
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliaciónnasensinanzas 
deeducación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo 
deGalicia. 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA. 
CURSO2021/2022 

CENTRO: CPR Quiñones de León 
CURSO: 2º y 3º ESO 
MATERIA: Música 
DEPARTAMENTO: Artística 
DATA: 
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1.Criteriossobreaavaliaciónecualificación 

 
 
 

1ªAvaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación:  

 
A periodicidade coa que se farán as  probas escritas  será cada tres unidades 

didácticas. Unha proba teórica cada trimestre. 

A periodicidade coa que se farán as probas prácticas serán unha por trimestre. 
-As probas se cualificarán: 

-Proba escrita de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 

A suma das dúas notas será un 80% da nota do trimestre. 
-10% actitude ante a siganatura. 

-10% traballo individual, grupal, exercicios etc. 

-O redondeo hacia a baixa será entre 0,1 a 0,4. 
-O redondeo hacia a alta será entre 0,5 a 0,9. 

 

 

 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

 
Descrición do tipo de proba: 

 

-Exame teórico a recuperar.. 

-Exame práctico tocando as pezas a recuperar. 
 

Como se calcula a cualificación final: 

 
-Proba teórica de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 

 

 
 
 
 

2ªAvaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

 

A periodicidade coa que se farán as  probas escritas  será cada tres unidades 
didácticas. Unha proba teórica cada trimestre. 

A periodicidade coa que se farán as probas prácticas serán unha por trimestre. 

-As probas se cualificarán: 
-Proba escrita de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 

A suma das dúas notas será un 80% da nota do trimestre. 
-10% actitude ante a siganatura. 

-10% traballo individual, grupal, exercicios etc. 

-O redondeo hacia a baixa será entre 0,1 a 0,4. 

-O redondeo hacia a alta será entre 0,5 a 0,9. 

 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
 

Descrición do tipo de proba: 

 
-Exame teórico a recuperar.. 

-Exame práctico tocando as pezas a recuperar. 

 
Como se calcula a cualificación final: 

 



 ADAPTACIÓNDAPROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.CURSO2021/2022 

PÁXINA3DE4  

 

-Proba teórica de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 

 

 
 
 
 

3ªAvaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

 
A periodicidade coa que se farán as  probas escritas  será cada tres unidades 

didácticas. Unha proba teórica cada trimestre. 

A periodicidade coa que se farán as probas prácticas serán unha por trimestre. 
-As probas se cualificarán: 

-Proba escrita de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 
A suma das dúas notas será un 80% da nota do trimestre. 

-10% actitude ante a siganatura. 

-10% traballo individual, grupal, exercicios etc. 

-O redondeo hacia a baixa será entre 0,1 a 0,4. 
-O redondeo hacia a alta será entre 0,5 a 0,9. 

 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
 

Descrición do tipo de proba: 

 

-Exame teórico a recuperar.. 
-Exame práctico tocando as pezas a recuperar. 

 

Como se calcula a cualificación final: 
 

-Proba teórica de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 

 

 
Cualificación

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 

-Os alumnos que teñan aprobadas as tres avaliacións, non terán que facer a 
avaliación final. A nota será a suma das tres avaliacións. 

 

-Os alumnos con algunhaavaliación suspensa terán que facer a avaliación final, 

pero só das avaliacións suspensas.  
 

Descrición do tipo de proba: 

 
-Exame teórico das avaliacións a recuperar.. 

-Exame práctico tocando as pezas das avaliacións a recuperar. 

 
Como se calcula a cualificación final: 

 

-Proba teórica de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 
 

 

 
. 
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Probaextraor
dinariaparaBA

C 

Consistente en: 

Alumnado 
demateriape

ndente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

 
Descrición do tipo de proba: 

 

-Exame teórico. 
-Exame práctico. 

 

Como se calcula a cualificación final: 
 

-Proba teórica de 0 a 5. 

-Proba práctica de 0 a 5. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Convocatoria en maio. 
Entrega de tarefas durante as dúas primeirasavaliacións, que deben realizar e 

entregar antes da convocatoria. 
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2.1.Metodoloxíaeactividadesparaoperíodocomprendidoentrea3ªav

aliacióneaavaliaciónfinalnaESO 
(apoio,reforzo,recuperación,ampliaciónetitoría) 

Metodoloxía - O alumnado realizará dúas probas que englobarán os contidosmínimos 

de todo o curso.Unha teórica e outra práctica. 

 
       A cualificación final calcularase: 

 

-Proba teórica de 0 a 5. 
-Proba práctica de 0 a 5. 

 

- Informaraseao alumnado dos contidos que serán obxecto de avaliación, 

segundo os mínimos establecidos. 
- Realizarase un repaso guiado por avaliacións e actividades tipo do 

máissalientable. 

- A realización das actividades e a actitudena aula terá un pesodun 10 % 
na nota final. 

 

Actividadestipo      - Fichas coas definicións do vocabulario máis importante de cada curso. 

2      -Fichas-resumo da linguaxe musical. 

-Videos das escalas e pezas a interpretar para a recuperación do curso.Para 
que poidan repasar na casa. 

     -Explicacións complementarias de reforzotendo en conta as diferentes 

dificultades de cada alumno/a. 
 

Materiaiserecursos - Dado o pouco tempo dispoñible, o recurso fundamental será a guía do 

profesor, o traballo do alumnado e a capacidadedeste para formular 
dúbidas e aclarar conceptos. 

- Se é posible, organizaranse grupos de traballonalgunhassesións, para 

afianzar algúnscontidos e compentencias. 

2.2.

 Metodoloxíaeactividadesparaoperíodocomprendidoentreaavali

aciónfinalordinariaerematedoperíodolectivoen1ºBAC(Preparaciónprobasext

raordinariaseaactividadesdeapoio,reforzo,recuperación, 
ampliaciónetitoría) 

Metodoloxía  

Actividadestipo  

Materiaiserecursos  

2.3.
 Metodoloxíaeactividadesparaoperíodocomprendidoentre
aavaliaciónfinalordinariaerematedoperíodolectivoen2ºBAC 
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(Preparaciónprobasextraordinariaseavaliacióndeaccesoáuniversidade) 

Metodoloxía  

Actividadestipo  

Materiaiserecursos  
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