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1. INTRODUCCIÓN 

 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 

2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da 

declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) 

no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas 

respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a súa 

aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en 

todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a daptarse a 

unha situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do curso 

escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 22 de 

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

curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 

superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para aplicar 

unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do alumnado 

galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do conxunto da 

comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 
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2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES. 

 

Aplicaranse os correspondentes criterios de avaliación establecidos na programación ata a 

segunda avaliación e valorarase de xeito positivo o traballo realizado na etapa non presencial 

(a partires do 12 de marzo).  

Os mínimos esixibles serán aqueles requisitos mínimos que se describen na programación 

para a segunda avaliación de cada curso. Os requisitos mínimos que se describen na 

programación para a terceira avaliación traballarase no curso seguinte no caso de non telos 

superado neste periodo. 

 

3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

O procedemento de avaliación estará baseado na observación da actividade desenvolvida no 

3º trimestre (non presencial) e nas actividades de repaso, reforzo e de recuperación propostas. 

Empregaranse os criterios de avaliación que constan na programación, aínda que non serán 

tidos en conta os que supoñan actividades presenciais, actividades realizadas en público e /ou 

en grupo. 

Criterios de cualificación:  

- A cualificación final será a mesma que o/a alumno/-a obtivo no segundo trimestre 

sumándolle, nos casos nos que o profesor o considere, a puntuación estimada polo 

docente como resultado do traballo realizado polo alumnado vía telemática, no que o 

máximo será de dous puntos sobre a nota do segundo trimestre. 

- A nota final, en ningún caso poderá ser menor da nota obtida no segundo trimestre. 

- No caso no que o alumnado non superase a materia da segunda avaliación, será 

convocado polo titor vía e-mail ou/e telefónicamente para a realización dunha proba 

telemática para a primeira semana de xuño, para a súa avaliación, tendo en conta os 

mínimos esixibles na segunda avaliación.  

- Sendo o caso que algún/-a alumno/-a non superase o curso en xuño, no informe de 

materia non superada de fin de curso especificaríanse os obxectivos non acadados e o 
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programa a interpretar polo/-a alumno/-a na proba extraordinaria de setembro, sempre 

co límite dos dous primeiros trimestres secuenciados na programación da materia. 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Para a avaliación do traballo realizado de forma telemática, empregaranse exclusivamente os 

mesmos instrumentos que o alumno empregou para completar as actividades propostas: 

gravacións de audio/ video e/ou clases en streaming (a traves de Zoom, Skype, Whatsapp, 

etc). 

 

5. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

A profesora na medida do posible, proporá aos alumnos/-as a realización de actividades 

programadas, recuperación, reforzo e repaso a través de medios electrónicos: gravacións de 

audio/video e /ou clases por videochamada. As actividades pretenderán continuar ca línea de 

traballo seguida perante os trimestres anteriores. 

 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase a través dos 

titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de Limia, a través 

de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en 

función do tipo de información que deba ser comunicado. Asímesmo poderán consultar as 

programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o desexen: 

-  Avisos sobre novas do conservatorio 

-  Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

-  Información sobre o avance dos/-as alumnos/-as 

- Boletíns de cualificacións 

- Informes de convocatoria extraordinaria de setembro. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: CLARINETE 

DEPARTAMENTO: VENTO MADEIRA 

DATA: 15-05-2020 



 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS  
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións que 

se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) e sumarase o 

traballo realizado e a actitude na etapa non presencial (a partir do 12 de 

marzo) pola circunstancia especial que estamos atravesando.  

 

2. INSTRUMENTOS  
 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do 

traballo diario e da súa actitude  

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos 

por vía telemática,...  

 

 

3. AVALIACIÓN:  
 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final 

partirase do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de 

marzo de 2020) e SUMARASE o traballo realizado na etapa non presencial 

(a partir do 12 de marzo), tendo en conta:  

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do 

traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos, obras,…  

 Mostra dunha actitude positiva no aprendizaxe. 

 
 

 

 

 



4. CUALIFICACIÓN FINAL:  

 
Teranse en conta as cualificacións do 1º e 2º trimestre, e ao ser avaliación 

continua, predomina a cualificación do 2º trimestre.  

 

O 3º trimestre valorarase soamente dun modo positivo (nunca dun xeito 

negativo), polo que pódese subir a cualificación final do curso, pero nunca 

baixala. 

A nota final, en ningún caso poderá ser menor da nota obtida no segundo 

trimestre. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos suspensos na 2ª avaliación terán a posibilidade de recuperar a 

asignatura.  

Elaborarase un informe de cualificación negativa cos contidos e obxectivos 

non superados e requerirase a entrega por vía telemática, dos vídeos cos 

estudios e obras nunha data establecida. 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Os alumnos suspensos, na proba extraordinaria de Setembro deberán 

presentar as obras, escalas ou exercicios propostos nos dous primeiros 

trimestres. Elaborarase un informe de cualificación negativa co repertorio a 

recuperar na proba, cos contidos e obxectivos non superados/non acadados 

nos dous primeiros trimestres. 

 



 

 

5. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO 

TRIMESTRE:  
 

ACTIVIDADES:  

 

Reforzouse a materia dada, recuperouse materia atrasada e deuselle 

continuidade o repertorio referido nas programacións . 

Titorías semanais por medio de chamadas telefónicas, correos electrónicos e 

whatsapp.  

Dudas por whatsapp.  

Vídeos titoriais. 

Actividades voluntarias presentadas polo docente.  

 

 

METODOLOXÍA:  

 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten 

conectividade e non presentou problema para acceder ó traballo 

proporcionado polo profesorado nin para devolvelo realizado.  

A metodoloxía utilizada foi variada:  

Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como 

móviles, ordenadores e tablets. Todos con conexión a internet.  

Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias, 

aulas virtuales, audiograbacions e viodeograbacions. 

 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS  

 

Partituras en pdf.  

Vídeos con resolución de dúbidas.  

Grabacións de diferentes solistas e estilos en mp3 ou videos de youtube. 



 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado 

formalizarase a través dos titores e será a través das redes sociais, páxina 

web del Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou apps 

de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en función do tipo de 

información que deba ser comunicado. Asímesmo poderán consultar as 

programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o 

desexen: 

-  Avisos sobre novas do conservatorio 

-  Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

-  Información sobre o avance dos/-as alumnos/-as 

- Boletíns de cualificacións 

- Informes de convocatoria extraordinaria de Setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

CENTRO: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: SAXOFÓN 

DEPARTAMENTO: VENTO MADEIRA 

DATA: 15 - 05 - 2020 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 



 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

2. INSTRUMENTOS 

 

3. AVALIACIÓN 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

 

5. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación 
de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de 
pandemia internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 
de marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde 
pública que foron seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de 
emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de 
activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel 
IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas 
respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades 
académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 
67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación 
de crise sanitaria e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e 
a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de 
España. Esta situación produciu o ter que a daptarse a unha situación 
excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do curso 
escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde 
EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices 
de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, 
modifica o marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 
e flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas diferentes etapas 
educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 
superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio 
centro para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos 
necesarios para o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, 
a avaliación, a promoción e a titulación do alumnado galego dos distintos 
cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do conxunto da 
comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 

 

 



ADAPTACIÓN  DA  PROGRAMACIÓN 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións 

que se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) e sumarase 

o traballo realizado  e a actitude na etapa non  presencial  (a partir do 12 

de marzo) pola circunstancia especial que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do 

traballo diario e da súa actitude 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, 

documentos por vía telemática,… 

 

3. AVALIACIÓN: 

 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación 

final partirase do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 

12 de marzo de 2020) e SUMARASE o traballo realizado na etapa non 

presencial (a partir do 12 de marzo), tendo en conta: 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do 

traballo diario  

 Execución de exercicios, estudos, obras,… 

 Realización de traballos, exercicios teóricos,… 

 Mostra dunha actitude positiva no aprendizaxe 

 

 

 

 

 



 

4. CUALIFICACIÓN FINAL: 

 

Para a cualificación final do curso terase en conta a  cualificación do 1º e 

2º trimestre, tendo en conta, que ó ser avaliación continua predomina a 

calificación do  2º.  

A esta nota sumaráselle a nota correspondente ó traballo realizado 

durante o terceiro trimestre, de xeito que este traballo sempre contará 

dunha maneira  positiva, nunca negativa. 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN:  

 

Aqueles alumnos que estén suspensos no segundo trimestre, deberán 

presentar as obras, escalas e estudios propostos nos dous primeiros 

trimestres (mediante videos e audios) antes da data límite que propoña 

o profesor.  

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 

 

Aqueles alumnos que chegado xuño estén suspensos, deberán presentar 

as obras, escalas e estudios propostos polo profesor nos dous primeiros 

trimestres. Elaborarase un informe de cualificación negativa co 

repertorio a recuperar na proba, cos contidos e obxectivos non 

superados nos dous primeiros trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA  E  ACTIVIDADES  DO  TERCEIRO TRIMESTRE: 



 

ACTIVIDADES:  

 

Reforzouse a materia dada, recuperouse materia atrasada e incluso nas 

especialidades instrumentais se lle deu continuidade o repertorio 

referido nas programacións 

 

 Titorías todas as semanas mediante chamadas telefónicas, correo 

electrónico,  whatsapp e video-chamadas 

 Dudas por whatsapp e por teléfono 

 Videos titoriais 

 Audicións 

 Actividades presentadas polo profesor  

 

METODOLOXÍA: 

 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten 

conectividade e non presentou problema para acceder ó traballo 

proporcionado polo profesorado nin para devolvelo realizado. 

 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 

Utilización de instrumentos telemáticos:  instrumentos electrónicos 

como móviles, ordenadores e tablets. 

 

Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias, 

aulas virtuales, audiograbacions e videograbacions, whatsapp, fotos,… 

 

MATERIAIS E RECURSOS:  

 

Partituras en pdf 

Gravacións de diferentes solistas  

Gravacións e audios do docente con explicacións 

 

 



6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

INFORMACIÓN:  

O profesorado pasará a  información a cada titor que será o encargado 

de transmitirla ao alumnado e ás familias vía telefónica , whatsApp, 

correo electrónico,... 

PUBLICIDADE:  

Publicación nas redes do centro e no apartado correspondente ó 

Conservatorio na páxina  web do concello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: TROMPETA, TROMBÓN E TROMPA 

DEPARTAMENTO: VENTO METAL 

DATA: 15 - 05 - 2020 



INTRODUCCIÓN: 
 
O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde 
pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 
Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 2020, 
adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da declaración, o 13 
de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de 
activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de 
interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, 
establécese a suspensión das actividades académicas. 
Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, 
declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a súa aplicación, 
significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 
sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a daptarse a unha situación excepcional 
que ten alterado por completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 
O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola 
que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020. 
Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 e 
flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas diferentes etapas educativas, quedando sen 
efecto o criterio do número de materias non superadas. 
Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para aplicar unas 
directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento das actividades de 
ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do alumnado galego dos distintos 
cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os 
docentes, ata o alumnado e as súas familias. 
 
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións que se aplicaron para a 1ª e 2ª 
avaliación (etapa presencial) e sumarase o traballo realizado  e a actitude na etapa non presencial  (a 
partir do 12 de marzo) pola circunstancia especial que estamos atravesando.    
 
 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 
A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e da súa actitude 
As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por vía telemática,… 
 
 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 
Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase do traballo realizado 
na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) e SUMARASE o traballo realizado na etapa 
non presencial (a partir do 12 de marzo), tendo en conta: 

● Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario  
● Execución de exercicios, estudos, obras,… 
● Realización de traballos, exercicios teóricos,… 
● Mostra dunha actitude positiva no aprendizaxe 

 
 

4. CUALIFICACIÓN FINAL: 
 
A cualificación final do curso será como mínimo a obtida na 2ª avaliación. Non se terá en conta nada 
que non sexa posible facer cos medios dos que dispoña tanto o alumnado coma o profesorado, na 
situación que nos atopamos. A cualificación poderá mellorar co traballo realizado durante o terceiro 
trimestre tendo en conta os puntos do anterior apartado. (AVALIACIÓN) 



 
5. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE: 

 
ACTIVIDADES:  
Os alumnos seguiron traballando o seu instrumento a nivel individual e intentanto manter un contacto 
mínimo semanal mediante audios, whatsapp, chamadas, videoconferencias, correos mail… 
Reforzouse a materia dada, recuperouse a materia atrasada e incluso se lle deu continuidade a 
totalidade das programacións aprobadas ao inicio do curso. 
 
METODOLOXÍA: 
A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten conectividade e non presenta 
problema para acceder ó traballo proporcionado polo profesorado. 
A metodoloxía utilizada foi variada:  
Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como móviles, ordenadores e 
tablets. Todos con conexions  a internet. 
Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias, aulas virtuales, audiograbacions e 
viodeograbacions. 
 
 

6. RECUPERACIÓNS XUÑO: 
 

No caso de que o alumno/a teña suspensa a segunda avaliación ten dereito a facer unha recuperación 
en Xuño. Esta consistirá na interpretación do repertorio correspondente a parte da programación do 
curso comprendida na primeira e na segunda avaliación. Farase un informe individualizado aos posibles 
alumnos afectados. 
 
 

7. PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO: 
 

O alumno/a que non aprobé o curso en xuño, poderá presentarse en setembro a unha proba que 
consistirá na interpretación do repertorio correspondente a parte da programación do curso 
comprendida na primeira e na segunda avaliación (contidos). Este material será especificado polo 
profesor en xuño.  
 
 

8. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 
 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das redes sociais, 
páxina web do Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como 
Wharsapp, Telegram ou similar, en función do tipo de información que se teña que comunicar. Así 
mesmo poderán consultar as programación correspondentes e a presente adaptación sempre que o 
desexen. 
 Avisos sobre novas do conservatorio 
 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguimento 

Información sobre o avance dos rapaces 
 Boletíns de cualificacións 
 Informes de convocatorias extraordinarias de setembro 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: PIANO 

DEPARTAMENTO: INSTRUMENTO DE TECLA 

DATA: 15 - 05 - 2020 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

PIANO  
CURSO 2019-20 

 

 

ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 
internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 
marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que 
foron seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de 
emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre 
as medidas preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a 
suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 
67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise 
sanitaria e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das 
clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación 
produciu o ter que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por 
completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde 
EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de 
actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o 
marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os 
criterios para promoción e titulación nas diferentes etapas educativas, quedando sen 
efecto o criterio do número de materias non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio 
centro para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para 
o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a 
promoción e a titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en 
conta tamén as necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, 
ata o alumnado e as súas familias. 

 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación de piano, 

que se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal sumarase tanto o 

traballo realizado coma a actitude da etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

pola circunstancia especial que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo 

diario e da súa actitude. 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por 

vía telemática, … 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos, obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final 

partirase do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) 

e SUMARASE o traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª debido a ser unha materia acumulativa, a cal incluirase 

(nunca en detrimento do alumno) ó traballo realizado correspóndete ó terceiro 

trimestre tendo en conta os puntos do anterior apartado. 

 

 

 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten conectividade 

e non presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo profesorado nin 

para devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como 

móviles, ordenadores e tablets. Todos con conexions a internet. 

 Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, 

Skype, Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, … 

 Audiograbacións. 

 Viodeograbacións. 

 

2. ACTIVIDADES 

Os alumn@s seguiron traballando o seu instrumento a nivel individual, 

mantendo contacto semanal mediante videochamada. Completouse as clases online 

con videos e audios mostrando o avance do repertorio, así como resolvendo dudas a 

través de chat, chamada ou videconferencia. 

Reforzouse a materia dada, recuperouse materia atrasada e incluso se lle deu 

continuidade o repertorio referido nas programacións. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do 

material que tiña disposto nas dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar o 

profesor o repertorio correspondente en audio ou video ata a data indicada. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non poder recuperar o curso na presente avaliación, o alumno suspenso 

concurrirá a setembro con todo o material que tería que ter dado na 1ª e 2ª avaliación. 

O profesor facilitaralle un informe pormenorizado das escalas, estudos e pezas 

pertinentes. 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase 

a través dos titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo 

de Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, 

Telegram ou similar, en función do tipo de información que deba ser comunicado. Así 

mesmo poderan consultar as programacións correspondentes e a presente adaptación 

sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



      [DEPARTAMENTO DE CORDA] CURSO 19-20 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: VIOLIN / GUITARRA 

DEPARTAMENTO: CORDA 

DATA: 15 - 05 - 2020 



      [DEPARTAMENTO DE CORDA] CURSO 19-20 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CORDA  
CURSO 19-20 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, 

do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter 

que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o 

desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias 

non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro 

para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a 

titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as 

necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e 

as súas familias. 



      [DEPARTAMENTO DE CORDA] CURSO 19-20 

 

 

AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións de guitarra e 

violín que se aplicaron na 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal sumarase tanto o 

traballo realizado coma a actitude xerada na etapa non  presencial  (a partir do 12 de 

marzo) polas circunstancias especiais que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e 

da súa actitude. 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por vía 

telemática,… 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos e obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Realización de traballos, exercicios teóricos, … 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase 

do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) e sumarase o 

traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª avaliación debido a tratarse dunha materia acumulativa, a cal 

incluirase (nunca en detrimento do alumno) ó traballo realizado correspondente ó terceiro 

trimestre, tendo en conta os puntos do anterior apartado. 

 

 

 



      [DEPARTAMENTO DE CORDA] CURSO 19-20 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, 

ten conectividade e non presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo 

profesorado nin para devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como móbiles, 

ordenadores e tablets. Todos con conexions  a internet. 

 Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, 

Skype, Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, … 

 Audiograbacións. 

 Viodeograbacións. 

 

2. ACTIVIDADES 

O alumnado seguirá traballando o seu instrumento a nivel individual, mantendo 

contacto semanal mediante videochamada. Estas clases online semanais 

complementáronse con videos e audios mostrando o desenrolo e mellora técnica e o avance 

no repertorio, así como resolvendo dudas a través de chat, chamada ou videconferencia. 

Reforzouse a materia dada, recuperouse materia atrasada e incluso se lle deu 

continuidade o repertorio referido nas programacións. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do 

material que tiña disposto nas dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar ó profesor o 

repertorio correspondente en audio ou video ata a data indicada, a través dos métodos de 

comunicación pactados. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 



      [DEPARTAMENTO DE CORDA] CURSO 19-20 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase a 

través dos titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de 

Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou 

similar,  en función do tipo de información que deba ser comunicado. Así mesmo poderan 

consultar as programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o 

desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: LINGUAXE MUSICAL 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS 

DATA: 15-05-2020 



ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS  
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións que 

se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) e sumarase o 

traballo realizado e a actitude na etapa non presencial (a partir do 12 de 

marzo) pola circunstancia especial que estamos atravesando.  

 

 

 

2. AVALIACIÓN:  
 

Con carácter xeral, utilizarase a nota da última avaliación con formación 

presencial (2ª avaliación). Tódolos traballos e actividades do terceiro 

trimestre contribuirán ao reforzo ou ampliación da materia os cales, 

computarán sempre favorablemente, nunca de forma negativa cara a nota 

final do curso. 

 

 

3. CUALIFICACIÓN FINAL:  
 

A nota final  do curso será a da segunda avaliación seguindo os criterios de 

porcentaxes establecidos na programación, tendo en conta de maneira 

favorable as tarefas realizadas durante a etapa non presencial. 

 De tal modo que se o docente o considera, poderá subir a cualificación 

final do curso, pero nunca baixala. 

A nota final, en ningún caso poderá ser menor da nota obtida no segundo 

trimestre. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos suspensos na 2ª avaliación terán a posibilidade de recuperar a 

asignatura.  

Elaborarase un informe de cualificación negativa cos contidos e obxectivos 

non superados e  requerirase a entrega por vía telemática dos exercicios 

teórico- prácticos nunha data establecida. 



 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

O sistema de avaliación na convocatoria de setembro consistirá nunha 

proba na que o alumnado deberá acreditar o dominio da programación 

establecida ata o fin da segunda avaliación.  

 

Elaborarase un informe de cualificación negativa cos contidos e obxectivos 

non acadados nos dous primeiros trimestres. Deberá examinarse  dos 

contidos: ritmo/lectura e teoría. 

 

 

4. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO 

TRIMESTRE:  
 

ACTIVIDADES:  

 

Vídeos titoriais  

Actividades voluntarias presentadas polo docente.  

Actividades rítmicas, de entoación, teóricas e auditivas. 

 

 

METODOLOXÍA:  

 

O alumnado realiza  clases a través de diversas ferramentas 

TIC tales como Google Classroom, Videoconferencia, así como 

seguemento por medio de correos, whatsapp...  

Realízanse as distintas actividades utilizando en cada caso exercicios de 

repaso así como exercicios de reforzo ou ampliación atendendo ás 

características de cada alumno/autilizando actividades interactivas: 

exercicios con educaplay, vídeos didácticos… 

 



 

MATERIAIS E RECURSOS 

 

Libros de texto de Linguaxe Musical 

Fichas de exercicios 

Xogos interactivos: EDUCAPLAY, QUIZBEAN, LEARNINGAPP 

 

 

 

 

 

 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado 

formalizarase a través dos titores e será a través das redes sociais, páxina 

web del Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou apps 

de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en función do tipo de 

información que deba ser comunicado. Asímesmo poderán consultar as 

programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o 

desexen: 

-  Avisos sobre novas do conservatorio 

-  Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

-  Información sobre o avance dos/-as alumnos/-as 

- Boletíns de cualificacións 

- Informes de convocatoria extraordinaria de Setembro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: EAV (Educación Auditiva e Vogal) 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN 
CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 



Educación Auditiva e Vogal 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 
internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo 
de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da 
declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no 
seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas respecto 
do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 
14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a 
súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais 
en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a 
daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do 
curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 
22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 
trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 
desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas 
diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 
superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para 
aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento 
das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do 
alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do 
conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións de EAV  que se 

aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal sumarase tanto o traballo realizado 

coma a actitude da etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) pola circunstancia especial 

que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e da 

súa actitude. 

Envíos mediante fotografías ou documentos PDF das tarefas recomendadas polo 

profesor. 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

● Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

● Realización de exercicios plantexados polo profesor. 

 

● Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase do 

traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) e SUMARASE o 

traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª a cal incluirase (nunca en detrimento do alumno) ó traballo 

realizado correspóndete ó terceiro trimestre tendo en conta os puntos do anterior apartado. 

 

 

 

 

 



METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten conectividade e non 

presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo profesorado nin para 

devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

● Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como móviles, 

ordenadores e tablets. Todos con conexións a internet. 

● Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, Skype, 

Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, etc. 

 

 

2. ACTIVIDADES 

O desenvolvemento das actividades da asignatura de EAV foron enfocadas ao reforzo de 

cuestións relacionadas co linguaxe musical e a práctica auditiva. Dadas as específicas 

caracterísiticas eminentemente prácticas, e de natureza presencial, da asignatura que nos 

ocupa, as actividades adaptáronse á situación tratando de ser amenas e reforzadoras dos 

principáis concetos abordados durante a etapa presencial. 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a unha ou as dúas avaliacións do presente 

curso, poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Esta consistirá na realización 

dunha proba mediante ficha con fecha límite de entrega. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non poder recuperar o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro con todo o material que tería que ter dado na 1ª e 2ª avaliación. O profesor 

facilitaralle un informe pormenorizado dos traballos a realizar para superar positivamente a 

asignatura.  

 

 

 

 

 

 



INFORMACION ÓS PAIS 

O método empregado para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, de correo electrónico ou Whatsapp, en función da información que se queira 

comunicar. 

● Avisos sobre novas do conservatorio. 

● Información sobre o avance dos rapaces. 

● Boletíns de calificacións. 

● Informes de convocatorias extraordinarias de Setembro. 

● Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento. 
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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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: NOVAS TECNOLOXIAS 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 
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NOVAS TECNOLOXÍAS 
CURSO 19-20 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, 

do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter 

que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o 

desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias 

non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro 

para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a 

titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as 

necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e 

as súas familias. 
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AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación que se 

aplicaron na 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial). 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e 

da súa actitude das 1ª e 2ª avaliación. 

 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos e obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Realización de traballos, exercicios teóricos, … 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

No caso de Novas Tecnoloxías polo seu contido práctico no seu uso de programas 

informáticos dos que o alumnado non dispón, o alumnado obterá a nota final  a partir da 

cualificación da 1ª e 2ª avaliación, prevalecendo a nota da 2ª avaliación debido a tratarse 

dunha materia acumulativa. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na realización da 

transcripción dunha partitura con Sibelius dada polo profesor. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 Debido ó non seguimento da presente materia na 3ª avaliación non se ten disposto 

metodoloxía nin actividades complementarias. 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou 

apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en función do tipo de 

información que se teña que comunicar. Así mesmo poderan consultar as programacións 

correspondentes e a presente adaptación sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: HISTORIA DA MUSICA I E II 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS 

DATA: 15 - 05 - 2020 



INTRODUCCIÓN: 
O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde 
pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 
Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 2020, 
adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da declaración, o 13 
de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de 
activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de 
interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, 
establécese a suspensión das actividades académicas. 
Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, 
declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a súa aplicación, 
significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 
sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a daptarse a unha situación excepcional 
que ten alterado por completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 
O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola 
que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020. 
Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 e 
flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas diferentes etapas educativas, quedando sen 
efecto o criterio do número de materias non superadas. 
Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para aplicar unas 
directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento das actividades de 
ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do alumnado galego dos distintos 
cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os 
docentes, ata o alumnado e as súas familias. 
 
 
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións que se aplicaron para a 1ª e 2ª 
avaliación (etapa presencial), coa salvedade de que pola situación vivida, unha nota suspensa fará 
media para a nota final non tendo que ser recuperada. 
 

2. CUALIFICACIÓN FINAL: 
 
Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase do traballo e 
exames realizados na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020). 
A cualificación final do curso será a media ponderada das cualificacións das 1ª e 2ª avaliacións. Como 
medida excepcional pola situación na que nos encontramos e intentando favorecer ao alumnado se hai 
alguna avaliación suspensa fará media igualmente non tendo que tela recuperada.  
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE: 
 
Dada esta anómala situación non se realizaron mais actividades nin se deu mais metodoloxía, sendo 
esta unha das materias que non se puido desenvolver con normalidade. 
Nas materias que máis se centrou o traballo do alumnado deste terceiro trimestre foron as 
especialidades instrumentais, linguaxes, harmonías e análises musical. 
 
 

4. RECUPERACIÓNS XUÑO: 
Os alumnos que teñan a media na cualificación final suspensa, poderán recuperar as avaliacións 
correspondentes suspensas en xuño co fin de que a media da nota sexá dun aprobado. Farase un 
informe individualizado aos alumnos implicados. 
 
 
 



 
 

5. PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO: 
Os alumnos que non aproben o curso en xuño poderán optar a unha proba extraordinaria en setembro 
que consistirá na realización dun exame escrito (ou oral de ser razón debidamente xustificada) onde 
deberá de demostrar os coñecementos adquiridos sobre os contidos e temas dados durante a primeira 
e segunda avaliación do curso. 
 
 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 
 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das redes sociais, 
páxina web do Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como 
Wharsapp, Telegram ou similar, en función do tipo de información que se teña que comunicar. Así 
mesmo poderán consultar as programación correspondentes e a presente adaptación sempre que o 
desexen. 
 Avisos sobre novas do conservatorio 
 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguimento 

Información sobre o avance dos rapaces 
 Boletíns de cualificacións 
 Informes de convocatorias extraordinarias de setembro 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA CURSO 2019/2020 
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MATERIA:  HARMONÍA  

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS 
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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. INTRODUCCIÓN 

 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 

2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da 

declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) 

no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas 

respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a súa 

aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en 

todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a daptarse a 

unha situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do curso 

escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 22 de 

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

curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 

superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para aplicar 

unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do alumnado 

galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do conxunto da 

comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 
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2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES. 

Aplicaranse os correspondentes criterios de avaliación establecidos na programación ata a 

segunda avaliación e valorarase de xeito positivo o traballo realizado na etapa non presencial 

(a partires do 12 de marzo).  

Os mínimos esixibles serán aqueles requisitos mínimos que se describen na programación 

para a segunda avaliación de cada curso. Os requisitos mínimos que se describen na 

programación para a terceira avaliación traballarase no curso seguinte, no caso do primeiro 

curso. 

 

3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

O procedemento de avaliación estará baseado no rexistro das actividades de repaso, reforzo e 

de recuperación propostas no 3º trimestre (non presencial). Empregaranse os criterios de 

avaliación que constan na programación ata o segundo trimestre. 

Criterios de cualificación:  

- A cualificación final será a mesma que o/a alumno/-a obtivo no segundo trimestre 

sumándolle, nos casos nos que o profesor o considere, a puntuación estimada polo 

docente como resultado do traballo realizado polo alumnado vía telemática, no que o 

máximo será de un punto sobre a nota do segundo trimestre. 

- A nota final, en ningún caso poderá ser menor da nota obtida no segundo trimestre. 

- No caso no que o alumnado non superase a materia da segunda avaliación, será 

convocado polo titor vía e-mail ou/e telefónicamente para a realización dunha proba 

telemática para a primeira semana de xuño, para a súa avaliación, tendo en conta os 

mínimos esixibles ata a segunda avaliación.  

- Sendo o caso que algún/-a alumno/-a non superase o curso en xuño, no informe de 

materia non superada de fin de curso especificaríanse os obxectivos e contidos non 

acadados para a proba extraordinaria de setembro, sempre co límite dos dous 

primeiros trimestres secuenciados na programación da materia. 
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4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Para a avaliación do traballo realizado de forma telemática, empregaranse exclusivamente os 

mesmos instrumentos que o alumno empregou para completar as actividades propostas: 

entrega de imaxes/fotografías dos traballos (a traves da plataforma Classroom, Whatsapp, 

Correo electrónico, etc). 

 

5. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Os profesores proporán aos alumnos/-as a realización de actividades programadas, 

recuperación, reforzo e repaso a través de medios electrónicos: plataforma Classroom, 

Whatsapp, Correo electrónico, etc. 

As actividades pretenderán continuar ca línea de traballo seguida perante os trimestres 

anteriores. 

 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase a través dos 

titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de Limia, a través 

de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en 

función do tipo de información que deba ser comunicado. Asímesmo poderán consultar as 

programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o desexen: 

-  Avisos sobre novas do conservatorio 

-  Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

-  Información sobre o avance dos/-as alumnos/-as 

- Boletíns de cualificacións 

- Informes de convocatoria extraordinaria de setembro. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: ANÁLISE 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN 
CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 



ANÁLISE 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 
internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo 
de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da 
declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no 
seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas respecto 
do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 
14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a 
súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais 
en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a 
daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do 
curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 
22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 
trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 
desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas 
diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 
superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para 
aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento 
das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do 
alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do 
conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións de Análise I e II 

que se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal sumarase tanto o traballo 

realizado coma a actitude da etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) pola circunstancia 

especial que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e da 

súa actitude. 

Envíos mediante fotografías ou documentos PDF das tarefas recomendadas polo 

profesor. 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

● Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

● Realización de exercicios plantexados polo profesor. 

 

● Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase do 

traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) e SUMARASE o 

traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª debido a ser unha materia acumulativa, a cal incluirase (nunca en 

detrimento do alumno) ó traballo realizado correspóndete ó terceiro trimestre tendo en conta 

os puntos do anterior apartado. 

 

 

 

 

 



METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten conectividade e non 

presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo profesorado nin para 

devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

● Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como móviles, 

ordenadores e tablets. Todos con conexións a internet. 

● Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, Skype, 

Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, etc. 

 

 

2. ACTIVIDADES 

A asignatura foi enfocada a afianzar os coñecementos abordados durante a etapa 

presencial é tratar de introducir algún máis dos contidos da programación oficial. Dese 

xeito as entregas que plantexa o profesor para a terceira avaliación están enfocadas a 

reforzar a parte da programación traballada na etapa presencial é observar de que 

xeito se desenvolven os alumnos nas actuais circunstancias. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a unha ou as dúas avaliacións do presente 

curso, poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Esta consistirá na entrega dos 

materiais traballados na primeira e na segunda avaliación. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non poder recuperar o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro con todo o material que tería que ter dado na 1ª e 2ª avaliación. O profesor 

facilitaralle un informe pormenorizado das pezas analizadas durante o curso e que deberían 

ser entregadas. 

 

 

 

 

 



INFORMACION ÓS PAIS 

O método empregado para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, de correo electrónico ou Whatsapp, en función da información que se queira 

comunicar. 

● Avisos sobre novas do conservatorio. 

● Información sobre o avance dos rapaces. 

● Boletíns de calificacións. 

● Informes de convocatorias extraordinarias de Setembro. 

● Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento. 
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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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: OPTATIVA – INICIACIÓN Ó JAZZ 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 
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OPTATIVA – INICIACIÓN Ó JAZZ 
CURSO 19-20 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, 

do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter 

que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o 

desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias 

non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro 

para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a 

titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as 

necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e 

as súas familias. 
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AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación correspodente 

que se aplicaron na 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal sumarase tanto o traballo 

realizado coma a actitude xerada na etapa non  presencial  (a partir do 12 de marzo) polas 

circunstancias especiais que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e 

da súa actitude. 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por vía 

telemática,… 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos e obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Realización de traballos, exercicios teóricos, … 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase 

do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) e sumarase o 

traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, a 

cal incluirase (nunca en detrimento do alumno) ó traballo realizado correspondente ó 

terceiro trimestre, tendo en conta os puntos do anterior apartado. 
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, 

ten conectividade e non presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo 

profesorado nin para devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como móbiles, 

ordenadores e tablets. Todos con conexións  a internet. 

 Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, 

Skype, Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, … 

 

2. ACTIVIDADES 

O alumnado seguirá traballando a nivel individual, dándoselle a oportunidade de 

manter o contacto co profesor de ser preciso para o desenrolo do mesmo, a través  de chat, 

chamada ou videconferencia. 

Debido a que a programación orixinal contemplaba a realización dun traballo como 

medida avaliativa do presente trimestre, mantense a excepción da exposición do mesmo. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na realización dun traballo 

por cada avaliación suspensa a maiores do Análise formal e armónico de 3 standards de 

Jazz. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 
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INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou 

apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en función do tipo de 

información que se teña que comunicar. Así mesmo poderan consultar as programacións 

correspondentes e a presente adaptación sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 
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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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: ITINERARIO - INTERPRETACIÓN 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 
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ITINERARIO - INTERPRETACIÓN 
CURSO 19-20 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, 

do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter 

que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o 

desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias 

non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro 

para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a 

titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as 

necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e 

as súas familias. 
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AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación 

correspondente que se aplicaron na 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal sumarase 

tanto o traballo realizado coma a actitude xerada na etapa non  presencial  (a partir do 12 

de marzo) polas circunstancias especiais que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e 

da súa actitude. 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por vía 

telemática,… 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos e obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Realización de traballos, exercicios teóricos, … 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final partirase 

do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) e sumarase o 

traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, a 

cal incluirase (nunca en detrimento do alumno) ó traballo realizado correspondente ó 

terceiro trimestre, tendo en conta os puntos do anterior apartado. 
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, 

ten conectividade e non presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo 

profesorado nin para devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como móbiles, 

ordenadores e tablets. Todos con conexións  a internet. 

 Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, 

Skype, Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, … 

 

2. ACTIVIDADES 

O alumnado seguirá traballando a nivel individual, dándoselle a oportunidade de 

manter o contacto co profesor de ser preciso para o desenrolo do mesmo, a través  de chat, 

chamada ou videconferencia. 

Déuselle continuidade o temario referido nas programacións, a nivel informativo e 

complementario.  Facilitouse ó alumnado artículos e apuntes para que poideran leer sobre 

dita materia.  

Debido a que a programación orixinal contemplaba a realización dun traballo como 

medida avaliativa do presente trimestre, mantense a excepción da exposición do mesmo . 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na realización dun traballo 

de audicións comentadas por cada avaliación suspensa de obras referentes ás épocas 

musicais respectivas impartidas a través dos métodos de comunicación pactados.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 
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INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou 

apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en función do tipo de 

información que se teña que comunicar. Así mesmo poderan consultar as programacións 

correspondentes e a presente adaptación sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: PIANO COMPLEMENTARIO 

DEPARTAMENTO: INSTRUMENTO DE TECLA 

DATA: 15 - 05 - 2020 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

PIANO  COMPLEMENTARIO 
CURSO 2019-20 

 

 

ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 
internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 
marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que 
foron seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de 
emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre 
as medidas preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a 
suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 
67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise 
sanitaria e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das 
clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación 
produciu o ter que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por 
completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde 
EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de 
actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o 
marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os 
criterios para promoción e titulación nas diferentes etapas educativas, quedando sen 
efecto o criterio do número de materias non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio 
centro para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para 
o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a 
promoción e a titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en 
conta tamén as necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, 
ata o alumnado e as súas familias. 
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AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación de piano 

complementario que se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial) a cal 

sumarase tanto o traballo realizado coma a actitude da etapa non presencial (a partir 

do 12 de marzo) pola circunstancia especial que estamos atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo 

diario e da súa actitude. 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por 

vía telemática, … 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos, obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final 

partirase do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) 

e SUMARASE o traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª debido a ser unha materia acumulativa, a cal incluirase 

(nunca en detrimento do alumno) ó traballo realizado correspóndete ó terceiro 

trimestre tendo en conta os puntos do anterior apartado. 
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten conectividade 

e non presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo profesorado nin 

para devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como 

móviles, ordenadores e tablets. Todos con conexions a internet. 

 Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, 

Skype, Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, … 

 Audiograbacións. 

 Viodeograbacións. 

 

2. ACTIVIDADES 

Os alumn@s seguiron traballando o seu exercicios a nivel individual, mantendo 

contacto semanal mediante videochamada. Completouse as clases online con videos e 

audios mostrando o avance do repertorio, así como resolvendo dudas a través de chat, 

chamada ou videconferencia. 

Reforzouse a materia dada, recuperouse materia atrasada e incluso se lle deu 

continuidade o repertorio referido nas programacións. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do 

material que tiña disposto nas dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar o 

profesor o repertorio correspondente en audio ou video ata a data indicada. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non poder recuperar o curso na presente avaliación, o alumno suspenso 

concurrirá a setembro con todo o material que tería que ter dado na 1ª e 2ª avaliación. 

O profesor facilitaralle un informe pormenorizado das escalas, estudos e pezas 

pertinentes. 
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INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase 

a través dos titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo 

de Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, 

Telegram ou similar, en función do tipo de información que deba ser comunicado. Así 

mesmo poderan consultar as programacións correspondentes e a presente adaptación 

sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO 

DEPARTAMENTO: INSTRUMENTO DE TECLA 

DATA: 15 - 05 - 2020 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO  
CURSO 2019-20 

 

 

ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 
internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 
marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que 
foron seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de 
emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre 
as medidas preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a 
suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 
67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise 
sanitaria e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das 
clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación 
produciu o ter que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por 
completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde 
EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de 
actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o 
marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os 
criterios para promoción e titulación nas diferentes etapas educativas, quedando sen 
efecto o criterio do número de materias non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio 
centro para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para 
o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a 
promoción e a titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en 
conta tamén as necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, 
ata o alumnado e as súas familias. 

 

 

 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación de 

repentización e acompañamento que se aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa 

presencial) a cal sumarase tanto o traballo realizado coma a actitude da etapa non 

presencial (a partir do 12 de marzo) pola circunstancia especial que estamos 

atravesando.    

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo 

diario e da súa actitude. 

As probas técnicas mediante audios, videos, videochamadas, documentos por 

vía telemática, … 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución das obras a través dos métodos concertados entre profesor e alumno. 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Dada a situación tan especial na que nos atopamos para a avaliación final 

partirase do traballo realizado na etapa presencial do curso (ata o 12 de marzo de 2020) 

e SUMARASE o traballo realizado na etapa non presencial (a partir do 12 de marzo) 

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª debido a ser unha materia acumulativa, a cal incluirase 

(nunca en detrimento do alumno) ó traballo realizado correspóndete ó terceiro 

trimestre tendo en conta os puntos do anterior apartado. 

 

 

 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA 

A totalidade do alumnado do conservatorio de Xinzo de Limia, ten conectividade 

e non presentou problema para acceder ó traballo proporcionado polo profesorado nin 

para devolvelo realizado. 

A metodoloxía utilizada foi variada:  

 Utilización de instrumentos telemáticos: instrumentos electrónicos como 

móviles, ordenadores e tablets. Todos con conexions a internet. 

 Utilización de correos electrónicos, páxinas webs, videoconferencias: Whatsapp, 

Skype, Hangouts, Zoom…, aulas virtuales, material online, … 

 Audiograbacións. 

 Viodeograbacións. 

 

2. ACTIVIDADES 

Os alumn@s seguiron traballando o seu instrumento a nivel individual, 

mantendo contacto semanal mediante videochamada. Completouse as clases online 

con videos e audios mostrando o avance do repertorio, así como resolvendo dudas a 

través de chat, chamada ou videconferencia. 

Reforzouse a materia dada, recuperouse materia atrasada e incluso se lle deu 

continuidade o repertorio referido nas programacións. 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do 

material que tiña disposto nas dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar o 

profesor o repertorio correspondente en audio ou video ata a data indicada. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non poder recuperar o curso na presente avaliación, o alumno suspenso 

concurrirá a setembro con todo o material que tería que ter dado na 1ª e 2ª avaliación. 

O profesor facilitaralle un informe pormenorizado das escalas, estudos e pezas 

pertinentes. 



 

AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019-20 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase 

a través dos titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo 

de Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, 

Telegram ou similar, en función do tipo de información que deba ser comunicado. Así 

mesmo poderan consultar as programacións correspondentes e a presente adaptación 

sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



      [CONXUNTO INSTRUMENTAL] CURSO 19-20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:    CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA:  CONXUNTO INSTRUMENTAL 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN CONXUNTO 

DATA:  15 - 05 - 2020 



      [CONXUNTO INSTRUMENTAL] CURSO 19-20 

 

 

CONXUNTO INSTRUMENTAL 
CURSO 19-20 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, 

do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter 

que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o 

desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias 

non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro 

para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a 

titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as 

necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e 

as súas familias. 

 



      [CONXUNTO INSTRUMENTAL] CURSO 19-20 

 

 

AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación que se 

aplicaron na 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial). 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e 

da súa actitude das 1ª e 2ª avaliación. 

 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos e obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Realización de traballos, exercicios teóricos, … 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

 No caso de Conxunto Instrumental polo seu contido práctico en grupo, e debido a 

que o seu desenrolo interpretativo óptimo debe ser feito presencialmente,  alumnado 

obterá a nota final  a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, prevalecendo a nota da 2ª 

avaliación debido a tratarse dunha materia acumulativa. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 Debido ó non seguimento da presente materia na 3ª avaliación non se ten disposto 

metodoloxía nin actividades complementarias. 

 

 



      [CONXUNTO INSTRUMENTAL] CURSO 19-20 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do 

material que tiña disposto nas dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar ó profesor o 

repertorio correspondente en audio ou video ata a data indicada, a través dos métodos de 

comunicación pactados. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase a 

través dos titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de 

Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou 

similar,  en función do tipo de información que deba ser comunicado. Así mesmo poderan 

consultar as programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o 

desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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: 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: MÚSICA DE CÁMARA 

DEPARTAMENTO: 
TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 



0. INTRODUCCIÓN 

 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 

14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a 

súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais 

en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a 

daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do 

curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas 

diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 

superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para 

aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento 

das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do 

alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do 

conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 

 

 

 

 



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES. 

Aplicaranse os correspondentes criterios de avaliación establecidos na programación ata a 

segunda avaliación e valorarase de xeito positivo o traballo realizado na etapa non presencial 

(a partires do 12 de marzo).  

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

O procedemento de avaliación estará baseado na observación da actividade desenvolta no 

3º trimestre non presencial e nas actividades de repaso, reforzo e de recuperación propostas. 

Empregaranse os criterios de avaliación que constan na programación de Música de Cámara 

do presente curso, aínda que non serán tidos en conta os que supoñan actividades presenciais. 

No caso de Música de Cámara polo seu contido práctico en grupo, e debido a que o seu 

desenrolo interpretativo óptimo debe ser feito presencialmente, optouse por facerse 

seguemento só do 2º curso de Música de Cámara, debido a corresponder a 6º de G.P.,  final de 

grao profesional.  

Criterios de cualificación 

 5º G.P.: Alumnado ca primeira e segunda avaliación aprobada: só se cualificará 

ca nota media das dúas primeiras avaliacións. 

6º G.P.: Alumnado ca primeira e segunda avaliación aprobada: se cualificará ca 

nota media das dúas primeiras avaliacións. A cualificación final poderá aumentarse en 

función das actividades desenvolta polo/-a alumno/-a neste periodo non presencial a través do 

exposto no punto 4, ata un máximo de 2 puntos. 

 

Recuperacións 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación, poderá optar a 

recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do material disposto nas 

dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar ó profesor o repertorio correspondente en 

audio ou video ata a data indicada, a través dos métodos de comunicación pactados. 

 

Proba extraordinaria de SETEMBRO:  

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá a 

setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 



 

3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán os propios de recollida de información 

empregados neste periodo. As ferramentas empregadas: videochamadas (a través de zoom, 

skype, whatsapp, etc) en tempo real ou ben recepción de grabacións en video, audio. Envío de 

enlaces de audicións e de traballos por internet a través de canles telemáticos.  

Empregaranse os mesmos medios que os empregados para manter o contacto co 

alumnado durante o periodo do terceiro trimestre en actual Estado de Alarma estatal. 

 

4. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Dada a natureza da materia de Música de Cámara é moi complicado poder efectuar a 

práctica musical conxunta por medios telemáticos sen a utilización do metrónomo ou 

grabacións de apoio. Sen embargo, contemplamos a posibilidade de realizar actividades de 

mellora do repertorio traballado, de xeito individual a través de grabacións, ou incluso 

pequenos proxectos de grabación a distancia e montase como complemento. Tamén 

empregaremos o formato da partitura para reforzar o coñecemento das obras a través da 

análise estilística e formal, así como audicións das obras coa finalidade comparativa para 

desenvolver a escoita activa e crítica. Valorarase a presentación de traballos de análisis 

interpretativo comparativo, das obras xa interpretadas nas anteriores avaliacións de xeito que 

se profundice no coñecemento e comprensión das mesmas. 

 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cós pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, página web del Concello de Xinzo de Limia, a través de correo electrónico ou 

apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou similar,  en función do tipo de información 

que se teña que comunicar. Así mesmo poderan consultar as programacións correspondentes e 

a presente adaptación sempre que o desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de calificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 



      [BANDA - ORQUESTRA] CURSO 19-20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:    CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA:  BANDA / ORQUESTRA 

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN CONXUNTO 

DATA:  15 - 05 - 2020 



      [BANDA - ORQUESTRA] CURSO 19-20 

 

 

BANDA - ORQUESTRA 
CURSO 19-20 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 

emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 

internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de 

marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron 

seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio 

da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de 

Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas 

preventivas adoptadas respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das 

actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, 

do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

e, a súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter 

que a daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o 

desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, 

de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 

desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación 

nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias 

non superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro 

para aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o 

desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a 

titulación do alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as 

necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e 

as súas familias. 

 



      [BANDA - ORQUESTRA] CURSO 19-20 

 

 

AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados na programación que se 

aplicaron na 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial). 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e 

da súa actitude das 1ª e 2ª avaliación. 

 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mostra dunha capacidade de aprendizaxe progresiva a través do traballo diario. 

 Execución de exercicios, estudos e obras a través dos métodos concertados entre 

profesor e alumno. 

 Realización de traballos, exercicios teóricos, … 

 Mostra dunha actitude positiva tanto no aprendizaxe como na implicación coa 

materia. 

 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

 No caso de Banda e Orquestra polo seu contido práctico en grupo, e debido a que o 

seu desenrolo interpretativo óptimo debe ser feito presencialmente,  alumnado obterá a 

nota final  a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, prevalecendo a nota da 2ª 

avaliación debido a tratarse dunha materia acumulativa. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 Debido ó non seguimento da presente materia na 3ª avaliación non se ten disposto 

metodoloxía nin actividades complementarias. 

 

 



      [BANDA - ORQUESTRA] CURSO 19-20 

 

RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, 

poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Consistirá na interpretación do 

material que tiña disposto nas dúas primeiras avaliacións, e para iso fará chegar ó profesor o 

repertorio correspondente en audio ou video ata a data indicada, a través dos métodos de 

comunicación pactados. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non ser recuperado o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro para ser avaliado co material correspondente ás 1ª e 2ª  avaliación. Debido as 

novidades que se están a suceder a causa da situación xerada pola emerxencia sanitaria,  o 

profesor facilitaralle un informe pormenorizado ó alumno do proceso avaliativo a seguir en 

función do requerido polas autoridades pertinentes. 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Os métodos empregados para a comunicación cos pais e alumnado formalizarase a 

través dos titores e será a través das redes sociais, páxina web del Concello de Xinzo de 

Limia, a través de correo electrónico ou apps de mensaxería como Whatsapp, Telegram ou 

similar,  en función do tipo de información que deba ser comunicado. Así mesmo poderan 

consultar as programacións correspondentes e a presente adaptación sempre que o 

desexen. 

 Avisos sobre novas do conservatorio 

 Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento 

 Información sobre o avance dos rapaces 

 Boletíns de cualificacións 

 Informes de convocatorias extraordinaria de Setembro 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE XINZO DE LIMIA 

MATERIA: CORO  

DEPARTAMENTO: TEÓRICAS E INTERPRETACIÓN EN 
CONXUNTO 

DATA: 15 - 05 - 2020 



CORO 

 

ADAPTACIÓN  DE  PROGRAMACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de 
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia 
internacional. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo 
de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da 
declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no 
seu nivel IG (emerxencia de interese galego). Entre as medidas preventivas adoptadas respecto 
do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades académicas. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 
14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria e, a 
súa aplicación, significou, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais 
en todas as etapas do sistema educativo de España. Esta situación produciu o ter que a 
daptarse a unha situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do 
curso escolar 2019-20. 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 
22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 
trimestre do curso 2019-2020. Dita norma básica, modifica o marco normativo que rexe o 
desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas 
diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non 
superadas. 

Dada a situación deberanse adaptar as programacións por parte do propio centro para 
aplicar unas directrices para poder desenrolar os aspectos necesarios para o desenvolvemento 
das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do 
alumnado galego dos distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do 
conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias. 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓNS 

1. AVALIACIÓN 

Teranse en conta os criterios de avaliación pautados nas programacións de Coro  que se 

aplicaron para a 1ª e 2ª avaliación (etapa presencial). As específicas características da 

asignatura, fundamentada no traballo en grupo, ofrece unha serie de dificultades singulares e 

insalvables á hora de traballar vía telemática. Por ese motivo non se traballaron novos 

contidos na terceira avaliación. 

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A información recollida polo profesor do alumnado e valoración do traballo diario e da 

súa actitude durante as dúas primeiras avaliacións. 

 

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

● Os datos recollidos durante a etapa presencial comprendida entre a primeira e a 

segunda avaliación serán revisados e interpretados a criterio do profesor da 

materia. En ningún caso a nota final será inferior á nota da segunda avaliación. 

 

4. CUALIFICACIÓN FINAL 

Na asignatura de coro non se traballou contido específico para a terceira avaliación 

dadas as características especiais da asignatura.  

A cualificación final do curso obterase a partir da cualificación da 1ª e 2ª avaliación, 

prevalecendo a nota da 2ª. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

Tanto a metodoloxía como as actividades empregadas nesta materia para a terceria 

avaliación non teñen operatividade específica nas actuáis circunstancias. Dadas as 

particularidades anteriormente sinaladas a asignatura non desenvolveu novos contidos.  

Tal indesexable circunstancia tratarase de solventar no novo curso, reforzando os 

contidos non abordados e plantexando actividades e tarefas de ampliación. 

 

 

 



RECUPERACIÓNS 

 No caso de que o alumno teña suspensas unha ou as dúas avaliacións do presente 

curso, poderá optar a recuperación ata o 5 de Xuño do 2020. Esta consitirá na realización e 

entrega dos traballos propostos polo profesor.  

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 De non poder recuperar o curso na presente avaliación, o alumno suspenso concurrirá 

a setembro con todo o material que tería que ter dado na 1ª e 2ª avaliación. O profesor 

facilitaralle un informe pormenorizado dos traballos a realizar para superar positivamente a 

asignatura.  

INFORMACION ÓS PAIS 

O método empregado para a comunicación cos pais e alumnado, será a través das 

redes sociais, de correo electrónico ou Whatsapp, en función da información que se queira 

comunicar. 

● Avisos sobre novas do conservatorio. 

● Información sobre o avance dos rapaces. 

● Boletíns de calificacións. 

● Informes de convocatorias extraordinarias de Setembro. 

● Material e exercicios das diversas materias das que se fai o seguemento. 

 


