso dos contidos dados. 
-Avance de certas obras. 
-Exercicios de técnica e explicación de novo repertorio. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

- Alumnos con conectividade: Teñen clases por diferentes 
métodos, clase on line,  vía WhatsApp e complementadas 
con vídeos e audios, marcadas semanalmente, polo que 
se corrixe todo o traballo realizado durante a semá, 
existindo un feedback entre alumno e profesor. 

- Alumnado sen conectividade: As tarefas envíanse por vía 
telefónica, vídeos e audios, que se lle fai chegar ó 
alumno e ó profesor 

Materiais e 
recursos

-Instrumento 
-Libros e pdf. 
-Computador portátil. 
-Conexión a internet. 
-Correo Electrónico. 
-Whatsapp. 
-Chamadas telefónicas
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o 
centro educativo

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: PIANO COMPLEMENTARIO 
DEPARTAMENTO: TECLA 
DATA: 12/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

• Ler textos musicais a primeira vista con 
fluidez e comprensión.  

 • Memorizar e interpretar textos 
musicais empregando a medida, 

articulación e fraseo adecuados ao seu 

contido.  

 • Interpretar obras de acordo cos 
criterios do estilo correspondente.  

 • Describir logo dunha audición os trazos 

característicos das obras escoitadas.  

 • Mostrar nos estudos e nas obras a 
capacidade de aprendizaxe progresiva 
individual.  

Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 

todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 

criterios de cualificación
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
1. Observación 
2. Clases e tarefas realizadas  
3. Aprendizaxe adquirido

Instrumentos: 
1. Conexión online 
2. Clases online. 
3. Vídeos 
4. Audios.

Cualificación 
final

  A cualificación final de curso sairá da nota media entre a 
primeira e a 
segunda avaliación. O traballo realizado nas clases on line, 
vídeos y audios  poderá subir esta media ata tres puntos. 
Aqueles alumnos que teñan suspensa esta materia tras realizar 
a media do 
primeiro e segundo trimestre deberán realizar unha proba por 
videoconferancia ou vídeo do 60% da programación do curso. 
O alumnado que non consiga o aprobado desta maneira en xuño, 
deberá 
presentarse á proba extraordinaria de Setembro. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumno terá que realizar unha proba práctica presencial do 
60% da programación, sempre e cando a situación sociosanitaria 
o permita. No caso contrario, se seguirán as indicacións da 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Alumnado de 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que teñan a materia pendente doutro curso terán 
que interpretar o 60% dos estudios e obras programados no 
curso. 

Criterios de cualificación: 
Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar 
as materias pendentes. 
Demostras que ten adquiridos os obxectivos específicos ou 
capacidades da materia pendente.
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Alumnado de 
materia 

pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación 
do alumnado, valorando o rendemento do traballo, 
comportamento, actitude nas clases e nas audicións realizadas.  

 · Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do 
profesorado, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento.  

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta 
de avaliación complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Repaso dos contidos dados. 
-Avance de certas obras. 
-Exercicios de técnica e explicación de novo repertorio. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

- Alumnos con conectividade: Teñen clases por diferentes 
métodos, clase on line,  vía WhatsApp e complementadas 
con vídeos e audios, marcadas semanalmente, polo que 
se corrixe todo o traballo realizado durante a semá, 
existindo un feedback entre alumno e profesor. 

- Alumnado sen conectividade: As tarefas envíanse por vía 
telefónica, vídeos e audios, que se lle fai chegar ó 
alumno e ó profesor 

Materiais e 
recursos

-Instrumento 
-Libros e pdf. 
-Computador portátil. 
-Conexión a internet. 
-Correo Electrónico. 
-Whatsapp. 
-Chamadas telefónicas
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o 
centro educativo

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   6 6
CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   



 

 

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.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CMUS REVERIANO SOUTULLO 
CURSO: GRAO PROFESIONAL 
MATERIA: TRANSPOSICIÓN E ACOMPAÑAMENTO 
DEPARTAMENTO: TECLA 
DATA: 12/05/2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

• Cada unidade didáctica será unha 
pequena proba a modo de examen na 
que o alumno deberá demostrar os 
seus coñecementos.  

• Cando os obxectivos mínimos sexan 
superados, se considerará superada a 
asignatura.  

• Na medida na que o nivel de 
execución das diferentes probas 
executadas polo alumno sexa maior, a 
nota correspondente a cada proba 
será maior (sempre a criterio do 
profesor). 

Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 

todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 

criterios de cualificación
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
1. Observación 
2. Clases e tarefas realizadas  
3. Aprendizaxe adquirido

Instrumentos: 
1. Conexión online 
2. Clases online. 
3. Vídeos 
4. Audios.

Cualificación 
final

  A cualificación final de curso sairá da nota media entre a 
primeira e a 
segunda avaliación. O traballo realizado nas clases on line, 
vídeos y audios  poderá subir esta media ata tres puntos. 
Aqueles alumnos que teñan suspensa esta materia tras realizar 
a media do 
primeiro e segundo trimestre deberán realizar unha proba por 
videoconferancia ou vídeo do 60% da programación do curso. 
O alumnado que non consiga o aprobado desta maneira en xuño, 
deberá 
presentarse á proba extraordinaria de Setembro. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

O alumno terá que realizar unha proba práctica presencial do 
60% da programación, sempre e cando a situación sociosanitaria 
o permita. No caso contrario, se seguirán as indicacións da 
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Alumnado de 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que teñan a materia pendente doutro curso terán 
que interpretar o 60% dos estudios e obras programados no 
curso. 

Criterios de cualificación: 
Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar 
as materias pendentes. 
Demostras que ten adquiridos os obxectivos específicos ou 
capacidades da materia pendente.
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Alumnado de 
materia 

pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación 
do alumnado, valorando o rendemento do traballo, 
comportamento, actitude nas clases e nas audicións realizadas.  

 · Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do 
profesorado, onde quedará recollida a información e a valoración 
do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento.  

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta 
de avaliación complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Repaso dos contidos dados. 
-Avance de certas obras. 
-Exercicios de técnica e explicación de novo repertorio. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

- Alumnos con conectividade: Teñen clases por diferentes 
métodos, clase on line,  vía WhatsApp e complementadas 
con vídeos e audios, marcadas semanalmente, polo que 
se corrixe todo o traballo realizado durante a semá, 
existindo un feedback entre alumno e profesor. 

- Alumnado sen conectividade: As tarefas envíanse por vía 
telefónica, vídeos e audios, que se lle fai chegar ó 
alumno e ó profesor 

Materiais e 
recursos

-Instrumento 
-Libros e pdf. 
-Computador portátil. 
-Conexión a internet. 
-Correo Electrónico. 
-Whatsapp. 
-Chamadas telefónicas

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   5 6
CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   



4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o 
centro educativo

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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                  CONSERVATORIO PROFESIONAl  DE MUSICA 
                                  REVERIANO SOUTULLO DE
                                                PONTEAREAS

                                                 

                                                   SAXOFON 

                                para o curso 2019-2020
                                       (Covid-19)



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 
Indice:

1. Xustificación

 O presente documento elaborase en función da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, “ Na 
que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 
2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021”, así como das Instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación “para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 
curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia”. 
Este documento inclúe, ademais dun recordatorio dos obxectivos xerais das ensinanzas 
musicais, os criterios de avaliación e mínimos esixibles, a avaliación e cualificación (cos 
seus procedementos e instrumentos de avaliación) Enténdese pois que esta adaptación 
terá que ser un  instrumento que teña a suficiente flexibilidade para permitir adaptarse ás 
circunstancias concretas e personales do alumnado nestas circunstancias tan especiales. )

2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais

2.1 Grao elemental

Os obxectivos son os reflectidos na programación xeral da especialidade de Saxofón.
(O alumnado pode comprobar os obxectivos na programación colgados na páxina web do 
centro)

2.2 Grao profesional

 Os obxectivos son os reflectidos na programación xeral da especialidade de Saxofón.
(O alumnado pode comprobar os obxectivos na programación colgados na páxina web do 
centro)

3. Criterios de avaliación e mínimos esixibles.

Os referentes para a avaliación dos alumnos da especialidade de saxofón en cada curso 
serán os criterios de avaliación, concretamente os mínimos esixibles reflectidos na 
programación didáctica da especialidade. As obras e estudos a preparar polo alumnado ao 



longo do curso tendo en conta o terceiro trimestre de maneira excepcional, considerase 
como mínimo a consecución de 2/3 do repertorio establecido. 

4. Avaliación e cualificación.

Según das directrices xerais incluídas nas instrucións citadas indican que “a avaliación e 
a cualificación realizaranse tanto sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres do curso como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación levadas a cabo durante o período de confinamento, mantendo o carácter 
continuo da mesma”. 

4.1 Procedementos e instrumentos de avaliación

 Os procedementos de avaliación na asignatura instrumental de saxofón estarán baseados 
na metodoloxía que sigo como mestre.
 Serán:

 Procedementos: 
Observación directa.
Revisión nas clases online

 Medios:
Actividade lectiva de clase presencial a través de vídeo chamada (no meu caso). 
Utilización do correo electrónico para enviar e recibir traballos escritos.

4.2 Criterios de cualificación.

 “a avaliación da materia realizarase tendo en conta o seu 
carácter continuo, en función das avaliacións previas e dos datos 
obtidos polo profesor de saxofón, tendo en conta o traballo 
desenvolvido polo alumno ao longo do seu proceso de 
aprendizaxe, sen que mermen as súas cualificacións anteriores”. 
De modo quese respectaran os criterios de cualificación 
indicados nas programacións didácticas tendo en conta que, 
naqueles casos nos que para as materias de corte instrumental 
se indique un tanto por cento do peso da nota pertencente á 
audición pública pasarase esta para o traballo diario de aula e 
atención-actitude.

Queda claro pois que o alumnado que teña superados os dous 
primeiros trimestres terá como nota final mínima a nota media 
dos dous primeiros treimestres, por suposto a nota si pode subir 



gracias ó traballo feito neste tercer trimestre . 
O traballo feito no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo 
xeito que a avaliación presencial do primeiro e segundo 
trimestre, segundo o especificado con anterioridade. O traballo 
do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para recuperar as 
avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. 



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
Criterios de  avaliación Estándar de aprendizaxe

Os estándatres de aprendizaxe son os especificos de cada curso, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha cualificación igual ou superior a cinco, 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos criterios de cualificación.

Mostrar unha capacidade de aprendizaxe progresiva individual a través do 
traballo diario (45% da cualificación).

Executar exercicios ténicos, estudos e/ou escalas nunha proba técnica (25% 
da cualificación).

Interpretar unha obra nunha audición pública (25% da cualificación).

Lectura a primeira vista Diario de aula 5%

Porcentaxe A.- Traballo diario no aula (actitude, traballo e asistencia). Diario 
de aula 45%

Porcentaxe B.- Proba técnica: Escalas e/ou estudos Diario de aula Ficha da 
proba 25%

Porcentaxe C.- Audición pública Diario de aula 25%

Porcentaxe D.- Lectura a primeira vista Diario de aula 5%

MÍNIMOS EXISIBLES

 Mostrar suficiente control dos contidos máis importantes de ese curso 
especifico, e os presentes en todos os cursos como son: colocación e posición 
correcta do instrumento,relaxación e respiración, o son, a articulación e o 
rexistro.

 Por outra banda, para superar o curso académico, e necesario interpretar o 
programa de leccións e repertorio de obras programadas en un 50%
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

  Empregarase como procedemento a observación directa do alumnado 
valorando o rendemento do traballo e o comportamento e actitude nas clases, 
asi como a proba de fin de trimestre e/ou a audición.

Instrumentos:
-Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesor, onde 
está recollida toda a información e a valoración do traballo de aula.

-A cualificación obtense realizando a media ponderada dos apartados nos que 
se divide a materia, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.

  -Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles 
aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior a 5.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
1. Facer a nota media das avaliacións realizadas durante o curso 
académico 2019-2020 (80%)
2. Engadir a nota media da deradeira avaliación, cun incremento  
maximo da media ata 2 puntos (20%).

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% da 
programación. O profesor decidirá que obras ou estudos ten que interpretar. O
tempo estimado desta proba será de un mínimo de 15 minutos ata un máxima 
de 30.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
  Presentar a seguinte materia: 

-Escala cromática (en relación aos contidos do curso).
-Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso).

-Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor)

-Dúas obras (unha a elección do alumno/a).

-O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións
numéricas, e escala do 1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou 
superior a 5

Criterios de cualificación:

Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia
pendente.

Demostrar que ten adquiridos os obxectivos especificos ou capacidades 



da materia pendente.

Porcentaxe:

Obras 50%. Estudos 30%. Escalas20%. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.

  -Empregarase como procedemento a observación directa do alumnado 
valorando o rendemento do traballo e o comportamento e actitude nas clases, 
asi como a proba de fin de trimestre e/ou a audición.

-Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesor, onde 
está recollida toda a información e a valoración do traballo de aula.

- A cualificación obtense realizando a media ponderada dos apartados nos que 
se divide a materia, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.

  - Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles 
aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior a 5.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

  En primeiro lugar fixemos na maioria dos casos un repaso da 
materia dos anteriores trimestres sobre todo en canto as obras. Nos
alumnos que teñen que facer probas de acceso estamos tamén 
repasando e afianzando todo o repertorio que teñen que 
interpretar. Por outra banda, estamos cada dia facendo estudos de 
técnica de base. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 -Todos os alumnos de esta asignatura teñen conectividade. 
 -A metodoloxia que se está empregando é a mesma que se 
emprega nas clases  presenciales, non tivemos que facer cambios 
para adaptarnos.

Materiais e recursos

-O correspondente  instrumento.
-Computador portátil.
-Grabacions.
-Atenea Online.
-Skipe.
-Jitsi Meet.
-Métodos é tratados que utilizamos en cada curso de maneira habitual.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 A información aos alumnos  deuse mediante as plataformas: 
ATENEA, WhatsApp, Skype, Jitsi Meet. Ademais de chamadas 
telefónicas.

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

TRABALLO DIARIO DE AULA:  

50% DA CUALIFICACIÓN

· Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por cursos, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a cinco 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación. 

1º. Mostrar unha correcta respiración 
mantendo a relaxación e una 
posición corporal adecuada para 
garantir a saúde postural, así como 
una correcta execución instrumental 
acorde coas exigencias do nivel.

2º. Desenvolver unha correcta 
embocadura mantendo unha posición 
e toxicidad muscular adecuada.

3º. Mostar nos estudos e no repertorio a 
capacidade de aprendizaxe 
progresiva individual.

Actitude  e comportamento:  

10% da cualificación

1º. Valorar o interese, a actitud e o 
comportamento nas aulas.

Proba e/ou Audición Trimestral:  

40% da cualificación

1º. Manifestar a correcta evolución da 
calidade do son.

2º. Memorizar e interpretar fragmentos 
musicais sinxelos empregando a 
medida, afinación, articulación e 
fraseo adecuado ao sea contido.

3º. Interpretar obras ou pezas 
programadas adecuadas ao seu nivel.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude nas 
clases e nas audicións realizadas. 

Instrumentos: 
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
aloxado na plataforma académica ATENEA, onde quedará recollida a 
información e a valoración do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento. 
· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación 
complementaria. 

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
· A nota final será a resultante da media das avaliacións realizadas durante o 
curso académico 2019/2020 (80%). 
· A última avaliación poderá supoñer o 20%, cun incremento máximo da media 
de ata 2 puntos. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro

· O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% do curso, 
sendo o profesorado o encargado de designar os contidos, os estudios ou 
pezas a interpretar.  

· A proba non será inferior a 15 minutos, nin superior a 30 minutos. 

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
· Interpretar axeitadamente o 50% dos aspectos técnicos (escalas, arpexos, 
etc.) programados no curso. 
· Interpretar axeitadamente o 50% dos estudos e, cando menos, dúas pezas 
e/ou obras programados no curso.

Criterios de cualificación: 
· Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia 
pendente.  
· Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos ou capacidades da 
materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
· Como procedementos de avaliación empregarase a observación do 
alumnado, valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude nas 
clases e nas audicións realizadas.  
· Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesorado 
aloxado na plataforma académica ATENEA, onde quedará recollida a 
información e a valoración do traballo realizado na aula, aula online, actitude e  
comportamento. 

· Poderase utilizar gravacións de audio e vídeo como ferramenta de avaliación 
complementaria.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

A intención da aula de trompeta nesta parte final do curso, é a de motivar 
ao alumnado nunha situación excepcional a través de diferentes 
actividades online que lles permitirá obter e reforzar os coñecementos 
básicos do instrumento, adquirir habilidades no manexo do instrumento e 
experimentar o pracer de tocar de forma individual.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

· Na materia de trompeta, a figura do mestre docente é fundamental xa 
que é orientador, guía, facilitador da aprendizaxe, por iso é un técnico do 
proceso do aprender a aprender do alumno, creando unha interacción 
construtiva entre o alumnado e obxecto do coñecemento. 
· A súa comprensión non só depende por medio de libros ou mestres, 
senón que observando, experimentando e combinando os razoamentos.

Materiais e 
recursos

· Instrumento. 
· Métodos referencia do instrumento. 
· Computador portátil. 
· Conexión a internet. 
· Atenea Online. 
· Correo Electrónico. 
· Whatsapp.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

· Realizarase a través das canles oficiais dos que dispón o centro 
educativo.

Publicidade · Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de  avaliación Estándar de aprendizaxe

Os estándatres de aprendizaxe son os especificos de cada curso, sendo común a 
todos a necesidade de alcanzar unha cualificación igual ou superior a cinco, 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos criterios de cualificación.

Mostrar unha capacidade de aprendizaxe progresiva individual a través do 
traballo diario (45% da cualificación).

Executar exercicios ténicos, estudos e/ou escalas nunha proba técnica (25% 
da cualificación).

Interpretar unha obra nunha audición pública (25% da cualificación).

Lectura a primeira vista Diario de aula 5%

Porcentaxe A.- Traballo diario no aula (actitude, traballo e asistencia). Diario 
de aula 45%

Porcentaxe B.- Proba técnica: Escalas e/ou estudos Diario de aula Ficha da 
proba 25%

Porcentaxe C.- Audición pública Diario de aula 25%

Porcentaxe D.- Lectura a primeira vista Diario de aula 5%

MÍNIMOS EXISIBLES

 Mostrar suficiente control dos contidos máis importantes de ese curso 
especifico, e os presentes en todos os cursos como son: colocación e posición 
correcta do instrumento,relaxación e respiración, o son, a articulación e o 
rexistro.

 Por outra banda, para superar o curso académico, e necesario interpretar o 
programa de leccións e repertorio de obras programadas en un 50%

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

  Empregarase como procedemento a observación directa do alumnado 
valorando o rendemento do traballo e o comportamento e actitude nas clases, 
asi como a proba de fin de trimestre e/ou a audición.

Instrumentos:
-Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesor, onde 
está recollida toda a información e a valoración do traballo de aula.

-A cualificación obtense realizando a media ponderada dos apartados nos que 
se divide a materia, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.

  -Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles 
aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior a 5.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
1. Facer a nota media das avaliacións realizadas durante o curso 
académico 2019-2020 (80%)
2. Engadir a nota media da deradeira avaliación, cun incremento  
maximo da media ata 2 puntos (20%).

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% da 
programación. O profesor decidirá que obras ou estudos ten que interpretar. O
tempo estimado desta proba será de un mínimo de 15 minutos ata un máxima 
de 30.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
  Presentar a seguinte materia: 

-Escala cromática (en relación aos contidos do curso).
-Escala de tonalidade (en relación aos contidos do curso).

-Dous estudos (de entre os programados no curso e a elección do titor)

-Dúas obras (unha a elección do alumno/a).

-O resultado do proceso de cualificación da proba expresarase con cualificacións
numéricas, e escala do 1 o 10, considerándose positiva a cualificación igual ou 
superior a 5

Criterios de cualificación:

Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia
pendente.

Demostrar que ten adquiridos os obxectivos especificos ou capacidades 



da materia pendente.

Porcentaxe:

Obras 50%. Estudos 30%. Escalas20%. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.

  -Empregarase como procedemento a observación directa do alumnado 
valorando o rendemento do traballo e o comportamento e actitude nas clases, 
asi como a proba de fin de trimestre e/ou a audición.

-Como instrumentos de avaliación empregarase o caderno do profesor, onde 
está recollida toda a información e a valoración do traballo de aula.

- A cualificación obtense realizando a media ponderada dos apartados nos que 
se divide a materia, puntuándose cada un deles de 0 a 10 puntos.

  - Aos alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles non se lles 
aplicará a ponderación, resultando a súa cualificación inferior a 5.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

  En primeiro lugar fixemos na maioria dos casos un repaso da 
materia dos anteriores trimestres sobre todo en canto as obras. Nos
alumnos que teñen que facer probas de acceso estamos tamén 
repasando e afianzando todo o repertorio que teñen que 
interpretar. Por outra banda, estamos cada dia facendo estudos de 
técnica de base. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 -Todos os alumnos de esta asignatura teñen conectividade. 
 -A metodoloxia que se está empregando é a mesma que se 
emprega nas clases  presenciales, non tivemos que facer cambios 
para adaptarnos.

Materiais e recursos

-O correspondente  instrumento.
-Computador portátil.
-Grabacions.
-Atenea Online.
-Skipe.
-Jitsi Meet.
-Métodos é tratados que utilizamos en cada curso de maneira habitual.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 A información aos alumnos  deuse mediante as plataformas: 
ATENEA, WhatsApp, Skype, Jitsi Meet. Ademais de chamadas 
telefónicas.

Publicidade      Publicación na páxina web do centro.
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1. Xustificación

O presente documento foi elaborado en función da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril,

“pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do

curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021”, así como das 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”. 

Este  documento  inclúe  os  criterios  de  avaliación  e  mínimos  esixibles,  a  avaliación  e

cualificación (cos seus procedementos e instrumentos de avaliación, criterios, avaliación

do terceiro trimestre, proba extraordinaria de setembro, alumnado con materia pendente),

a  metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre  do  curso  2019-  2020  (actividades  e

metodoloxía didáctica) e , por último, a información e publicidade que se lle dará a esta

adaptación das programacións. 

Esta adaptación é un instrumento flexible que pode ser emplegado en distintos niveis e

que permite  adaptarse ás circunstancias concretas do alumnado no terceiro  trimestre

garantizando  que  o  alumnado  poida  acceder  a  unha  ensinanza  que  favoreza  a

consecución das competencias mínimas. 



2.      Criterios de avaliación e mínimos esixibles

Os referentes para a avaliación do alumnado en cada curso e materia serán os criterios

de avaliación e, en concreto, os mínimos esixibles reflectidos na programación didáctica

de Viola para todos os cursos do Conservatorio Reveriano Soutullo. 

Estes últimos considéranse como elementos do currículo imprescindibles que o alumnado

debe desenvolver e servirán ademais de referente para o deseño das actividades durante

o terceiro trimestre. 



3.     Avaliación e cualificación

3.1 Avaliación:

Os procedementos de avaliación de cada materia estarán baseados na metodoloxía que o

profesorado está a seguir, e en xeral serán: 

Procedementos:

 Observación directa:

Actividade lectiva a través de vídeo chamadas, ou en diferido se é por medio de 

gravacións de audio ou vídeo. 

 Revisión e análise:

Tarefas pautadas e solicitadas polo profesorado 

Instrumentos:

Os instrumentos de avaliación serán os indicados en cada programación didáctica das 

respectivas materias (diario do profesor, probas específicas de avaliación, rúbricas, etc.). 

3.2 Criterios de cualificación

Nas citadas instrucións do 27 de abril  reiterase que “a avaliación de cada materia se

realizará, tendo en conta o seu carácter continuo, en función das avaliacións previas e

dos datos obtidos polo profesorado das actividades desenvolvidas polo alumno ao longo

do seu proceso de aprendizaxe, sen minorar as súas cualificacións anteriores”. 

Para elo respectaranse os criterios de cualificación indicados na programación didáctica

tendo en conta que, onde se indique un tanto por cento do peso da nota pertencente á

audición pública,  o  profesorado poderá realizar  unha proba específica e asignarllo  ou

pasar esta porcentaxe ao traballo diario ou de aula. 

Para dita proba específica empregarase, para a cualificación, a ficha de ponderación dos

diferentes aspectos a avaliar durante a interpretación na que se atopan uns indicadores

como  por  exemplo  Hábito  postural  e  control  da  respiración,  Adecuación  á  partitura,

Calidade  do  son  e/ou  afinación,  Interpretación  e  Actitude,  e  tamén  se  atopan  as

porcentaxes atribuidas a cada indicador e a nota correspondente.

Por  outra  banda,  aquel  alumnado  para  o  cal  non  se  dispoña  de  suficientes  datos

obxectivos para a súa avaliación e cualificación, tanto deste trimestre como dos dous

anteriores, será convocado para a realización dunha proba presencial se as autoridades e

a  dirección  do  centro  o  permiten,  e,  en  caso  contrario,  a  través  das  canles  que  o

profesorado empregue actualmente para a comunicación co alumnado.



3.3 Avaliación do terceiro trimestre 

O traballo feito no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación

presencial do primeiro e segundo trimestre, segundo o especificado con anterioridade. O

traballo  do  terceiro  trimestre  servirá,  exclusivamente,  para  recuperar  as  avaliacións

pendentes ou mellorar a cualificación final. As materias non superadas da primeira e/ou

da segunda avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se poidan facer

durante o terceiro trimestre. 

A avaliación dos reforzos e da materia na que se avanza:

Pode  avaliarse  a  materia  na  que  se  avanza,  pero  unicamente  para  favorecer  a

cualificación  final  do  alumnado.  Nunca  se  poderá  baixar  a  cualificación  obtida  polo

alumnado na primeira e na segunda avaliación. 

3.4 Proba extraordinaria de setembro 

O profesorado da materia correspondente elaborará un informe no que se especificarán

aqueles obxectivos e contidos que non se acadaron,  así  como unha proposta para a

recuperación da materia. Tanto os procedementos e instrumentos de avaliación como os

criterios de cualificación serán os reflectidos nas respectivas programacións didácticas.

En caso de avaliación negativa a recuperación de materias pendentes relacionadas coa

práctica instrumental ou vocal levarase a cabo na clase do curso seguinte.

3.5 Alumnado con materia pendente 

Para este alumnado serán igualmente de aplicación a totalidade dos requisitos detallados

nos puntos anteriores referentes aos procedementos e ferraentas de avaliación e criterios

de cualificación. 



4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e

no seu caso ampliación)

4.1 Actividades 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo

e, no seu caso, ampliación, coa finalidade de atender a diversidade do noso alumnado. 

Probas e/ou traballos para o alumnado 

O  traballo  no  terceiro  trimestre  estará  enfocado  principalmente  ao  repaso,  reforzo  e

recuperación e adaptado en función de curso e/ou materia, tendo en conta a situación de

cada alumno ou alumna coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 

Materia do terceiro trimestre 

Pode entrar materia nova, pero sempre para favorecer o progreso na aprendizaxe. Esta

materia  non se  avaliará  de xeito  independente  para  facer  “media”  coas cualificacións

anteriores.  Servirá  para  mellorar  a  cualificación  obtida  na  primeira  e  na  segunda

avaliación tendo presente, en todo momento, o carácter contínuo da avaliación. 

4.2 Metodoloxía didáctica

O profesorado adaptará  a súa metodoloxía  e os  recursos ás  distintas  necesidades e

posibilidades do alumnado  e  poderá  ser  levada  a  cabo de múltiples  maneiras:  vídeo

chamada,  revisión  de  gravacións  de  audio  e/ou  vídeo,  correo  electrónico,  chamadas

telefónicas etc., prestando especial atención a identificar a aqueles desconectados ou de

difícil localización por diversas circunstancias para tratar de recuperar o vínculo escolar.



5. Información e publicidade

Este documento enviarase por correo á dirección do centro a cal se encargará de darlle

difusión cara ás familias.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

TRABALLO DIARIO DE AULA
70% DA CUALIFICACIÓN

     Os estándares de aprendizaxe están especifcados por cursos sendo común
a todos eles, a necesidade de alcanzar unha cualifcación igual ou superior a 5,
aplicando as porcentaxes sinaladas nos criterios de cualifcación.

1.  Mostrar  a  correcta  colocación  do  instrumento,  mantendo  unha
posición e relaxación correctas do corpo.

2.   Mostrar no repertorio a estudar, a capacidade de aprendizaxe 
progresiva individual.

3.   Desenvolver unha correcta psicomotricidade ademais dun bo ritmo, 
afnación e calidade de son.

ACTITUDE E COMPORTAMENTO
10% DA CUALIFICACIÓN

1.   Valorar o interese, a acttude e o comportamento nas clases.

PROBA E/OU AUDICIÓN TRIMESTRAL
20% DA CUALIFICACIÓN

1.   Interpretar obras e/ou pezas programadas adecuadas ao seu nivel.

2.   Memorizar e interpretar pequenos fragmentos musicais de forma 
axeitada.

3.   Conseguir unha correcta evolución da calidade do son, unha 
correcta execución do ritmo e afnación.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Valorarase o rendemento do alumnado, o traballo e estudo, o rendemento, o comportamento, a acttude 
nas clases e nas audicións ou proba realizadas.
Instrumentos:
Utlización da extranet ATENEA.
Poderase utlizar para a avaliación de alumnado, os informes semanais de seguimento así como gravacións 
de audios e/ou vídeos como ferramentas de avaliación complementaria.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualifcación fnal do curso:
A cualifcación fnal será a resultante da media obtda coas dúas primeiras avaliacións do curso académico 
2019/2020 sendo un total do 80% da nota fnal.
A últma avaliación poderá supor o 20% da nota fnal (un incremento máximo de 2 puntos..

Proba extraordinaria de setembro
Na proba extraordinaria de setembro:
O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ao 50% do curso, sendo o profesor/a o encargado
de designar os contdos, estudos e pezas a interpretar.

Alumnado con materia pendente

Criterios de avaliación:
Interpretar o 50% das pezas, concertos ou sonatas e aspectos técnicos que hai na programación.
Criterios de cualifcación:
Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar a materia pendente, e demostrar que ten 
adquiridos os obxectvos específcos así como as capacidades da materia pendente.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- Como procedementos de avaliación valorarase o rendemento do alumnado, o traballo e estudo, o 
rendemento, o comportamento, a acttude nas clases e nas audicións ou proba realizadas.
- Como instrumentos de avaliación empregaranse os informes semanais de seguimento así como gravacións
de audios e/ou vídeos como ferramentas de avaliación complementaria e as clases impartdas por extranet 
ATENEA.
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3. Metodoloxía e actvidades de 3º trimestre
Recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Actvidades

Na situación excepcional que acontece, a aprendizaxe do instrumento é se cada diferente xa que forma
parte da mesma, elementos como a utlización de internet para recibir as clases, entrega de vídeos por
parte do alumnado, analizando tamén eles mesmos ao verse nos seus vídeos, entrega de vídeos por parte
do profesor para enriquecer a aprendizaxe do alumnado co violín. Isto favorece a motvación do alumnado,
propiciando  o  reforzo,  os  coñecementos  básicos  do  violín,  e  adquirindo  habilidades  no  manexo  do
instrumento así como experimentar as novas tecnoloxías.

Metodoloxía
 (alumnado con e sen

conectvidade)

Se utliza metodoloxía diversa e se adapta á situación de cada alumno/a. 
No caso da materia  de violín  é  o alumnado o que decide que metodoloxía  quere:  clase  por chamada
telefónica, clase por entrega de vídeos a través de WhatsApp ou correo electrónico, ou clase a través de
vídeo conferencia. Deste modo se consigue poder impartr as clases de forma sinxela para eles e iso é moi
motvador. De calquera modo o profesor e o alumno están conectados.

Materiais e recursos

Os materiais que utlizo son:
. Instrumento.
. Métodos referencia do instrumento.
. Computador portátl.
. Conexión a internet.
. Aplicación “Jitsi Meet” para vídeo conferencia.
. Correo electrónico.
. Teléfono móbil.
. Chamada telefónica.
. Dende o 4 de maio se ha utlizado a extranet ATENEA.
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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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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

TRABALLO DIARIO DE AULA: 50% DA 
CALIFICACIÓN.

Os estándares de aprendizaxe son 
especificados por curso, sendo comúns a 
todos a necesidade de alcanzar unha 
cualificación igual ou superior a 5, 
aplicando as porcentaxes sinaladas nos 
criterios de cualificación.

1º) Mostrar unha correcta postura, tanto 
da man esquerda como da  man dereita, 
flexibilidade e relaxación acorde cos 
obxectivos requiridos en cada nivel.

2º) Demostrar o correcto aprendizaxe de 
diferentes golpes de arcos e 
articulacións acorde cos obxectivos 
requiridos en cada nivel. 

3º) Mostrar un control da afinación e do 
son acorde cos obxectivos requiridos en 
cada nivel.

ACTITUDE E COMPORTAMENTO: 10% DA 
CALIFICACIÓN.

1º) Valorar o interese, a actitude e o 
comportamento nas clases.

PROBA E/OU AUDICIÓN TRIMESTRAL: 
40% DA CALIFICACIÓN.

1º) Memorizar e interpretar as obras 
tendo unha adecuada medida, 
afinación, fraseo, expresividade e 
entendemento do estilo.

2º) Manifestar a correcta evolución da 
calidade do son, o vibrato, e os 
diferentes matices das obras, acorde 
cos obxectivos requiridos en cada nivel.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

-Como procedementos de avaliación empregarase a observación 
do alumnado valorando o rendemento do traballo, 
comportamento, actitude nas clases e nas audicións realizadas.  

Instrumentos: 

-Caderno de profesorado aloxado na plataforma académica 
ATENEA, onde se recolle a valoración do traballo realizado na 
aula, aula on-line, actitude e comportamento. Poderanse 
utilizar gravacións de son e vídeo como ferramentas de 
avaliación complementarias. 

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso: 

-A nota final será a resultante da media das Avaliacións 
realizadas durante o curso académico 2019/2020 (80%). A última 
avaliación poderá supoñer un 20%, cun incremento máximo da 
media de ata 2 puntos.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro

-O alumnado deberá presentar a materia que corresponda ó 50% 
do curso, sendo o profesorado o encargado de designar os 
contidos , os estudos ou pezas a interpretar. A proba non será 
inferior a 15 minutos nin superior a 30 minutos.  

Criterios de avaliación: 

-Interpretar axeitadamente o 50% dos aspectos técnicos 
(escalas, arpexios, dobres cordas, exercicios do arco, 
velocidade da man esquerda, etc.) programados no curso. 

-Interpretar axeitadamente o 50% dos estudos, e cando menos, 
dúas pezas e/ou obras programadas no curso. 
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CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
   



Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de cualificación: 

-Amosar as adecuadas capacidades de aprendizaxe para superar 
a materia pendente. 

-Demostrar que ten adquiridos os obxectivos específicos ou 
capacidades da materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

-Como procedemento empregarase a observación do alumnado, 
valorando o rendemento do traballo, comportamento, actitude 
nas clases e nas audicións realizadas.  

-Tamén como instrumento de avaliación empregarase o caderno 
do profesorado aloxado na plataforma académica ATENEA, onde 
quedará recollida a información e avaliación do traballo 
realizado na clase, nas clases on-line, actitude e 
comportamento. 

-Podera utilizar grabacións de audio e video como ferramente 
de avaliación complementaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

-O obxectivo da especialidade de Violonchelo neste final de 
curso, tendo en conta a situación excepcional da forma de 
traballar, es ter motivado o alumnado, realizando actividades on-
line que lle permita obter e reforzar os coñecementos requiridos 
do instrumento, adquirir habilidades no manexo deste, así como 
fomentar uns hábitos de estudo individual organizados e 
duradeiros. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

-Na especialidade de Violonchelo, a figura do mestre docente, é 
fundamental xa que é orientador, guía e facilitador da 
aprendizaxe, que coa interacción co alumno a adquisición dos 
coñecementos pódense realizar de xeito construtivo. 
-A comprensión do alumno, non so depende dos libros, si no que 
tamén e parte importante visualizar como o profesorado toca o 
instrumento xa que hai unha parte moi importante de imitación 
visual por parte do alumno para o seu completo razoamento e 
comprensión. 

Materiais e 
recursos

-Instrumento musical, métodos, cadernos, ordenador, conexión a 
Internet, ATENEA on-line, videocahamada whatsapp, skype e 
correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.: 

Realizarase a través das canles oficiais de que dispón o 
centro educativo. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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