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         MÚSICA

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

2º ESO Estándar de aprendizaxe Música 2º ESO

Saber ler unha partitura sinxela
dependendo o nivel de cada 
curso.

Distinguir e empregar os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas 
adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade. 

Saber o máis importante da 
historia da música. Idade 
Media, Renacemento, Barroco 
e Clasicismo. Todo dependendo
do curso.

Elaboración dalgún proxecto de investigación e exposición.

Saber tocar un instrumento 
( frauta, carrillón, melódica ). 
Dificultade adaptada o curso

Distinguir os elementos que se utilizan na representación gráfica da 
música. Coñecer as posicións das notas no instrumento.

Coñecer as palabras Italianas 
máis utilizadas na música.

Emprego dun vocabulario adecuado para describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

Traballos para a recuperación 
da avaliación suspensa, repaso,
ampliación e subir nota.

Amosar interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas 
como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal.

Criterio de avaliación Música 
3º ESO

Estándar de aprendizaxe Música 3º ESO

Saber ler unha partitura sinxela
dependendo o nivel de cada 
curso.

Distinguir e empregar os elementos que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas 
adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade.

Saber o máis importante da 
historia da música. Idade 
Media, Renacemento, Barroco 
e Clasicismo. Todo dependendo
do curso.

Elaboración dalgún proxecto de investigación e exposición.

Saber tocar un instrumento 
( frauta, carrillón, melódica ). 
Dificultade adaptada o curso

Distinguir os elementos que se utilizan na representación gráfica da 
música. Coñecer as posicións das notas no instrumento.

Coñecer as palabras Italianas 
máis utilizadas na música.

Emprego dun 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
percepcións e 
coñecementos 
musicais.

Traballos para a recuperación 
da avaliación suspensa, repaso,
ampliación e subir nota.

Amosar interese 
por coñecer 
música de 
diferentes épocas
e culturas como 
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fonte de 
enriquecemento 
cultural e 
satisfacción 
persoal.
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    EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  1º ESO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

    Identificar os elementos configuradores da imaxe.
      . Identifica e valora a importancia do punto, a liña e
o plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e 
producións gráfico plásticas propias e alleas.

          Expresar emocións utilizando distintos elementos 
configurativos e recursos gráficos: liña, puntos,cores, 
texturas, claroscuros, etc.                         

Realiza composicións que transmiten emocións básicas
(calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, 
tristura,etc.) utilizando diversos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, 
etc.).       

            Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, 
proporción e ritmo en composicións básicas.                        

   Realiza composicións básicas con diferentes técnicas 
segundo as propostas establecidas por escrito.

      Diferenciar e analizar os elementos que interveñen 
nun acto de comunicación.  

  Identifica e analiza os elementos que interveñen en 
actos de comunicación visual.  

       Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes 
presentes no ámbito comunicativo.                     

                Diferencia imaxes figurativas de abstracta

                                                                                             
Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto,
a liña e o plano

Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o triángulo que se forma.

     Construír distintos tipos de rectas, utilizando a 
escuadra e o cartabón, despois de repasar previamente 
estes conceptos.

  Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares 
a outra dada, que pasen por puntos definidos, 
utilizando escuadra e cartabón con suficiente 
precisión.

Utilizar o compás, realizando exercicios variados para 
familiarizarse con esta ferramenta.

Divide a circunferencia en seis partes guais, usando o 
compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se posibilita

          Executar as construcións máis habituais triángulos
, paralelogramos.e polígonos 

    Constrúe calquera triángulo,polígono paralelogramo
coñecendo datos básicos, e os emprega nunha 
composición

          Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 
técnicas gráfico -plásticas secas, húmidas e 
mixtas:témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe...etc

      Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo 
da actividade.

                                                       

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   3º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

         Coñecer e aplicar os métodos creativos 
gráficoplásticos
aplicados a procesos de artes plásticas e deseño.                 

      Coñece e aplica métodos creativos para a 
elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, 
moda e as súas múltiples aplicacións

 Crear composicións gráfico-plásticas persoais e 
colectivas.

Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso 
creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a 
execución definitiva

Debuxar con distintos niveis de iconicidade da imaxe.

  Comprende e emprega os niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica,
elaborando bosquexos, apuntamentos, e debuxos 
esquemáticos, analíticos e miméticos 

  Identificar e diferenciar as propiedades da cor luz e a cor 
pigmento                    

Realiza modificacións da cor e as súas propiedades 
empregando



técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, para 
expresar sensacións en composicións sinxelas

      Identificar os elementos e factores que interveñen no 
proceso de percepción de imaxes.

      Analiza as causas polas que se produce unha ilusión
óptica
aplicando coñecementos dos procesos perceptivos

   Analiza as causas polas que se produce unha ilusión 
óptica
aplicando coñecementos dos procesos perceptivos

         Deseña, en equipo, mensaxes visuais e 
audiovisuais con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos

    Coñecer lugares xeométricos e definilos

Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos 
paralelos, etc.).

          Comprender o concepto de proxección e aplicalo ao 
debuxo das vistas de obxectos, con coñecemento da 
utilidade das anotación

 Debuxa correctamente as vistas principais de volumes
frecuentes,
identificando as tres proxeccións dos seus vértices e as
súas arestas.

 Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas
gráfico -plásticas secas, húmidas e mixtas:témpera, lapis 
de grafito e de cor; colaxe...etc

Utiliza con propiedade as técnica gráficoplásticas 
coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxecto 
da actividade                                                         

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

   MÚSICA 

2-Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
-O procedemento da primeira e segunda avaliación foí a realización de probas 
obxectivas o longo dos trimestres.  Antes de cada  proba  se  proporcionóu os 
alumnos un esquema cos contidos fundamentáis, de modo que en todo 
momento sabían cal sería a materia avaliable e cales eran os obxectivos a 
acadar.

-Na terceira avaliación excepcionalmente se farán traballos de repaso e 
ampliación para os que teñen aprobadas as dúas avaliacións. A nota será a suma
das dúas avaliacións , máis un punto coma máximo polos traballos.

 Os que teñan alguna avaliación suspensa farán traballos, exercicios etc. para 
recuperar as avaliacions. A nota será un 5.

 

Instrumentos:
-Como non se pode facer exame teórico nin práctico nesta terceira avaliación, 
os instrumentos serán:
-Traballos sobre a historia da música. Poderán ser de Compositores, épocas, 
Instrumentos etc. 
-Traballos de práctica. Intervalos, liñas divisorias, compases, figuras, silencios 
etc.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE
11

CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



En todos os traballos se contará a presentación, ortografía, contido etc.
 

Cualificación final
                                

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
- Primeira  e segunda avaliación aprobadas, o alumno aprobará a materia. A 
nota media será a suma das dúas. Se na terceira avaliación fixo traballos online
de repaso, ampliación  etc. se lle subirá a nota final un punto.

- Se o alumno ten algunha avaliación suspensa, a recuperará facendo traballos e 
exercicios de repaso desa avaliación. A nota será dun 5.

Proba
extraordinaria de

setembro

-Sempre  que sexa posible se fará un exame teórico-práctico coa materia da 
primeira e segunda avaliación. A nota será dun aprobado.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
-O alumno ten que ser capaz de ler unha partitura sinxela, diferenciando 
figuras, silencios, notas, compases, dinámicas etc.
-O alumno ten que coñecer as diferentes épocas da música e algúns dos 
compositores máis importantes.
-O alumno ten que coñecer os instrumentos da orquestra, corda, vento e 
percusión.
-O alumno ten que tocar algún destes instrumentos utilizados na clase  ( frauta,
carrillón, melódica ).
-Todo isto adaptado o curso e o nivel de cada clase.

Criterios de cualificación:
-Ter feito os traballos propostos o principio de curso para cada avaliación. A 
nota será a suma de ambas.
- No caso de non ter feitos os traballos, coma non se poderá facer un exame en
Maio, daráselle a opción dun traballo excepcional  posto nesta terceira 
avaliación sobre a historia da música, compositor, etc.. A nota será dun 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
-Como non se pode facer exame teórico nin práctico os instrumentos serán:
-Traballos sobre teoría da música. Poderán ser de Compositores, épocas, 
Instrumentos etc. 
-Traballos de práctica de intervalos, liñas divisorias, compases etc.

En todos os traballos se contará a presentación, ortografía, contido etc.
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  EXPRESIÓN PLÁSTICA 

2--Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A avaliación da materia de expresión plástica  é continua . Teremos en 
conta :as láminas ( subcarpetas ) , a libreta de apuntamentos da asignatura, os 
murais e os traballos colectivos realizados na 1º e 2º  avaliación . Así como a 
actitude exhibida ao longo dos dous trimestres anteriores 
( asistencia,puntualidade, participación e comportamento en clase; na 
dilixencia e pulcritude na entrega de traballos, exercicios, etc., no seu interese 
cara ás distintas manifestacións artísticas) . 
3º trimestre: Valoración positiva das tarefas suxeridas . Cabe a posibilidade de 
aplicar o seguinte :  100% das tarefas entregadas correctamente : 1 punto. 50%
das tarefas entregadas correctamente : O,50 puntos
a) Alumnado que ten aprobadas a 1º e 2º avaliación. Nota media das dúas 
avaliacións  e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3º avaliación. 
( Aplicarase o criterio dito anteriormente )
b) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación:
- Se é a 2º avaliación. Consideramos aprobada a materia .Valorarase 
positivamente que teña entregadas as actividades propostas no 3º trimestre.
( Non se lle aplicará o criterio anterior )
-Se é a 1º avaliación. Desenvolverá tarefas de recuperación, así coma 
actividades concretas durante o 3º trimestre . Valorarase positivamente que 
teña entregadas as actividades propostas no 3º trimestre .( Non se lle aplicará 
o criterio anterior ).
c) alumnado coas dúas avaliacións suspensas .
Desenvolverá actividades de recuperación ,repaso e reforzo concretas durante 
o 3º trimestre . Valorarase positivamente que teña entregadas as actividades 
propostas no 3º trimestre. ( Non se lle aplicará o criterio anterior )
En todos  os casos se terá en conta as modalidades de comunicación levadas a 
cabo durante este 3º trimestre .
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o
   permiten ,poderá contemplarse a realización de tarefas concretas para aquel 
alumnado do que quedase constancia que carece de conectividade para 
realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre.

Instrumentos:
Terase en conta o traballo desenvolvido nos dous primeiros trimestres ,así 
como as notas acadadas nos mesmos .
3º trimestre: 
 Valoración positiva de todas as tarefas desenvolvidas polo alumnado tamén 
valorarse  o interese amosado

Cualificación final

 -  Será a media das avaliacións anteriores ( 1º e 2º  avaliación )
3º trimestre :
Valoración positiva  , e cabe aposibilidades de aplicar :
100% das tarefas entregadas : 1 punto
 50% das tarefas entregadas: 0,50 puntos.
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Proba
extraordinaria de

setembro

  Só se avaliarán os estándares recollidos na presente programación , e dicir , o 
dado no 1º e no 2ºTrimestre.
Teráse en conta as actividades entregadas polo alumno na 1º e 2º avaliación.
O alumno realizará un traballo  a elexir entre dous pintores propostos polo 
profesor . Constará de dúas partes , parte teórica e parte práctica ( seguindo as 
especificaciones do profesor ) 
A valoración será positiva.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
-Teráse en conta o traballo realizado polo alumno durante o curso. ( Boletíns , 
1º parte en febreiro )
 .No caso de que o alumno non realizara estas tarefas terá actividades de 
recuperación que deberá entregar  ata  finais de maio
 - Se o alumno non entrega estas actividades terá que presentalas en setembro 
( terase en conta a situación sanitaria do momento ) 

Criterios de cualificación:
 Se teñen entregadas as actividades propostas terán unha valoración positiva . O
alumno que non entregue as actividades o fará  p en setembro .(Terase en conta
a situación sanitaria do momento)  

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Terase en conta o traballo realizado nos dous primeiros trimestres ..Así como 
as que se propuxeron no 3º trimestres

MÚSICA 

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

Actividades 

-Traballos de recuperación e repaso para os que teñen algunha avaliación 
suspensa. Notas, figuras, silencios, liñas divisorias, diferentes épocas da 
historia da música sobre todo Idade Media e Barroco etc..
-Traballos de reforzo e ampliación para os que teñen aprobadas as dúas 
avaliacións. Intervalos más complexos, Compases irregulares para poñer 
liñas divisorias, Partituras para ler etc.
 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

-Cada semana os alumnos recibirán as actividades e traballos propostos 
polo profesor, ben sexan de recuperación, reforzo ou ampliación por 
diferentes medios.  Correo, Video chamada, WhatsApp, paxina web, etc. 
-O colexio traballa coa aplicación webex onde os alumnos poden conectar 
co profesor para algunha aclaración ou dúbida.
-Todas as tarefas enviadas de repaso e recuperación non necesitan de ter 
internet na casa. Os alumnos teñen apuntes de música copiados na 
primeira e segunda avaliación.
-Teñen unha canle en Youtube feita por min onde teñen todas as 
explicacións da práctica e vídeos das pezas de frauta. . 
-Os alumnos que teñen internet na casa poden utilizalo para completa as 
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tarefas. 
   -  Alumnado sen conectividade. 
Son os titores/as as que centran esta información  . . Eles a comunicarán á 
dirección do centro .

Materiais e recursos

-Apuntes de música.
-Internet os que a teñan na casa.
-Unha canle miña en Youtube,  onde os alumnos teñen todo o material e 
gravacións miñas para que sexa máis ameno o tocar co instrumento e 
tamén  mirar explicacións. 
 Material preparado polo docente, vídeos didácticos., monografías de 
autores.
Na materia de plástica,o  alumno leva unha libreta  de apuntamentos 
durante o curso e unha subcarpeta cos traballos de cada trimestre    

                   

EXPRESIÓN  PLÁSTICA

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

Actividades 

   Tratarán sobre os contidos dos dous primeiros trimestres ( tendo sempre 
en conta a disponibilidade do material de plástica por parte do alumno ). 

- Actividades  variadas e motivadoras

- Actividades globalizadas con outras asignaturas .

- Actividades para os alumnos sen posibilidade de conexión.
- Actividades para os alumnos con dificultades de aprendizaxe.
- Actividades de recuperación ,repaso e reforzo : encamiñadas a adquirir as 
competencias e poder acadar os obxectivos propostos para o curso.
             a)     para os alumnos que teñen suspensa algunha avaliación. 
             b)    Para os alumnos que teñen suspensa a materia doutros cursos   

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Alumnado con conectividade.
As actividades publicaránse semanalmente na páxina web do 
centro .Haberá comunicacións a través do correo do alumno para a 
corrección a a consulta da dúbidas , do correo dos país,ou 
telefónicamente  no caso de non ter correo , e informes ao titor . 
.Alumnado sen conectividade. 
Son os titores/as as que centran esta información . Eles a comunicarán á 
dirección do centro. Eles a comunicarán á dirección do centro .

Materiais e recursos

Material preparado polo docente, vídeos didácticos., monografías de 
autores.
O alumno leva unha libreta  de apuntamentos durante o curso e unha 
subcarpeta cos traballos de cada trimestre            
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4-Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

-Mediante paxina web do colexio.
-Mediante WhatsApp
-Mediante teléfono.
-Mediante correo electrónico.
-Mediante vídeo chamadas.
-Mediante carta.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

                                                            Profesores: Mª Portal Rodríguez Rodríguez   

                                                                               Francisco Javier Quintas Alonso
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