
Documento de revisión das programacións didácticas do curso 2019/20 
 

O presente documento elabórase para dar cumprimento ás 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. 

 Departamento: Percusión 

 

 Profesor/a: Mª Isabel Diego Calviño  

 

Asignatura e curso: 1º G.E. Percusión 

 

Contidos non impartidos de xeito presencial: 

Ningún. 

 

Contidos traballados de xeito telemático: 

Repaso dos contidos do curso. 

 

Contidos non traballados: 

Ningún. 

 

Modificacións nos procedementos de avaliación: 

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación contínua, os alumnos que superaron o segundo 

trimestre, teñen superado o curso. É o caso do alumno deste curso.  

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos realizados 

telemáticamente se valorarán únicamente para subir a nota.  

Os criterios de avaliación modifícanse reducindo os contidos mínimos a tres pezas o estudos 

menos dos indicados na programación, que poden ser consultados na páxina web do concello 

de Carballo.  

 

Medidas de recuperación: 

Non serán necesarios neste caso xa que o alumno superou os obxetivos e contidos mínimos. 

 



Modificacions na proba extraordinaria de setembro: 

Non serán necesarios neste caso xa que o alumno superou os obxetivos e contidos mínimos. 

 

Asignatura e curso: 2º G.E. Percusión 

 

Contidos non impartidos de xeito presencial: 

Ningún. 

 

Contidos traballados de xeito telemático: 

Repaso dos contidos do curso. 

 

Contidos non traballados: 

Ningún. 

 

Modificacións nos procedementos de avaliación: 

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación contínua, os alumnos que superaron o segundo 

trimestre, teñen superado o curso. É o caso do alumno deste curso.  

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos realizados 

telemáticamente se valorarán únicamente para subir a nota.  

Os criterios de avaliación modifícanse reducindo os contidos mínimos a tres pezas o estudos 

menos dos indicados na programación, que poden ser consultados na páxina web do concello 

de Carballo.  

 

Medidas de recuperación: 

Non serán necesarios neste caso xa que o alumno superou os obxetivos e contidos mínimos. 

 

Modificacions na proba extraordinaria de setembro: 

Non serán necesarios neste caso xa que o alumno superou os obxetivos e contidos mínimos. 

 

 



Asignatura e curso: 3º G.E. Percusión 

 

Contidos non impartidos de xeito presencial: 

Ningún. 

 

Contidos traballados de xeito telemático: 

Repaso dos contidos do curso. 

 

Contidos non traballados: 

Ningún. 

 

Modificacións nos procedementos de avaliación: 

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación contínua, os alumnos que superaron o segundo 

trimestre, teñen superado o curso. É o caso dos alumnos deste curso.  

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos realizados 

telemáticamente se valorarán únicamente para subir a nota.  

Os criterios de avaliación modifícanse reducindo os contidos mínimos a tres pezas o estudos 

menos dos indicados na programación, que poden ser consultados na páxina web do concello 

de Carballo.  

 

Medidas de recuperación: 

Non serán necesarios neste caso xa que os alumnos superaron os obxetivos e contidos mínimos. 

 

Modificacions na proba extraordinaria de setembro: 

Non serán necesarios neste caso xa que os alumnos superaron os obxetivos e contidos mínimos. 

 

 

  



Asignatura e curso: 4º G.E. Percusión 

 

Contidos non impartidos de xeito presencial: 

Ningún. 

 

Contidos traballados de xeito telemático: 

Repaso dos contidos do curso. 

 

Contidos non traballados: 

Ningún. 

 

Modificacións nos procedementos de avaliación: 

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación contínua, os alumnos que superaron o segundo 

trimestre, teñen superado o curso. É o caso do alumno deste curso.  

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos realizados 

telemáticamente se valorarán únicamente para subir a nota.  

Os criterios de avaliación modifícanse reducindo os contidos mínimos a tres pezas o estudos 

menos dos indicados na programación, que poden ser consultados na páxina web do concello 

de Carballo.  

 

Medidas de recuperación: 

Non serán necesarios neste caso xa que o alumno superou os obxetivos e contidos mínimos. 

 

Modificacions na proba extraordinaria de setembro: 

Non serán necesarios neste caso xa que o alumno superou os obxetivos e contidos mínimos. 

 

 

  



Asignatura e curso: 1º G.P. Percusión 

 

Contidos non impartidos de xeito presencial: 

Técnica Burton de catro mazas. 

 

Contidos traballados de xeito telemático: 

Técnica Burton de catro mazas. 

 

Contidos non traballados: 

Ningún. 

 

Modificacións nos procedementos de avaliación: 

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación contínua, os alumnos que superaron o segundo 

trimestre, teñen superado o curso. É o caso dos alumnos deste curso.  

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos realizados 

telemáticamente se valorarán únicamente para subir a nota.  

Os criterios de avaliación modifícanse reducindo os contidos mínimos a tres pezas o estudos 

menos dos indicados na programación, que poden ser consultados na páxina web do concello 

de Carballo.  

 

Medidas de recuperación: 

Non serán necesarios neste caso xa que os alumnos superaron os obxetivos e contidos mínimos. 

 

Modificacions na proba extraordinaria de setembro: 

Non serán necesarios neste caso xa que os alumnos superaron os obxetivos e contidos mínimos. 

 

 

  



Asignatura e curso: 2º G.P. Percusión 

 

Contidos non impartidos de xeito presencial: 

Vibráfono: Técnica punteo, acordes e inversión (abrir e pechar), continuación do apagado con 

maza e uso do pedal. Este contido non foi traballado no centro por non dispoñer do material 

necesario. 

 

Contidos traballados de xeito telemático: 

Repaso dos contidos do curso. 

 

Contidos non traballados: 

Vibráfono: Técnica punteo, acordes e inversión (abrir e pechar), continuación do apagado con 

maza e uso do pedal. Este contido non foi traballado no centro por non dispoñer do material 

necesario. 

 

Modificacións nos procedementos de avaliación: 

Ao tratarse dunha asignatura con avaliación contínua, os alumnos que superaron o segundo 

trimestre, teñen superado o curso. É o caso dos alumnos deste curso.  

Para aqueles alumnos que superaron o curso no segundo trimestre, os traballos realizados 

telemáticamente se valorarán únicamente para subir a nota.  

Os criterios de avaliación modifícanse reducindo os contidos mínimos a tres pezas o estudos 

menos dos indicados na programación, que poden ser consultados na páxina web do concello 

de Carballo.  

 

Medidas de recuperación: 

Non serán necesarios neste caso xa que os alumnos superaron os obxetivos e contidos mínimos. 

 

Modificacions na proba extraordinaria de setembro: 

Non serán necesarios neste caso xa que os alumnos superaron os obxetivos e contidos mínimos. 

 

 


