ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA MATERIA

PEDAGOXÍA

TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020
PABLO MÉNDEZ CARREIRA

Debido á situacion excepcional provocada polo Covid-19, e seguindo as instruccións 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
de Galicia, procedemos á adaptación das programacións didácticas para este terceiro trimestre,
tendo en conta que nos centraremos no reforzo, repaso e recuperación do1º e 2º trimestre, así
coma na profundización e ampliación daquelas aprendizaxes necesarias para que o alumando
continúe satisfactoriamente co seu proceso educativo.
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1. OBXECTIVOS

- Coñecer o traballo interno dun centro educativo.
- Aprender a programar unha unidade didáctica.
- Coñecer os obxectivos da educación musical en escolas e conservatorios.
- Afondar no repertorio propio do instrumento.
- Recoñecer as capacidades do alumando.
- Entender a labor pedagóxica.

2. CONTIDOS

- A organización escolar.
- A programación a pequena escala.
- A educación instrumental.
- O repertorio instrumental.
- A aprendizaxe, tipos.

3. METODOLOXÍA
Debido á situación sanitaria actual a metodoloxía, consiste no envío por parte do alumnado dun
traballo relacionado coa didáctica do seu intrumento e que xa fora proposto polo seu titor previamente ao confinamento.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A avaliación será contínua e relativa ao desenvolvemento das prácticas realizadas no centro antes
do confinamento e aos traballos entregados polo alumnado.

5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
A comprobación das cualificacións dos anteriores trimestres relativas ás prácticas realizadas polo
alumado no propio centro e a valoración do desenvolvemento do traballo realizado antes ou posteriormente ao confinamento.

6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A nota final será a obtida no segundo trimestre, agás naqueles casos nos que o desenvolvemento
do traballo mellore dita cualificación.

7. ATENCIÓN ÁS MATERIAS PENDENTES
Non hai alumnos con materias pendentes.
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