
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. OBXECTIVOS E CONTIDOS IMPRESCINDIBLES  
 

CURSO:  3º DE GRAO PROFESIONAL  

Obxectivos 

•Coñecer o funcionamento das principais aplicacións informáticas destinadas ao 
ámbito musical, como son os editores de partituras, editores de audio e editores de 
video. Do mesmo xeito, proporanse actividades nas que sexa ineludible o uso de 
plataformas online tales como google drive, e a elavoración de diferentes 
presentacións en formato dixital.Dada a imposibilidad das clases presenciais, non se 
realizaran as actividades que gardan relación ca edición de video. 

• Utilizar estas ferramentas para o desenvolvemento práctico de actividades 
propostas nesta materia. 
• Identificar as diferentes maneiras de ser representada dixitalmente a información 
musical.  

• Coñecer a nivel básico os dispositivos de reprodución e gravación usados nos 
estudos especializados. 
• Comprender as terminoloxías usadas dentro da informática musical e os con- tornos 
de tratamento de audio analóxico e dixital.  

• Valorar a importancia do coñecemento tecnolóxico no desenvolvemento actual 
do músico profesional. 
• Estudar a historia básica dos métodos de gravación e reproducción. 
• Identificar diferentes técnicas e planos de filmación de imaxes, en relación a 
posibilidade de elaborar un documento de vídeo mesturado con audio propio.  

 

Contidos 

• O ordenador. Os seus principios básicos de funcionamento e as súas unidades 
de medida. 

• Editores de partituras: Funcionamento básico dun editor. 

• Creación dunha partitura con e sen a axuda do asistente Introducción de no- 
tas, articulacións, dinámicas, expresión, texto, etc.  
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• Maquetación. Importación e exportación en Midi e MusicXML.  

• O traballo online cooperativo. 
• Historia dos medios de gravación e reproducción. 
• Gravación do son.  

• Os estudos de gravación e os diferentes dispositivos de grava- 
ción/reproducción. 
• Edición de audio. 
• Os planos da filmación e outros parámetros do arquivo de video.  

• Edición do arquivo de video. 
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2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos 
• Realizar exercicios de escritura nalgún editor de partituras. - Con este 
criterio preténdese comprobar o coñecemento do alumnado en relación co 
manexo fluído das principais opcións de edición de partituras. 
• Expoñer un traballo de investigación colaborativo. O que se pretende e 
evaluar a capacidade de traballo en grupo, así como o uso das novas 
tecnoloxías para realizar este traballo.  
• Demostrar o coñecemento do pasado e presento dos medios de gravación 
e reproducción. Deste xeito, se pretende que o alumnado contextualice o 
presen- te marco da industria discográfica e de sonido. 
• Preparar e montar as ferramentas necesarias para a gravación. Así 
poderase medir a preparación para afrontar unha pequena gravación 
sinxela.  
• Realizar exercicios de edición do son cun editor de audio dixital. Mediante 
este criterio poderase avaliar a capacidade do alumnado para 
desenvolverse a nivel básico dentro dun programa de edición de audio ou 
secuenciador. 
• Realizar un pequeno video de temática libre. Inda que o docente proporá 
va- rias iniciativas, é elección do alumnado un tema sobre o que elaborar un 
video que será posteriormente editado, inclusive engadindo música gravada 
por eles mesmos. 

• Realizar o deseño dun blog, paxina web ou comunicación en rede social 
so- bre algún dos temas propostos polo profesor ou profesora na aula.- 
Con este criterio prenténdese comprobar a capacidade de comunicar a 
traverso da web, os coñecementos adquiridos ao longo do curso  

Para o cálculo da nota da tercera evaluación seguirán as seguintes 
porcentaxes. 

 Realización das actividades que o docente propoña. 60% 

 Colaboración nos proxectos colaborativos propostos.40% 

Instrumentos: 
Caderno de aula (onde queda recollida a información e valoración do 
traballo diario, a actitude e o comportamento).  

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase a partir da media das 
puntuacións da 1º e a 2º avaliación outorgadas polo profesor a cada 
alumno/a conforme aos procedementos previamente expostos. 

A esta cualificación calculada sumarase o 10% da nota global que o 
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profesor outorgue a cada alumno/a segundo a súa progresión durante o 3º 
trimestre, de tal forma que engadirá as seguintes puntuacións á nota 
media do curso de cada un/unha: 

 Nota global no 3º trimestre de 1 punto: +0,1 engadido á nota media 
do curso. 

 Nota global no 3º trimestre de 2 puntos: +0,2. 

 Nota global no 3º trimestre de 3 puntos: +0,3. 

 Nota global no 3º trimestre de 4 puntos: +0,4. 

 Nota global no 3º trimestre de 5 puntos: +0,5. 

 Nota global no 3º trimestre de 6 puntos: +0,6. 

 Nota global no 3º trimestre de 7 puntos: +0,7. 

 Nota global no 3º trimestre de 8 puntos: +0,8. 

 Nota global no 3º trimestre de 9 puntos: +0,9. 

 Nota global no 3º trimestre de 10 puntos: +1. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100% da nota sobre a proba teórico práctica a realizar  

• Escritura dunha partitura empregando un editor dixital de partituras.  

• Gravación de son e realización dunha serie de transformacións do 
mesmo, solicitadas polo profesor ou profesora cun editor de audio dixital.  

• Demostración do coñecemento dos traballos realizados online. • 
Edición de videos dados polo profesor.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Criterios de avaliación: NON APLICA 
 

 
Criterios de cualificación: NON APLICA 
 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: NON APLICA 
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3.  METODOLOXÍA E A CTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE(RECUPERACIÓN ,  REPASO,  

REFORZO ,  E NO SEU CASO ,  AMPLIACIÓN)  

Actividades  

 Envio de forma telemática de diferentes proxectos e material teórico. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado conectado seguiu de forma continua a súa aprendizaxe a 
través da plataforma do Centro. 
O alumnado que non está conectado de forma continua a plataforma 
é informado por teléfono e por outros medios das actividades e 
procedementos do Centro. 

Materiais e recursos 

Páxina Web e plataforma do Centro ( CentrosNet), tamén se usan 

outras aplicacións móbiles como Whatsapp, Zoom, Skype, Teams….e  

comunicación telefónica. 
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4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O Centro encargarase de subir as adaptacións das programacións á 
plataforma educativa do mesmo Centro informando deste 
procedemento ás familias onde o van poder consultar no momento 
que o precisen. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro e na plataforma CentrosNet. 


