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1. Introdución e contextualización da programación. 
 



 

 

 
O CEIP Alborada conta con 101 alumnos e alumnas de Educación Infantil e recibi-

rán as clases de música dacordo con esta programación. Estarían desglosados da 
seguinte maneira: 

 

4º Educación Infantil 2 unidades 
A-15 

B-14 

 5º Educación Infantil 2 unidades 
A-19 

B-19 

 6º Educación Infantil 2 unidades 
A-16 

B-18 
 
 
O CEIP Alborada conta con 15 unidades na etapa da Educación Primaria, cun total 

de 315 alumnos e alumnas, desglosada como aparece na seguinte táboa: 
 

 
1º Educ. Primaria 

2 unidades 
A-25 

B-23 

 
2º Educ. Primaria 

2 unidades 
A-21 

B-21 

 
3º Educ. Primaria 

2 unidades 
A-25 

B-25 

 
4º Educ. Primaria 

3 unidades 

A-21 

B-20 

C-21 

 
5º Educ. Primaria 

3 unidades 

A-18 

B-17 

C-18 

    6º Educ. Primaria  3 unidades 

A-22 

B-19 

C-19 

 
 
 



 

 

Os grupos son moi heteroxéneos. Hai moitos nenos e nenas que asisten a clases 
de música no Conservatorio ou en diferentes Escolas de Música. Así mesmo, o centro 
conta con unha aula de música na que se establecen as medidas reglamentarias para 
a adaptación á situación COVID-19.  

 
 
2. Actividades de desenvolvemento das competencias clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
 
- Aplicar o vocabulario relacionado cos contidos da educación musical para posibi-

litar o avance do intercambio comunicativo e a expresión de emocións e opinións 
persoais. 

- Escribir e ler os nomes das notas. 
- Describir de xeito ordenado e significativa instrumentos musicais propios da nosa 

cultura e de outras culturas. 
- Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e comunicación. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 
- Traballar a preescritura musical (concepto de liña e espazo). 
- Traballar as figuras musicais e o silencio e a súa duración proporcional. 
- Iniciar o ensino dos compases como unidade de medida na música escrita. 
- Presentar, completar e construír os compases binarios e ternarios coa negra como 

unidade de pulso. 
- Identificar e reproducir fórmulas e esquemas rítmicos sinxelos. 
- Traballar as figuras xeométricas coas coreografías que acompañan as cancións e 

as danzas. 
 
Competencia dixital 
 
- Utilizar métodos audiovisuais para ver e escoitar sons, instrumentos propios da 

comunidade e doutras culturas. 
- Utilizar con precaución e coidado os materiais, instrumentos e aparellos útiles para 

a escoita, a interpretación e a creación musical, ademas de aplicar a correspon-
dente desinfección para previr o COVID-19. 

- Describir de xeito ordenado e significativa instrumentos musicais propios da nosa 
cultura. 

- Describir de xeito significativo instrumentos musicais propios doutras culturas. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
- Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas (dentro 

dos límites permitidos polos protocolos de seguridade), mostrando actitudes de 
respecto e colaboración cos demais. 

- Coordinar diversos recursos expresivos (canto, mimo, movemento rítmico e 
danza) nas producións musicais propias e colectivas. 



 

 

- Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o esforzo e logros con-
seguidos por medio da auto-avaliación. 

- Describir de xeito significativo instrumentos musicais propios doutras culturas. 
- Aprender e practicar estratexias lingüísticas para realizar oralmente descricións 

dos sons que escoitan coa axuda dun apoio visual. 
- Describir  de  xeito  ordenado  e  significativa  instrumentos  musicais  propios  da  

cultura  da  nosa comunidade. 
- Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  a  procura  e  

organización  de informacións relacionadas coa música. 
 
Competencia social e cívica 
 
- Desenvolver habilidades de cooperación para conseguir un resultado do grupo sa-

tisfactorio. 
- Respectar as quendas de xogo. 
- Respectar e ter actitude de escoita nas intervencións individuais dos compañeiros. 
- Aceptar nas danzas e coreografías aos compañeiros e compañeiras sen discrimi-

nar a ninguén. 
- Fomentar a práctica e o respecto das normas cívicas e dos aspectos da educación 

viaria. 
- Ser capaz de valorar as obras musicais procedentes doutras comunidades espa-

ñolas, europeas ou universais. 
- Participar  nas  actividades  vocais,  instrumentais  e  coreográficas  de  grupo  con  

interese  e  sen inhibicións. 
- Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas, mos-

trando actitudes de respecto e colaboración cos demais. 
- Gozar  coa  audición  e  contemplación de  manifestacións artístico  musicais  da  

nosa  comunidade valorándoas como elementos significativos do patrimonio cul-
tural propio. 

 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
 
- Utilizar con precaución e coidado os materiais, instrumentos e aparellos útiles para 

a escoita, a interpretación e a creación musical. 
- Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as dramatizacións e as coreo-

grafías (en grupo), ademais de fomentar o espírito de superación nas actividades 
individuais, grazas aos eloxios e ánimos do profesorado. 

- Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  a  procura  e  
organización  de informacións relacionadas coa música, así como para a creación 
musical. 

- Manifestar  actitudes  de  coidado  dos  materiais,  instrumentos  e  aparellos  útiles  
para  a  escoita, interpretación e creación musical. 

- Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para a procura, selec-
ción, organización e interpretación de informacións sinxelas sobre as diferentes 
linguaxes musicais. 

 
 
Conciencia e expresións culturais 



 

 

 
- Utilizar con precaución e coidado os materiais, instrumentos e aparellos útiles para 

a escoita, a interpretación e a creación musical. 
- Ser capaz de valorar as obras musicais procedentes doutras comunidades espa-

ñolas, europeas ou universais. 
- Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas, mos-

trando actitudes de respecto e colaboración cos demais. 
- Valorar as manifestacións culturais do folclore da nosa comunidade e doutras cul-

turas. 
- Expor de forma clara e ordenada, valoracións relacionadas cos intereses musicais 

dos que nos rodean. 
- Gozar  coa  audición  e  contemplación de  manifestacións artístico  musicais  da  

nosa  comunidade valorándoas como elementos significativos do patrimonio cul-
tural propio. 

- Valorar o corpo e a voz nas actividades de canto, movemento, danza e dramati-
zación, desenvolvendo a sensibilidade necesaria para aprecialo. 

- Realizar un traballo creativo, responsable e  entusiasta para conseguir un resul-
tado positivo nas actividades de grupo; dentro dun marco de cooperación entre os 
alumnos e alumnas. 

 
3. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de apren-
dizaxe. 
 
 3.1. Obxectivos 
 
4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

• COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

- Coñecer o propio corpo e controlar os seus movementos. 

- Controlar progresivamente o seu propio corpo nas actividades de coordinación 
dinámica xeral. 

- Coordinar e controlar o propio corpo nas actividades que implican movementos 
globais e segmentarios. 

- Situarse no espazo e desprazarse correctamente: a un lado, a outro lado; arriba, 
abaixo; enriba, debaixo; dentro, fora. 

- Realizar de forma cada vez mais autónoma actividades habituais e tarefas sinxe-
las desenvolvendo estratexias para satisfacer as súas necesidades básicas. 

- Aprender a expresar sentimentos e emocións propios e a respectar os dos de-
mais. 

- Colaborar no xogo cos compañeiros aceptando as normas. 



 

 

- Progresar na adquisición de hábitos de orde e coidado de obxectos e xoguetes. 

- Desenvolver actitudes de axuda e colaboración cos outros. 

- Mostrar satisfacción ao realizar correctamente as actividades. 

 

• COÑECEMENTO DO ENTORNO 

- Diferenciar as nocións de medida: máis alto/máis baixo, máis longo/máis curto, 

ancho/estreito, grande/mediano/pequeno. 

- Recoñecer as festas do ámbito: Samaín,Nadal, Entroido... 

- Participar activamente na celebración de días especiais: da terceira idade, do me-
dio, do libro, da paz, das letras galegas, do neno, da Constitución... 

 

• LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- Participar nos diálogos respectando as normas que os rexen. 

- Recoñecer algúns instrumentos tecnolóxicos: o ordenador e os seus periféricos, 
a cámara dixital, un procesador de textos, a impresora, programas de debuxo, in-
ternet e buscadores, o micrófono, a cámara web, o correo electrónico, o escáner, 
o gravador e reprodutor de son, un programa de presentacións. 

- Interpretar cancións seguindo o ritmo e a melodía. 

- Realizar producións sonoras co corpo: palmas, pitos, pés. 

- Discriminar sons musicais: longos, curtos; ascendentes, descendentes. 

- Discriminar auditivamente: ruído, silencio, canción. 

- Discriminar sons de diferentes ámbitos. 

- Reproducir o son dalgúns animais. 

- Participar activamente na audición de obras musicais. 

- Interpretar danzas a partir dunha melodía. 
 
5º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 

• COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

- Coñecer o propio corpo e controlar os seus movementos. 



 

 

- Identificar as súas posibilidades e limitacións, aceptando e respectando as dife-
renzas e evitando discriminacións. 

- Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. 

- Controlar progresivamente o seu propio corpo nas actividades de coordinación 
dinámica xeral. 

- Coordinar e controlar o propio corpo nas actividades que implican movementos 
globais e segmentarios. 

- Situarse no espazo e desprazarse correctamente: a un lado, a outro lado; arriba, 
abaixo; enriba, debaixo; dentro, fora. 

- Afianzar a propia lateralidade. 

- Realizar de forma cada vez mais autónoma actividades habituais e tarefas sinxe-
las desenvolvendo estratexias para satisfacer as súas necesidades básicas. 

- Aprender a expresar sentimentos e emocións propios e a respectar os dos de-
mais. 

- Regular a propia conduta en actividades de grupo e lugares públicos. 

- Colaborar no xogo cos compañeiros aceptando as normas. 

- Progresar na adquisición de hábitos de orde e coidado de obxectos e xoguetes. 

- Desenvolver actitudes de axuda e colaboración cos outros. 

- Mostrar satisfacción ao realizar correctamente as actividades. 

- Coñecer medidas para evitar riscos e accidentes. 

 

• COÑECEMENTO DO ENTORNO 

- Diferenciar as nocións de medida: máis alto/máis baixo, máis longo/máis curto, 

ancho/estreito, grande/mediano/pequeno. 

- Recoñecer as festas do ámbito: Samaín,Nadal, Entroido... 

- Coñecer e valorar outras culturas e as súas características. 

- Participar activamente na celebración de días especiais: da terceira idade, do me-
dio, do libro, da paz, das letras galegas, do neno, da Constitución... 

 

• LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- Utilizar a linguaxe oral para relatar contos e interpretar imaxes. 



 

 

- Participar nos diálogos respectando as normas que os rexen. 

- Interpretar o significado de signos. 

- Recoñecer algúns instrumentos tecnolóxicos: o ordenador e os seus periféricos, 
a cámara dixital, un procesador de textos, a impresora, programas de debuxo, in-
ternet e buscadores, o micrófono, a cámara web, o correo electrónico, o escáner, 
o gravador e reprodutor de son, un programa de presentacións. 

- Interpretar e valorar progresivamente diferentes obras de arte. 

- Interpretar cancións seguindo o ritmo e a melodía. 

- Realizar producións sonoras co corpo: palmas, pitos, pés. 

- Discriminar sons musicais: longos, curtos; ascendentes, descendentes. 

- Discriminar auditivamente: ruído, silencio, canción. 

- Discriminar sons de diferentes ámbitos. 

- Acompañar rítmicamente melodías e cancións con obxectos da casa. 

- Reproducir o son dalgúns animais. 

- Diferenciar e identificar os instrumentos de percusión, corda e vento. 

- Coñecer música de diferentes países. 

- Participar activamente na audición de obras musicais. 

- Interpretar danzas a partir dunha melodía. 
 
6º de Educación Infantil 
 

• COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

- Expresar e controlar os seus sentimentos e emocións. 

- Identificar as partes do corpo que expresan emocións. 

- Afianzar o dominio dos desprazamentos. 

- Manter o equilibrio nos desprazamentos. 

- Progresar no dominio da orientación e as posturas corporais. 

- Afianzar a lateralidade corporal. 

- Utilizar de forma axeitada instrumentos que levan consigo riscos. 

 

• COÑECEMENTO DO ENTORNO 



 

 

- Distinguir medidas: tan alto como/máis alto/máis baixo, máis grande que/máis 

pequeno que, tan grande como, máis ancho/máis estreito, groso pero non o máis 

groso/delgado pero non o máis delgado, tan longo como/tan curto como. 

- Identificar algunhas características de festas populares no seu entorno: Samaín, 

Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, Día do libro, Día das letras galegas. 

 

• LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- Coñecer e aprender trabalinguas. 

- Empregar instrumentos tecnolóxicos: ordenador, procesador de textos, programa 
de gráficos, buscadores de internet, escáner, programas de tratamento de imaxes, 
gravador e reprodutor de son, programa de debuxo, correo electrónico, cámara di-
xital, programa de presentacións. 

- Construír xoguetes e un instrumento musical. 

- Analizar unha obra de arte razoando e formulando cuestións sobre ela. 

- Diferenciar entre sons con obxectos e audicións musicais. 

- Identificar familias de instrumentos e diferencialas. 

- Realizar ritmos con obxectos. 

- Recoñecer os instrumentos que se utilizan para cantar vilancicos. 

- Discriminar sons graves e agudos, longos e curtos, 

- Identificar instrumentos musicais: gaita e laúde. 

- Identificar instrumentos de percusión. 

- Coñecer algúns tipos de música. 

- Discriminar os sons da guitarra, a frauta andina e as maracas. 

- Discriminar sons da natureza. 

- Interpretar cancións seguindo o ritmo e a melodía. 

- Potenciar a escoita e a atención a través das audicións. 

- Participar activamente na audición de obras musicais. 

- Interpretar mediante a dramatización de diferentes personaxes coñecidos. 

- Expresar co corpo sentimentos, emocións e vivencias. 

- Realizar danzas con música de distintos estilos. 



 

 

 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferen-
ciando entre son, silencio e ruído. 

• Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa,o bosque, a granxa, a 
casa e as profesións) e do propio corpo. 

• Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, 
intensidade e timbre. 

• Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

• Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumen-
tais propias da súa contorna. 

• Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descri-
tivas. 

• Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 

• Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

• Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por 
familias: metal, madeira e parche. 

• Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de 
negra) e non convencionais. 

• Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 

• Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 

• Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

• Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: 
voces, corpo e instrumentos. 

• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da or-
questra e os seus protagonistas. 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 



 

 

• Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferen-
ciando entre son, silencio e ruído. 

• Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, 
intensidade e timbre. 

• Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

• Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumen-
tais propias da súa contorna. 

• Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descri-
tivas. 

• Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 

• Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de 
cancións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico. 

• Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por 
familias: metal, madeira e parche. 

• Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de 
negra) e non convencionais. 

• Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 

• Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 

• Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

• Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: 
voces, corpo e instrumentos. 

• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da 
orquestra e os seus protagonistas. 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instru-
mentais propias da nosa comunidade.  

• Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 
• Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 
• Valorar a importancia do silencio como parte da música. 



 

 

• Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a 
granxa, a casa, as profesións, do propio corpo... 

• Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, al-
tura, intensidade e timbre. 

• Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de 
cancións. 

• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena percusión: 
metal, madeira e parche. 

• Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 
• Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non con-

vencionais. 
• Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario, ternario 

e cuaternario. 
• Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 
• Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: 

voces, corpo e instrumentos. 
• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus 

protagonistas 
• Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa mú-

sica e a actividade que desenvolven (compositor, director, músicos…). 
• Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións. 
• Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen acompaña-

mento. Atendendo ás medidas de prevención do COVID-19, procuraremos 
que o alumnado non sopre a frauta, podendo así utilizala para colocar os 
dedos de tal xeito que non perdan práctica. 

 
4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
• Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumen-

tais propias da nosa comunidade.  
• Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 
• Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 
• Valorar a importancia do silencio como parte da música. 
• Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a 

granxa, a casa, as profesións, do propio corpo... 
• Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, 

intensidade e timbre. 
• Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de can-

cións. 
• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena percusión: 

metal, madeira e parche. 
• Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 
• Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non conven-

cionais. 
• Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario, ternario e 

cuaternario. 



 

 

• Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 
• Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: 

voces, corpo e instrumentos. 
• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus 

protagonistas. 
• Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa mú-

sica e a actividade que desenvolven (compositor, director, músicos…). 
• Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións. 
• Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen acompaña-

mento. Atendendo ás medidas de prevención do COVID-19, procuraremos 
que o alumnado non sopre a frauta, podendo así utilizala para colocar os 
dedos de tal xeito que non perdan práctica. 

 
5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
• Utilizar os distintos elementos da linguaxe musical para expresar 

ideas, sentimentos e emocións dunha forma creativa e divertida. 
• Recoñecer músicas do medio social e cultural propio doutras épocas e cul-

turas. 
• Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpreta-

ción de pezas musicais e de danzas. 
• Identificar manifestacións musicais propias de Galicia. 
• Ler, escribir, facer ditados rítmicos ou melódicos co fin de recoñecer al-

gúns elementos da linguaxe musical convencional e non convencional. 
• Identificar esquemas rítmicos e melódico–rítmicos entre varios escoitados. 
• Identificar o silencio como elemento privilexiado para a súa relación cos 

demais, especialmente nas actividades musicais de grupo. 
• Gozar coa produción de sons tanto dos instrumentos corporais como dos 

instrumentos de pequena percusión. 
• Gozar da actividade instrumental en grupo, valorando as achegas individuais 

propias e alleas. 
• Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións. 
• Utilizar os instrumentos habituais en clase para o acompañamento de can-

cións. 
• Recoñecer e clasificar os instrumentos escolares en familias. 
• Reforzar a práctica con instrumentos corporais de sinxelos exercicios rít-

micos e acompañamento de cancións e recitados. 
• Participar en actividades individuais e de grupo, sempre que se respete o 

protocolo do COVID: canto, expresión instrumental e movemento. 
• Ser quen de gozar coas manifestacións musicais do medio socio cultural da 

nosa comunidade. 
• Desenvolver o gusto pola música clásica. 
• Explorar as posibilidades e recursos expresivos do propio corpo, utili-

zando o xesto e o movemento para a expresión, a representación e a 
comunicación. 



 

 

• Mostrar actitudes de respecto e de apreciación cara ás manifestacións 
artísticas propias, así como cara aos doutras culturas, realizadas por mu-
lleres e homes. 

• Fomentar unha actitude de atención e curiosidade ante os sons que nos ro-
dean. 

• Identificar algunhas das profesións vinculadas, desde distintas pers-
pectivas, ao ámbito artístico– musical, interesándose polas caracterís-
ticas do seu traballo e determinando algúns aspectos relativos á súa 
cooperación ao desenvolvemento da cultura musical. 

• Participar na planificación e execución de producións musicais en grupo 
mostrando sempre actitudes de colaboración e respecto cara ás achegas 
dos demais. 

• Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen acompaña-
mento. Atendendo ás medidas de prevención do COVID-19, procuraremos 
que o alumnado non sopre a frauta, podendo así utilizala para colocar os 
dedos de tal xeito que non perdan práctica. 

 
 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
• Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferen-

ciando entre son, silencio e ruído. 
• Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a 

casa e as profesións) e do propio corpo. 
• Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, 

intensidade e timbre. 
• Valorar a importancia do silencio como parte da música. 
• Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumen-

tais propias da súa contorna.  
• Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descriti-

vas. 
• Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 
• Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 
• Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de can-

cións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico. 
• Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly 

para distinguir a duración. 
• Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por fa-

milias: metal, madeira e parche. 
• Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de 

negra) e non convencionais. 
• Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 
• Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 
• Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 
• Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: 

voces, corpo e instrumentos. 



 

 

• Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus 
protagonistas. 

• Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 

3.2 Contidos: 
 
4º de Educación Infantil 
 
• COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

• Sentimentos e emocións: triste, contento, asombrado. 

• Control do propio corpo nas actividades de relaxación, respiración controlada 
e repouso. 

• Actitude de tranquilidade e cooperación. 

• Movementos controlados e coordinados en espazos amplos e reducidos. 

• Participación nos distintos tipos de xogo. 

• Respecto polas características diferenciais dos demais. 

 

• COÑECEMENTO DO ENTORNO 

• Festas do ámbito. 

• Coñecemento doutras culturas. 

• Instrumentos relacionados coas profesións. 

 

• LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

• Ruído, silencio. 

• Sons corporais: palmas, pitos, pés. 

• Interpretación de cancións explorando as propiedades sonoras da voz e se-
guindo o ritmo e a melodía. 

• Cancións e audicións. Escoita atenta. 

• Sons do ámbito. 

• Representacións de emocións. 

• Interese por expresarse con distintos materiais. 

• Imitación e representación de animais. 

• Desfrute coas escenificacións. 



 

 

• Escenificación de danzas a partir dunha melodia. 

• Interese por expresarse co propio corpo. 

 
 
5º de Educación Infantil 

• COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

• Respecto polas diferenzas, evitando as discriminacións 

• Sentimentos e emocións: triste, contento, asombrado. 

• Actitude positiva ante a expresión de sentimentos e emocións. 

• Control do propio corpo nas actividades de relaxación, respiración controlada 
e repouso. 

• Actitude de tranquilidade e cooperación. 

• Movementos controlados e coordinados en espazos amplos e reducidos. 

• Participación nos distintos tipos de xogo. 

• Confianza nas súas propias posibilidades de movemento e control. 

• Lateralidade: dereita, esquerda. 

• Respecto polas características diferenciais dos demais. 

• Autonomía nas actividades habituais. 

 

• COÑECEMENTO DO ENTORNO 

• Lateralidade. 

• Festas do ámbito. 

• Coñecemento doutras culturas. 

• Profesións: seguridade, consumo, sanidade, artes, ocio e tempo libre 

• Instrumentos relacionados coas profesións. 

 

• LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

• Recoñecemento e emprego de instrumentos tecnolóxicos: a cámara dixital, 
procesador de textos, impresora, programas de debuxo, internet, buscado-
res, micrófono, cámara web, correo electrónico, escáner, gravador e repro-
dutor de son, programa de presentacións. 

• Recoñecemento de valoración de obras artísticas con valor universal. 



 

 

• Ruído, silencio. 

• Sons corporais: palmas, pitos, pés. 

• Interpretación de cancións explorando as propiedades sonoras da voz e se-
guindo o ritmo e a melodía. 

• Cancións e audicións. Escoita atenta. 

• Acompañamento de cancións sinxelas co triángulo seguindo o ritmo e a me-
lodía. 

• Discriminación auditiva de sons curtos, longos; ascendentes, descendentes. 

• Discriminación auditiva de distintos tipos de instrumentos. 

• Sons do ámbito. 

• Música doutros países. 

• Representacións de emocións. 

• Gusto por mellorar as expresións corporais. 

• Interese por expresarse con distintos materiais. 

• Imitación e representación de animais. 

• Escenificación de obxectos acompañados co vestiario axeitado que caracte-
riza o seu aspecto físico. 

 

• Desfrute coas escenificacións 

• Escenificación de danzas a partir dunha melodía 

• Interese por expresarse co propio corpo. 

 
 
6º de Educación Infantil 
 
• COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

• Coordinación dinámica xeral e equilibrio. 

• Control postural: distintas formas de desprazarse. Posturas e movementos do 
corpo no espazo. 

• Afianzamento da lateralidade corporal. 

• Actuación non competitiva. 

 



 

 

• COÑECEMENTO DO ENTORNO 

• Numeración: 0 ao 9, par e parella, anterior e posterior. 

• Ordinais: primeiro/último, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 

• noveno. 

• Operacións: composición e descomposición de números, sumas, restas 

• Series ascendentes e descendentes. 

• Cuantificadores: moitos, poucos e ningún, algún/ningún, metade, un máis/un me-
nos/tantos como, o dobre. 

• Medidas de lonxitude: tan alto como/máis alto que/máis baixo que, máis an-
cho/máis estreito, tan longo como/tan curto como. 

• Medidas naturais: pés e pasos. 

• Nocións temporais: mañá, tarde e noite, antes, agora e despois, onte, hoxe e 
mañá, 

• días da semana, horas, o reloxo, día/noite. 

• Formas xeométricas: cadrado, triángulo, rectángulo, círculo, óvalo, rombo, es-
fera, 

• cubo, cilindro, prisma. 

• Atributo de cor: tons de vermello, gamas de amarelo, tons de verde, gama de 
azuis, 

• mesturas e combinacións de cor. 

• Nocións espaciais: esquina, bordo e centro, dereita e esquerda, diferentes graos 
de 

• proximidade e distancia, no medio, simetría. 

• Conceptos de tamaño: máis grande que/máis pequeno que/tan grande como 

• Nocións de grosor: groso pero non o máis groso/delgado pero non o máis del-
gado. 

• Texturas: suave e áspero, doce/salgado/ácido. 

• Conceptos de capacidade: cheo/baleiro, case cheo/case baleiro. 

• Cambios en ser humano como ser vivo. 

• Observación meteorolóxica. 

• Observación de fenómenos do medio natural: día e noite. 



 

 

• Identificación dos cambios producidos na paisaxe segundo a estación: o outono, 
o inverno, a primavera, o verán. 

• Coñecemento, respecto, conservación e coidado do medio natural. 

• Animais e plantas: tipos, hábitat, cambios no seu desenvolvemento. 

• Clasificación dos animais segundo características externas e o medio en que 
viven. 

• Valoración dos transportes non contaminantes. 

• Coñecemento de ámbitos afastados: o Universo. 

• Luz natural e luz artificial. 

• O centro: dependencias, persoal e as súas funcións. 

• A familia: distintas estruturas familiares, relacións de parentesco. 

• Pezas de vestir axeitadas á estación. 

• Celebración de días especiais. 

• Festas do ámbito. 

• As estacións: características e actividades. 

• A rúa: elementos da vía pública e as súas funcións. 

• Normas de seguridade vial. 

• Tipos de comercios e áreas comerciais. 

• Alimentos elaborados e a súa procedencia. 

• Xogos e xoguetes. 

• Actividades deportivas. 

• A casa: dependencias e funcións, distintos tipos de vivendas, actividades do fo-
gar. 

• Sitios públicos: o parque, coidado e respecto. 

• Medios de transporte: tipos, función, transportes contaminantes e non 

• contaminantes. 

• Medios de comunicación: tipos e funcións. 

• Inventos. 

• Profesións e oficios: ferramentas e utensilios. 



 

 

• Emprego da tecnoloxía nalgunhas profesións. 

• Importancia do sol e a auga para a vida. 

 

• LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

• Emprego de instrumentos tecnolóxicos: escáner, gravador e reprodutor de 
son, a cámara dixital. 

• Interpretación e valoración progresiva de obras de arte 

• Elaboración de ritmos con obxectos do ámbito. 

• Interpretación de cancións explorando as propiedades sonoras da voz e se-
guindo o ritmo e a melodía. 

• Escoita atenta de audicións 

• Discriminación auditiva de: familias de instrumentos musicais, sons e voces 
graves e agudas, sons de instrumentos, sons longos e curtos, country, cha-
chachá, rock e tango, sons da natureza. 

• Dramatización e interpretación de personaxes. 

• Creación e representación de historias sinxelas creadas entre varios. 

• Baile de distintos estilos musicais. 
 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA. 
 
• Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade.  
• Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as 
súas características.  

• Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas e masculinas.  
• Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos mu-

sicais da aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado.  
• Audición de pezas vocais e instrumentais.  
• Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas musicais breves.  
• Identificación das principais profesións relacionados coa música e da activi-

dade que se desenvolve nelas (dirección, instrumentista e público).  
• Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada.  
• Elementos da música: tempo e dinámica.  
• Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  
 



 

 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL. 
 
• Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos.  
• Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación.  
• Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas.  
• Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non con-

vencionais, e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación 
tradicional.  

• Iniciación á notación musical e ás grafías non convencionais como medio de 
representación da música: pentagrama, clave de sol, colocación das notas 
no pentagrama, figuras brancas, negras e silencio de negra.  

• Utilización da percusión corporal e dos instrumentos de pequena percusión 
como recursos para o acompañamento de textos, cancións e danzas, dentro 
do permitido polo protocolo COVID. 

• Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de 
situacións, relatos breves e imaxes.  

 
 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, move-

mentos fundamentais de locomoción e deseños no espazo.  
• Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións 

e pezas musicais, e interpretación de danzas sinxelas, sempre que se cum-
plan os requisitos do protocolo COVID.  

• Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos sonoros.  
 

 
2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade.  
• Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e social.  
• Representación corporal e gráfica de sons de diferentes características.  
• Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as 
súas características.  

• Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas e masculinas.  
• Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos mu-

sicais da aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado.  
• Audición de pezas vocais e instrumentais.  
• Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas musicais breves.  
• Identificación das principais profesións relacionados coa música e da activi-

dade que se desenvolve nelas (dirección, instrumentista e público).  



 

 

• Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada.  
• Elementos da música: tempo e dinámica.  
• Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos da música 

escoitada.  
• Forma musical: repetición e contraste. Identificación da repetición (AA) e o 

contraste (AB) en cancións e obras musicais.  
 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os obxectos.  
• Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación.  
• Interpretación e memorización de cancións ao unísono. 
• Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas.  
• Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías non con-

vencionais, e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con notación 
tradicional.  

• Iniciación á notación musical e ás grafías non convencionais como medio de 
representación da música: pentagrama, clave de sol, colocación das notas 
no pentagrama, figuras brancas, negras e silencio de negra.  

• Utilización da percusión corporal e dos instrumentos de pequena percusión 
como recursos para o acompañamento de textos, cancións e danzas.  

• Selección e combinación de obstinatos rítmicos e efectos sonoros para o 
acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais.  

• Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de 
situacións, relatos breves e imaxes.  

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 
• Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, move-

mentos fundamentais de locomoción e deseños no espazo, sempre que se 
cumplan os requisitos do protocolo COVID.  

• Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, cancións 
e pezas musicais, e interpretación de danzas sinxelas, sempre que se cum-
plan os requisitos do protocolo COVID. 

• Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos sonoros.  
 
3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferen-

tes estilos e culturas, adaptadas á idade do alumnado.   
• Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia 

dos compañeiros e das compañeiras. 



 

 

• Audición de obras musicais de distintas características e procedencias.  
• Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento du-

rante a audición de música e na asistencia a representacións.  
• Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e tim-

bre.  
• Acento e pulso.  
• Elementos musicais. Tempo e matices: forte, piano e mezzoforte.  
• Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, trío e coro).  
• Compases binarios e ternarios.  
• Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas mu-

sicais binarias e ternarias. 
 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de ma-

neira colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías. 
• Frauta doce: dixitación da escala de DO sen alteracións.  
• Iniciación aos instrumentos de placas Orff en acompañamentos de pezas 

sinxelas.  
• Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios.  
• Ditados melódicos sinxelos. 
• Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais da-

das.  
• Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito.  
• Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas usando materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos.  
 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 
• Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.  
• Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estru-

tura sinxela. 
• Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou in-

ventados, procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva.  
• Iniciación á interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 
4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferen-

tes estilos e culturas, adaptadas á idade do alumnado.  



 

 

• Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia 
dos compañeiros e das compañeiras. 

• Audición de obras musicais de distintas características e procedencias.  
• Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de comportamento du-

rante a audición de música e na asistencia a representacións.  
• Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e tim-

bre.  
• Acento e pulso.  
• Elementos musicais. Tempo e matices: forte, piano e mezzoforte.  
• Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así coma das posibles 

agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, trío e coro).  
• Compases binarios e ternarios.  
• Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas mu-

sicais binarias e ternarias. 
 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións sinxelas de ma-

neira colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos tipos de grafías, 
sempre que se cumplan os requisitos do protocolo COVID. 

• Frauta doce: dixitación da escala de DO sen alteracións.  
• Iniciación aos instrumentos de placas Orff en acompañamentos de pezas 

sinxelas.   
• Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, redonda e corchea, e os seus 

silencios.  
• Ditados melódicos sinxelos. 
• Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais da-

das.   
• Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas usando materiais, 

instrumentos e dispositivos electrónicos.  
 

 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 
• Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal.  
• Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estru-

tura sinxela. 
• Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou in-

ventados, procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva.  
• Iniciación á interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 
5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 



 

 

• Linguaxe musical: liña adicional, figuras, silencios, escala ascendente e des-
cendente, a anacruse, os signos de repetición, o compás binario, o ritmo, o 
pulso, o acento, as equivalencias, a ligadura de unión, o punto, o compás 
ternario, o ritmo cuaternario, a clasificación de sons, os esquemasrítmicos 
con corcheas e semicorcheas, os conceptos de velocidade, intensidade do 
son e os signosde prolongación. 

• Calidades do son: timbres vocais e instrumentais, duración, intensidade e 
altura. 

• A interpretación da frauta doce, colocando as mans na frauta e sen soprar, 
para non provocar contaxios por COVID. 

• Instrumentos das familias de percusión, corda fretada, corda punteada, 
vento-madeira con bisel, vento-metal,  vento-madeira  cunha  lingüeta,  
vento-madeira  con  dobre  lingüeta,  os  carillóns, percusión na orquestra, 
os instrumentos no jazz. 

• Discriminación de timbres instrumentais. 
• Discriminación de sons traballando o timbre, a altura, a duración e a intensi-

dade. 
• Escoita de ritmos, pulsos e acento interpretados con percusión corporal e 

instrumentos percusivos. 
• Escoita de gravacións e interpretación en directo con instrumentos para 

agrupalos en familias instrumentais. 
• Escoita de fragmentos de música popular e culta para traballar timbres, es-

tilos, musicogramas,pulso, acento, ritmo, acompañamentos percusivos, 
sentimentos... 

• Identificación de figuras musicais, notas e silencios, relacionando a súa gra-
fía co son ou coa súa ausencia. 

• Asistencia a concertos en auditorios, teatros, salóns de actos... interpreta-
dos  

• - Utilización  dos  medios  de   comunicación  e   novas  tecnoloxías  para  
escoitar  e   visualizar instrumentos, concertos e danzas. 

• Respecto nas intervencións e interpretacións musicais dos compañeiros. 
• Respecto e silencio na escoita de calquera manifestación musical na clase e 

noutros lugares públicos. 
• Coidado e disciplina no uso do material instrumental. 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

• Reproducións de sons co corpo e coa voz, sempre que se cumplan os requi-
sitos do protocolo COVID. 

• Lecturas rítmicas e melódicas. 
• Altura do son. 
• Intensidade. 
• Duración. 
• Entoación da escala ascendente e descendente. 
• Lectura rítmica con sílabas e percusións corporais e instrumentais. 
• Acompañamento do pulso de cancións, rimas e audicións. 



 

 

• Frauta doce: dixitación da escala de DO sen alteracións.  
• Exploración das posibilidades sonoras da voz traballando a inflexión, a dic-

ción, as emocións e as calidades do son mediante a imitación e a improvi-
sación.  

• Lectura de ritmos, pulsos e acentos escritos coa voz, co corpo e con instru-
mentos. 

• Gozo co canto individual e colectivo das cancións interpretadas. 
• Respecto á interpretación vocal, instrumental dos compañeiros. 
• Coidado do material instrumental. 
• Auto confianza nas interpretacións musicais. 
• Interese por aprender cancións, rimas, audicións… 
• Valoración do uso das tecnoloxías. 
• Disciplina nas actividades grupais 

 
BLOQUE 3. A MUSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

• Espontaneidade e gozo coa elaboración de coreografías, movementos e 
danzas. 

• Aprendizaxe de danzas sinxelas galegas, doutras rexións e doutras culturas, 
sempre que se cumplan os requisitos do protocolo COVID. 

• Respecto á interpretación motora dos compañeiros e compañeiras. 
• Interese na aprendizaxe de danzas e movementos. 
• Disciplina nas actividades grupais 
• Improvisación de movementos coas cancións, danzas e audicións 
• Dramatización corporal e vocal de rimas, cancións e audicións. 
• Recoñecemento do corpo como medio de expresión. 
• Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou in-

ventados procurando una progresiva coordinación individual e colectiva 
 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais de diferen-

tes estilos e culturas adaptadas á idade do alumnado.  
• Asistencia a representacións musicais. 
• Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e tim-

bre. 
• Acento e pulso.  
• Elementos musicais: indicacións de tempo e matices (fortísimo, forte, piano 

e mezzoforte; dinámica e reguladores).  
• Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así como as posibles 

agrupacións vocais e corais.  
• Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 
• Instrumentos: clasificación técnica segundo a produción do son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos).  



 

 

• Agrupacións instrumentais (orquestra, banda, tuna etc.).  
• Instrumentos doutras culturas.  
• Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas mu-

sicais binarias, ternarias e rondó.  
• Melodías con cambios de compás.  
• Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de procedencia 

dos compañeiros e das compañeiras.  
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao unísono e ca-

nons, de maneira colectiva, con ou sen acompañamento. Frauta doce: dixi-
tación da escala de dó sen alteracións, sempre que se cumplan os requisitos 
do protocolo COVID.  

• Uso dos instrumentos de placas Orff e/ou percusión determinada ou indeter-
minada en acompañamentos de cancións e melodías relacionadas coa cul-
tura galega e con outras culturas.  

• Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e corchea, e os seus 
silencios en compases binarios, ternarios e cuaternarios.  

• Ditados melódico-rítmicos sinxelos.  
• Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías 

dadas.  
• Exploración da morfoloxía de diferentes instrumentos musicais amosando in-

terese polo seu coidado.  
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de expresión corporal. 
• Creación de pequenas coreografías para obras musicais breves e de estru-

tura sinxela, sempre que se cumplan os requisitos do protocolo COVID.  
• Reprodución de xogos motores e secuencias de movementos fixados ou in-

ventados, procurando unha progresiva coordinación individual e colectiva.  
• Interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras culturas, sempre que 

se cumplan os requisitos do protocolo COVID. 
 
 
3.3 Criterios de avaliación: 
 
4º de Educación Infantil 
 
 
5º de Educación Infantil 
 
Items: 



 

 

 

- Recoñece e expresa sentimentos e emocións. Expresa as emocións por medio 
do corpo. 

- Respeta e coidar os obxectos do seu entorno. 

- Participa por medio da comunicación oral (conversas, contos, cancións, adiviñas, 

poesías...). 

 
6º de Educación Infantil 
 
Items: 

- Recoñece e expresa sentimentos e emocións. Expresa as emocións por medio 
do corpo. 

- Identifica algunhas manifestacións culturais do seu entorno. 

- Coñece as propiedades sonoras do seu corpo, dos obxectos e dos instrumentos 

musicais… 

 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxe-

ctos, sons e instrumentos presentes no contexto natural. 
• Manter unha actitude de respecto e de escoita activa.  
• Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.  
• Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impre-

sións sentidas na audición.  
• Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando materiais como fonte de son.  
• Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno reper-

torio de cancións sinxelas e practicando a improvisación, sempre que se 
cumplan os requisitos do protocolo COVID.  

• Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o 
corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 



 

 

 
 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Realizar pequenas coreografías.  
• Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo.  
 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxe-

ctos, sons e instrumentos presentes no contexto natural. 
• Manter unha actitude de respecto e de escoita activa.  
• Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.  
• Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impre-

sións sentidas na audición.  
• Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 
 

 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando materiais como fonte de son.  
• Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno reper-

torio de cancións sinxelas e practicando a improvisación, sempre que se 
cumplan os requisitos do protocolo COVID.  

• Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o 
corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Realizar pequenas coreografías.  
• Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do 

corpo.  
 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer 

exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas.  



 

 

• Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades 
dos sons do contexto.  

• Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos 
que as compoñen.  

 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
• Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en soli-

tario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe mu-
sical. 

• Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais dentro 
de estruturas sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear un produto 
musical propio individual ou grupal.  

• Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos mate-
riais, instrumentos e dispositivos electrónicos.  

 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corpo-

ral e a danza. 
• Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e dou-

tras culturas.  
 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer 

exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas.  
• Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades 

dos sons do contexto.  
• Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos 

que as compoñen.  
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en solita-

rio ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musi-
cal. 

• Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais dentro 
de estruturas sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear un produto 
musical propio individual ou grupal.  

• Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos mate-
riais, e dispositivos electrónicos.  

 



 

 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corpo-

ral e a danza. 
• Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e dou-

tras culturas.  
 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Escoitar obras de características ou estilos e compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións existentes, e facer unha 
valoración posterior. 

• Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades 
dos sons do contexto.  

• Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e descri-
bir os elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen. 

• Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as 
principais características de instrumentos doutras culturas.  

• Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións artísticas 
do patrimonio cultural propio e doutras culturas, de acontecementos, creado-
res e profesionais en relación coas artes plásticas e a música.  

 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
• Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e pezas ins-

trumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utili-
zando a linguaxe musical, valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor 
accións de mellora, sempre que se cumplan os requisitos do protocolo CO-
VID. 

• Participar en producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, 
amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas, 
mostrando actitudes de respecto e colaboración. 

• Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes mate-
riais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas 

demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de xeito 
lúdico. 



 

 

• Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e dou-
tras culturas.  

• Improvisar en grupo danzas e movementos rítmicos sobre temas fixados con 
anterioridade ou con sons extraídos do contexto, expresando sentimentos e 
sensacións, e explicar con claridade as decisións tomadas ao longo do pro-
ceso de creación, as dificultades atopadas e as solucións adoptadas. 

 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Escoitar obras de características ou estilos e compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións existentes, e facer unha 
valoración posterior. 

• Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades 
dos sons do contexto.  

• Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e descri-
bir os elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen. 

• Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as 
principais características de instrumentos doutras culturas.  

• Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  
• Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre manifestacións artísticas 

do patrimonio cultural propio e doutras culturas, de acontecementos, creado-
res e profesionais en relación coas artes plásticas e a música.  

 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
• Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e pezas ins-

trumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utili-
zando a linguaxe musical, valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor 
accións de mellora. 

• Participar en producións musicais sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, 
amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas, 
mostrando actitudes de respecto e colaboración. 

• Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes mate-
riais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 
• Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas 

demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de xeito 
lúdico. 

• Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e dou-
tras culturas.  



 

 

• Improvisar en grupo danzas e movementos rítmicos sobre temas fixados con 
anterioridade ou con sons extraídos do contexto, expresando sentimentos e 
sensacións, e explicar con claridade as decisións tomadas ao longo do pro-
ceso de creación, as dificultades atopadas e as solucións adoptadas. 

 
 

3.4 Estándares de aprendizaxe: 
 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 

• Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxec-
tos, dos animais e da voz. 

• CCEC  CAA 
• Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, as-

cendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 
• CCEC 

• Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 
• CCEC 

• Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas cali-
dades. 

• CCEC  CD 
• Identifica voces masculinas e femininas. 

• CCEC 
• Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audi-

cións. 
• CSC  CCEC 

• Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como 
do profesorado. 

• CSC  CCEC 
• Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 

• CCEC 
• Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

• CCEC 
• Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e 

os sentimentos que suscitou. 
• CCL  CCEC 

• Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 
• CCL  CCEC 

• Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, 
longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama 
(liñas e espazos), clave de sol, branca e negra. 

• CCEC  CAA 
 



 

 

• Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 
• CCEC  

• Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 
• CD  CCEC 

 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

• Repite esquemas rítmicos escoitados.  
• CCEC  CMCT  CAA 

• Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxe-
las.  

• CCEC  CSC 
• Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada.  

• CCEC  CAA 
• Fai de xeito consciente o proceso da respiración.  

• CAA 
• Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas.  

• CCEC  CMCT 
• Xoga a pregunta- resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

• CAA  CCEC  CMCT 
• Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra.  

• CCE  CCEC  CAA  CMCT 
• Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de si-

tuacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 
• CCEC  CAA 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 

• Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa 
música.  

• CCEC  CSC 
• Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando in-

terese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas.  
• CCEC  CSC 

• Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
• CCEC 

• Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música.  
• CCEC 

• Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións. 

• CCEC 
 
 

 



 

 

 
2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 
• Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 

obxectos, dos animais e da voz. 
• CCEC  CAA 

• Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

• CCEC 
• Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

• CCEC 
• Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas 

calidades. 
• CCEC  CD 

• Identifica voces masculinas e femininas. 
• CCEC 

• Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 
audicións. 

• CSC  CCEC 
• Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así 

como do profesorado. 
• CSC  CCEC 

• Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 
• CCEC 

• Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 
• CCEC 

• Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audi-
ción e os sentimentos que suscitou. 

• CCL  CCEC 
• Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

• CCL  CCEC 
• Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pul-

sación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, 
pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca e negra. 

• CCEC  CAA 
• Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

• CCEC  
• Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

• CD  CCEC 
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

• Repite esquemas rítmicos escoitados.  



 

 

• CCEC  CMCT  CAA 
 

• Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxe-
las.  

• CCEC  CSC 
• Fai de xeito consciente o proceso da respiración.  

• CAA 
• Le e interpreta con ritmo cancións ao unísono.  

• CCEC  CCL CMCT 
• Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas.  

• CCEC  CMCT 
• Xoga a pregunta- resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

• CAA  CCEC  CMCT 
 

 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 

• Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa 
música.  

• CCEC  CSC 
• Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando in-

terese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas.  
• CCEC  CSC 

• Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
• CCEC 

• Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música.  
• CCEC 

• Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións. 

• CCEC 
 

 
3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 

• Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  
• CCL  CCEC 

• Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audi-
ción dunha peza musical.  

• CCL  CCEC 
• Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e repre-

sentacións musicais.  
• CSC 

• Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  
• CAA  CCEC 



 

 

• Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical pre-
sentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

• CCEC  CMCT 
• Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

• CCEC  CAA 
• Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  
• CCEC  CAA 

• Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou 
nunha partitura sinxela.  

• CCEC  CAA 
• Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa 

estrutura.  
• CCEC  CAA 

• Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos caracte-
rísticos da música escoitada. 

• CCEC  CAA  CCL 
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

• Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de 
obras.  

• CCEC  CAA 
• Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.  

• CCEC  CAA  CMCT 
• Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con 

e sen acompañamento. (Sempre e cando se cumplan os requisitos do protocolo 
COVID.) 

• CCEC  CSC 
• Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar.  

• CAA 
• Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

• CSC 
 

 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 

• Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos  e 
emocións, e como forma de interacción social. 

• CCEC  CAA 
• Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  
• CCEC  CAA  CMCT 

• Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  
• CCEC  CSC 



 

 

• Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 
culturas.  

• CCEC  CSC 
 

 
4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 

• Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  
 CCL  CCEC 

• Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audi-
ción dunha peza musical.  

 CCL  CCEC 
• Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e repre-

sentacións musicais.  
 CSC 

• Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.  
 CAA  CCEC 

• Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical pre-
sentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

 CCEC  CMCT 
• Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais.  

 CCEC  CAA 
• Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  
 CCEC  CAA 

• Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou 
nunha partitura sinxela.  

 CCEC  CAA 
• Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa 

estrutura.  
 CCEC  CAA 

• Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos caracte-
rísticos da música escoitada. 

 CCEC  CAA  CCL 
 
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

• Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de 
obras.  

 CCEC  CAA 
• Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.  

 CCEC  CAA  CMCT 



 

 

• Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con 
e sen acompañamento. (Sempre e cando se cumplan os requisitos do protocolo 
COVID.) 

 CCEC  CSC 
• Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar.  

 CAA 
• Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

 CSC 
 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 

• Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos  e 
emocións, e como forma de interacción social. 

 CCEC  CAA 
• Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  
 CCEC  CAA  CMCT 

• Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  
 CCEC  CSC 

• Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras 
culturas.  

 CCEC  CSC 
 
   5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 

• Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  
• CCL  CCEC 

•  Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audi-
ción dunha peza musical.  

• CCL  CCEC 
•  Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras.  

• CSC 
• Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e repre-

sentacións musicais.  
• CSC 

• Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical pre-
sentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC  CCL 
•  Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

CCEC  CAA  CCL 
• Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  
• CCEC  CAA  CCL 



 

 

• Identifica, clasifica e completa os compases traballados.  
• CCEC  CMCT 

• Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados.  
• CCEC 

• Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico.  
• CAA  CD CSIEE 

• Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 
• CAA  CSIEE  CSC 

• Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes.  
• CSIEE  CCL  CD 

• Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.  
• CCEC  CAA 

• Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, 
cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

• CCEC  CAA  CCL 
• Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos 

doutras culturas.  
• CCEC  CAA 

• Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa 
estrutura. 

• CCEC  CMCT  CAA 
• Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos caracte-

rísticos da música escoitada.  
• CCEC  CAA 

• Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  
• CCEC   

• Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo 
realizado.  

• CCL  CD 
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

• Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras.   
• CCEC  CAA 

• Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 
• CCEC  CAA 

• Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con 
e sen acompañamento. (Sempre e cando se cumplan os requisitos do protocolo 
COVID.) 

• CCEC  CAA 
• Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar   

• CAA 
• Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

• CSC 



 

 

• Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa pro-
pia cultura.  

• CCEC  CAA 
• Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para 

crear acompañamentos.  
• CCEC  CD  CAA 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 
 

• Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de interacción social.  

• CCEC  CSC 
• Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  
• CCEC  CAA  CMCT 

• Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  
• CCEC  CMCT 

• Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega 
ao patrimonio artístico e cultural.  

• CCEC  CSC 
• Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas.  

• CCEC  CSC 
• Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

• CSEIEE  CAA  CMCT 
• Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas.  

• CSC 
• Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resul-

tado. 
• CAA 

 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BLOQUE 1. ESCOITA 
 

• Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  
• CCL  CCEC 

• Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audi-
ción dunha peza musical.  

• CCL  CCEC 
• Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras.  

• CSC 
• Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e repre-

sentacións musicais.  
• CSC 



 

 

• Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical pre-
sentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC  CCL 
• Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

CCEC  CAA  CCL 
• Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais.  
• CCEC  CAA  CCL 

• Identifica, clasifica e completa os compases traballados.  
• CCEC  CMCT 

• Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados.  
• CCEC 

• Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico.  
• CAA  CD CSIEE 

 
• Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

• CAA  CSIEE  CSC 
• Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes.  

• CSIEE  CCL  CD 
• Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.  

• CCEC  CAA 
• Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, 

cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos).  
• CCEC  CAA  CCL 

• Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos 
doutras culturas.  

• CCEC  CAA 
• Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou 

nunha partitura sinxela.  
• CCEC  CAA 

• Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa 
estrutura. 

• CCEC  CMCT  CAA 
• Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos caracte-

rísticos da música escoitada.  
• CCEC  CAA 

• Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  
• CCEC   

• Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo 
realizado.  

• CCL  CD 
 
 
 
BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 



 

 

• Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras.   
• CCEC  CAA 

• Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 
• CCEC  CAA 

• Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con 
e sen acompañamento. (Sempre e cando se cumplan os requisitos do protocolo 
COVID.) 

• CCEC  CAA 
•  Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar   

• CAA 
• Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons 

dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto 
da aula. 

• CCEC  CAA 
• Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

• CSC 
 

• Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa pro-
pia cultura.  

• CCEC  CAA 
• Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para 

crear acompañamentos.  
• CCEC  CD  CAA 

 
 
BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

 
• Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social.  
• CCEC  CSC 

• Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  

• CCEC  CAA  CMCT 
• Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

• CCEC  CMCT 
• Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega 

ao patrimonio artístico e cultural.  
• CCEC  CSC 

• Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas.  
• CCEC  CSC 

• Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 
• CSEIEE  CAA  CMCT 

• Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas.  
• CSC 

• Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de cre-
ación.  



 

 

• CCL 
• Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resul-

tado. 
• CAA 

 
 

3.5 Temporalización: 
 

A Programación Didáctica estará estruturada en 6 unidades didácticas para cada 
curso e levaranse a cabo dende o 10 de setembro de 2020 ao 22 de xuño de 2021 
segundo a Orde pola que se aproba o calendario escolar para os centros sostidos 
con fondos públicos. 

 
Realizaranse dúas en cada trimestre, sempre atendendo ao criterio de flexibili-

dade. 
 
O Decreto 105/2014, de 4 de septiembre determina a distribución horaria de 

cada unha das áreas curriculares na educación primaria. Establecese para a edu-
cación primaria un total de 2 horas semanais para educación artística, das cales 
una hora semanal é  destinada para educación plástica e a outra hora é a destinada 
para a educación musical. 

 
3.6 Mínimos esixibles: 
 
1º de Educación Primaria: 

-Cualidades do son (altura, duración, intensidade e timbre). 
-Usar termos sinxelos para comentar as obras musicais expresando as ideas e 
os sentimentos que estas suscitan. 
-Actitude positiva e de respecto cara ás opinións das outras persoas. 
-Expresar, a través de diferentes linguaxes, algúns dos elementos dunha obra 
musical. 
-Recoñecer os compoñentes nunha obra musical e representalos a través do 
movemento, da elaboración de debuxos ou da linguaxe verbal. 
-Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos coa voz, co 
corpo, cos obxectos sonoros e cos instrumentos. 

 
2º de educación primaria: 

-Cualidades do son (altura, duración, intensidade e timbre). 
-Usar termos sinxelos para comentar as obras musicais expresando as ideas e 
os sentimentos que estas suscitan. 
-Actitude positiva e de respecto cara ás opinións das outras persoas. 
-Expresar, a través de diferentes linguaxes, algúns dos elementos dunha obra 
musical. 



 

 

-Recoñecer os componentes nunha obra musical e de representalos a través do 
movemento, da elaboración de debuxos ou da linguaxe verbal. 
-Reproducir e improvisar patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos 
coa voz, co corpo, cos obxectos sonoros e cos instrumentos. 
-Sonorizar relatos ou imaxes. 
-Iniciación flauta. 

 
3º de Educación Primaria: 

-Identificar e describir elementos musicais e as sensacións que as obras artísti-
cas provocan. 
-Expresar, a través de diferentes linguaxes, algúns dos elementos dunha obra 
musical. 
-Usar axeitadamente algúns dos termos propios da linguaxe musical.  
-Utilizar distintos recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  
-Memorizar e interpretar un repertorio mínimo de cancións, de pezas instrumen-
tais e de danzas. 
-Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais. 

 
4º de Educación Primaria: 

-Identificar e describir elementos musicais e as sensacións que as obras artísti-
cas provocan. 
-Usar axeitadamente algúns dos termos propios da linguaxe musical.  
-Utilizar distintos recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  
-Memorizar e interpretar un repertorio mínimo de cancións, de pezas instrumen-
tais e de danzas. 
-Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais. 

 
5º de Educación Primaria: 

-Buscar, seleccionar e organizar información sobre manifestacións musicais do 
patrimonio cultural propio e doutras culturas. 
-Formular opinións acerca das manifestacións artísticas. 
-Memorizar e interpretar un repertorio abundante de cancións, de pezas instru-
mentais e de danzas. 
-Recoñecer músicas do medio social e cultural propio e doutras épocas e cultu-
ras. 
-Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpretación de pe-
zas musicais e de danzas. 

 
6º de Educación Primaria: 

-Buscar, seleccionar e organizar información sobre manifestacións musicais do 
patrimonio cultural propio e doutras culturas. 



 

 

-Formular opinións acerca das manifestacións artísticas e ter un sentido crítico e 
de respecto fronte a creación allea. 
-Recoñecer músicas do medio social e cultural propio e doutras épocas e cultu-
ras. 
-Axustar a propia acción á das outras persoas do grupo na interpretación de pe-
zas musicais e de danzas. 
-Coñecer e dominar a lectura e escritura musical. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Materiais, recursos didácticos e organización do espazo. 

 
5.1 Material didáctico: 

 
Material didáctico: son todos os elementos de xogo e traballo válidos para desen-

volver capacidades e habilidades e que permitan realizar novas aprendizaxes. Aquí 
atopámonos con algúns materiais didácticos a  nivel centro  (medios audiovisuais); 
materiais didácticos a  nivelcontorno (árbores, follas, periódicos, de refugallo, de uso 
doméstico, etc.); materiais didácticos anivel aula (os pertencentes a cada recuncho da 
aula para o desenvolvemento das distintas capacidades humanas: instrumentos mu-
sicais, pizarra eléctrónica, xogos didácticos; materiais elaborados polo mestre e polo 
alumnado; materiais ofrecidos polo mestre: cancións, CD, DVD,  libro-CD, material 
esgotable; contos, etc.). Neste punto cabe destacar a escasa dotación de instrumen-
tos e para as aulas de música, posto que sendo dúas as aulas só están equipadas 
cos instrumentos e materiais necesarios para unha única aula. 

 
5.2 Recursos didácticos: 

 
 -Recursos humanos: son tódolos profesionais que traballan no centro, desta-

cando que eu son a especialista de música na Etapa Primaria. Ademais, terei en 
conta ao resto da comunidade educativa, fundamentalmente á familia. 

 
 -Recursos materiais: constitúen un  instrumento importante para o  desenvolve-

mento da  tarefa educativa; son utilizados para levar a cabo a actividade, o xogo 
e o proceso de ensino – aprendizaxe. Cabe distinguir entre: 

 



 

 

 1.Material a nivel de centro: infraestruturas; as propias aulas de cada grupo, 
aula de informática, materialfunxible (fotocopias, cartolinas, papeis especiais, cinta 
autocolante, grapas, cola, etc.), patios, almacén de materiais, etc. O centro conta con 
dúas aulas de música, unha situada no edificio do Nicolás e outra no edificio do Areal, 
ainda que neste curso por mor da situación do COVID non se empregarán. 
 
  2. Material curricular: traballaremos os contidos a través de material creado 
polo profesor da materia de música para este ano. 
 

 
5.3 Organización do espazo: 

 
A distribución do espazo debe facilitar a consecución das intencións educativas, 

de maneira que favoreza a autonomía e a flexibilidade na organización das actividades 
de adecuación aos ritmos dos nenos e nenas. Debe adecuarse ás necesidades de 
exploración do alumnado, así como á variedade de usos que se lle poida dar. 

 
Este ano, o alumnado deberá permanecer nas súas aulas mantendo a disposición 

que o seu titor/a acordase para manter a distancia de seguridade por mor do COVID. 
O neno e a nena terán que adquirir hábitos de organización, regular a súa conduta, 
coñecer e utilizar as normas que rixen cada espazo e actuar con autonomía. 

 
6. Criterios de avaliación e cualificación. 
 

• Os instrumentos de avaliación que utilizarei son os seguintes: 
 
- Observación directa. 
- Traballo diario. 
- Fichas. 
- Cadernos de clase. 
- Pequenos controis da evolución do alumno e alumna. (avaliación conti-

nua) 
- Asistencia e comportamento. 

• Os criterios de cualificación son: 
 
- Remata as tarefas 
- Actitude ante o traballo. 
- Limpeza na presentación dos traballos. 
- Participación en clase. 
-     Comportamento. 
- Coidado do material. 

• Calificacións dos diferentes controis. 

 
 



 

 

 
As portentaxes que conformarán as notas finais quedan establecidas na seguinte pro-
porción: 
 

Traballo diario 50% Observación directa, traballo diario, fichas, cader-
nos de clase. 

Controis e exámenes 20% Pequenos controis da evolución do alumno e 
alumna e exames finais de trimestre. 

Actitude e comportamento 20% 
Remata as tarefas, actitude ante o traballo, limpeza 
na presentación dos traballos, participación en 
clase, comportamento e coidado do material. 

Outras consideracións do profesor 10% 

Observación sobre a evolución global do alumno/a, 
esforzo dentro das súas capacidades e valoración 
en relación ao contexto socio-familiar, faltas de 
asistencia. 

 
 
 
 

7. Metodoloxía e indicadores de logro. 
 
 7.1 principios metodolóxicos. 

 
A práctica educativa debe: 
 
• Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar 

aqueles contidos que sexan máis relevantes para acadar competencias; os 
contidos esenciais deberán ser considerados e analizados dende a óptica da 
utilidade para formar cidadás e cidadáns cos perfís necesarios para moverse 
con adecuación, responsabilidade e liberdade no mundo actual. 

• Dotar aos contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización. 
• Centrarse na  funcionalidade, orientando as  aprendizaxes cara á  súa apli-

cación en  contextos diferentes e diversificados e conseguindo que as nenas 
e os nenos desenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a capaci-
dade de enfrontarse a situacións novas. 

• Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e 
na toma de decisións sobre o traballo, controlando os procesos, usando 
conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis 
autónomo). 



 

 

• Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade entre a superabundancia 
e a rápida renovación da información, fomentando habilidades para a 
busca, selección, procesamento,tratamento e comunicación dela. 

• Todo isto permite inferir certos principios, estratexias metodolóxicas, fórmu-
las organizativas: 

• A metodoloxía proposta, será activa, entendendo por tal tanto a actividade 
mental coma física que potencie a construción de aprendizaxes significati-
vas. 

• Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alum-
nado, tanto na práctica docente coma na selección de contidos. 

• A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa 
e dinámica das nenas e dos nenos, que achegarán as súas habilidades, 
destrezas, actitudes, conceptos, intereses, xunto ás doresto de compañei-
ras e compañeiros, nun ambiente de cooperación. 

• Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa 
axuda do grupo, á luz da nova información. 

 
Cómpre empregar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás 

rapazas identificar a necesidade  de  información,  localizala,  seleccionala  e  recoñe-
cer  as  fontes  e  os  recursos  máis apropiados, así como responsabilizarse do seu 
uso adecuado. Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar 
cada vez máis autonomamente as bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. 

 
No desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen aspectos como que 

o alumnado encontre sentido ao traballo que debe realizar, o coñecemento dos obxec-
tivos e finalidades que se pretenden acadar, a consciencia dos propios erros e a busca 
de recursos necesarios para superalos. 
 

Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e medi-
ador para facilitar a construción de aprendizaxes; utiliza contextos cotiáns, familiares 
e habituais para que o alumnado aprenda comprobando o interese e a utilidade do 
que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e 
ser aplicadas a contextos múltiples; crea un contorno seguro e un ambiente motivador. 

 
A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A 

información que xere a avaliación debe orientar o  proceso educativo e  indicarlles ao 
profesorado e ao alumnado onde están respecto ás competencias e aos obxectivos 
establecidos e facilitar a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se 
debe reducir a comprobar os resultados da aprendizaxe; trátase dunha avaliación con-
tinua que precisa estar presente en todos os aspectos e momentos do proceso de 
ensino- aprendizaxe. Neste contexto, as  alumnas e  os  alumnos deberán poder ache-
gar as  súas propias valoracións a través da auto avaliación. 

 
En síntese, para a educación primaria precísanse métodos que permitan apren-

der desde a realidade e desde as concepcións previas, desde unha ollada ao contorno 
con curiosidade e interese, desde a diversidade, desde un plan común, compartido e 
conxunto; cómpren métodos que favorezan que as nenas e  os nenos traballen man 



 

 

con man e  mente con mente, fagan conxuntamente, cooperen, progresen ao seu 
propio ritmo, aprendan a aprender... acadando cada vez maior autonomía, posibili-
tando unha auténtica comunicación na aula e sendo protagonistas da súa propia 
aprendizaxe. 

 
 

7.1 Indicadores de logro. 
 
 A práctica docente someterase a unha avaliación constante por parte do pro-
fesorado atendendo aos seguintes criterios. Cada un deles valorarase cunha nota de 
0 a 10. Aqueles apartados que non acaden os mínimos ou que obteñan unha valora-
ción baixa serán revisados e modificados polo docente ata que se acaden os resulta-
dos desexados. Os indicadores a valorar son os seguintes: 
 

• Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades, exercicios e ta-
refas, recursos axustados á programación didáctica e as necesidades e inte-
reses do alumnado.  

• Establezo a miña actividade educativa de forma coordinada co restante pro-
fesorado. 

• Plantexo situacións introductorias previas ao tema que se vai a tratar.  
• Relaciono os contidos e actividades cos intereses e coñecementos previos do 

alumnado. 
• Utilizo recursos didácticos variados tanto para a presentación dos contido 

como para a práctica do alumnado. 
• En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados propoño novas activida-

des que faciliten a súa adquisición.  
• Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función da diversidade de 

alumnado, dos temas e contidos.  
 
 

8. Avaliación inicial e organización das actividades. 
 
8.1 Avaliación inicial. 
 
A avaliación inicial atópase integrada no primeiro tema de cada nivel. O seu carácter é 
principalmente práctico e oral. Nos cursos quinto e sexto vai acompañada dunha proba 
escrita ou oral que reúne os principais contidos teóricos de pasados cursos. Nos cursos 
de primeiro a cuarto introdúcese a avaliación inicial a modo de exercicios e actividades 
prácticas nas que se repasan conceptos previamente traballados e necesarios para se-
guir avanzando na aprendizaxe musical.  
 
8.2 Organización das actividades. 

 
A clasificación das actividades responden a dous criterios: agrupamento do 

alumnado e intención da actividade: 
 

 



 

 

• Agrupamento do alumnado. 
 
- Grande grupo: dirixidas ao curso, ciclo e incluso ao centro. Son as activi-

dades complementarias, extraescolares e conmemorativas. 
 
- Grupo-aula: actividades realizadas polo alumnado  dentro do aula.  

 
- Pequeno  grupo:  actividades  para  as  que  é  necesario  dividir  o grupo  

-  aula  en  pequenos subgrupos de 4 ou 5 nenos e nenas. 
 

- Individuais: aquelas nas que cada alumno traballa individualmente. Im-
portantes á hora de traballar determinados obxectivos didácticos, pero 
non deben monopolizar a nosa actuación. 

 
2. Intencionalidade das actividades. 
 

- Actividades de iniciación: partiremos de actividades que enlacen coñe-
cementos xa asimilados polos escolares  cos  novos  que  van  a  desen-
volver,  dando  lugar  a  un  aprendizaxe  significativo.  Talesactividades 
deben ser unha recapitulación dos contidos abordados anteriormente e 
servirlles de “trampolín” para os novos. Deben ser motivadoras para es-
pertar o interese por aprender cousas novas.  
 

- Actividades de desenvolvemento: son as máis numerosas e as que uti-
lizamos  para desenvolver oproceso de ensino – aprendizaxe. 

 
- Actividades de ampliación: serven para acrecentar o aprendido polo 

alumnado na unidade. 
 

- Actividades de reforzo: con elas afianzaremos os coñecementos aínda 
non adquiridos. 

 
- Actividades avaliativas: a través das mesmas comprobaremos o grao de 

asimilación dos contidos propostos. Deben estar insertas dentro do pro-
ceso de ensino – aprendizaxe. 

 
- Actividades de síntese: axudan a recapitular os contidos da unidade di-

dáctica e a afianzar os mesmos. 
 

 
9. Medidas de atención á diversidade. 

 
A miña proposta educativa trata de promover as seguintes estratexias: 
 

- Adoptar organizacións flexibles dentro da aula para desenvolver estra-
texias inter e intragrupais e poder potenciar o traballo con grupos hete-
roxéneo de alumnos e alumnas. 



 

 

 
- Levar a cabo as medidas de reforzo educativo ou adaptacións curricula-

res propostas polocentro  para  o  alumnado  que  o  necesite,  coa  axuda  
do  resto  de  profesionais  do  centro, partindo das avaliacións psicope-
dagóxicas correspondentes. 

 
- Atender á diversidade a través das actividades recollidas nas UD (activi-

dades de reforzo, ampliación, de atención a características persoais, cul-
turais, sociais, etc.) 

 
- Non esquezamos que a intervención educativa na educación primaria 

debe adquirir un marcado carácter preventivo e compensador, de ma-
neira moi especial para o alumnado que presenta algún problema que 
impida o seu normal desenvolvemento. 

 
10. Aportación a diferentes proxectos. 
 
Festividades: 

 MAGOSTO: diferentes cancións e dramatizacións. 
 SAMAÍN: cantigas e danzas e dramatizacións. 
 NADAL: canto de panxoliñas e aguinaldo. 
 A PAZ: dramatización e cancións relacionadas coa temática da paz. 
 ENTROIDO: bailes e desfiles de disfraces. 
 SEMANA DO LIBRO: estudo das letras de diferentes cancións e tra-

ballo con poesía musical. 
 AS LETRAS GALEGAS: cantigas e danzas propias do folclore ga-

lego. 
 FIN DE CURSO: cancións de carácter festivo. 

 
Relación co proxecto lector: 

 Lectura de cantigas e textos. 
 Situación no mapa (Galicia, España, Europa...) de distintos lugares 

relacionados coa procedencia de diferentes músicas. 
 A Paz e a amizade como temática constante nas diversas propostas 

musicais. 
 Prácticas de comprensión utilizando o sulinado e realizando unha se-

rie de preguntas orais sobre as lecturas propostas e os enunciados a 
traballar. 

 
Relación co plan TICS: 
 

 Empregar programas informáticos musicais.   



 

 

 Realizar  búsquedas en internet para diferentes actividades musicais 
propostas.  

 Empregar a pizarra dixital. 


