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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 2º CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ B1.1. Explorar, escoitar e describir ca-
lidades e caracterísRcas de materiais, 
obxectos, sons e instrumentos pre-
sentes no contexto natural.

▪ EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras 
do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos ani-
mais e da voz. 

▪ EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporal-
mente estas calidades: son curto, longo, ascendente 
e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

▪ EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu 
contexto. 

▪ EMB1.1.4. URliza aplicacións informáRcas e xogos 
para a discriminación audiRva das calidades traba-
lladas. 

▪ EMB1.1.5. IdenRfica voces masculinas, femininas e 
infanes.

▪ Conciencia e ex-
presións culturais 
(CCEC). 

▪ Aprender a 
aprender (CAA). 

▪ Competencia dixi-
tal (CD). 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducaRva para o desenvolvemento do ter-
ceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

▪ B1.5. IdenRficar e expresar a través 
de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical (Rm-
bre, velocidade, intensidade ou carác-
ter). 
 
 

▪ EMB1.5.1. Coñece, idenRfica e representa elemen-
tos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, 
curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agu-
do, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, 
branca, negra e parella de corcheas. 

▪ EMB1.5.2. URliza notación non convencional para 
representar elementos do son. 

▪ EMB1.5.3. URliza aplicacións informáRcas sinxelas 
para realizar acRvidades musicais. 

▪ CD 

▪ CCEC

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar algún ins-
trumento por familias instrumentais.

▪ EMB1.6.1. Recoñece e idenRfica algúns instrumen-
tos, e clasiicaos por familias.

▪ CCEC

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL

▪ B2.1. Coñecer e uRlizar as posibilida-
des sonoras e musicais do corpo e 
doutros obxectos, manipulando dis-
Rntos materiais como fonte de son. 
 

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. ▪ CMCCT 

▪ CCEC
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▪ B2.2. Coñecer e manexar a frauta 
doce e algún instrumento de aula.

▪ EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento melódi-
co ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frau-
ta e dos instrumentos da aula.

▪ CCEC 

▪ CSC

▪ B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un pe-
queno repertorio de cancións sinxelas 
e pracRcando a improvisación.

▪ EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 
un pequeno repertorio de cancións sinxelas.

▪ CCEC

▪ B2.4. Reproducir, crear e representar 
esquemas rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo, os instrumentos e pa-
tróns de movemento. 
 

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 
fórmulas rítmicas básicas. 

▪ EMB2.4.2. IdenRfica a pregunta-resposta con moR-
vos melódicos e rítmicos. 

▪ EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-
melódicos con brancas, negras e silencio de negra, 
engadindo a clave de sol.

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducaRva para o desenvolvemento do ter-
ceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán que ser 
vistos ao inicio de curso en setembro, están reflecRdos en cor azul. 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA

▪ B3.2. Coñecer e valorar as posibilida-
des sonoras, de movemento e expre-
sivas do corpo.

▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo a esemulos sono-
ros. 

▪ EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e infe-
riores nos desprazamentos coa música.

▪ CCEC

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- Valoración dos contidos e competencias adquiridas ou desenvoltas nas unidades . 
- Realización do traballo da casa: Realización e presentación de exercizos, 
 Traballos específicos,  Exposicións: Gravación de audio e vídeo. 
- Valoración de actitudes: Participación, Esforzo, …

Instrumentos: - Realización de probas escritas ou orais, fichas, Caderno da clase, Re-
xistro de actividades prácticas, …
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Cualificación final

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes 

desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repa-

so, recuperación e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes realizadas dende a decla-

ración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa 

media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sem-

pre en beneficio do alumnado, ata un máximo dun 20% segundo as condicións e carac-

terísticas do traballo desenvolvido dende a suspensión da actividade lectiva presencial 

nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e 

implicación e grao de calidade nas tarefas propostas.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

- Repaso e aprendizaxe de Cancións. Audicións, vídeos. 
- Discriminación auditiva: Recoñecemento de voces, instrumentos. 
- Traballo de linguaxe musical: Ritmos, percusión corporal, Instrumentos … 
- Movemento e expresión corporal.
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Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade):

- Baséase no ensino activo tendo como obxectivo unha aprendizaxe significati-
va. Preparar o alumno como intérprete, como auditor e receptor da música, 
como realizador expresivo e creativo e como coñecedor dos rudimentos da 
técnica e da linguaxe musical. Os aspectos citados traballaranse para a comu-
nicación e para a expresión de vivencias, sentimientos e emocións personais. 

- Para isto faránselle chegar ao alumnado a través da páxina do CEIP,  Titores, 
email, ou en man, materiais de audio, impresos, e vídeos explicativos para a 
realización das diferentes tarefas, tanto ás familias con conexión a Internet, 
coma ás familias que só dispoñan dun teléfono móvil, suficiente para reprodu-
ción de audio, de vídeo, e documentos pdf.

Materiais e recursos
Libros de texto, Fichas pdf, Audios mp3, instrumentos musicais: frautas, cotiáns 
ou caseiros, materiais propios: vídeos didácticos, aparellos electrónicos para 
acceso a enlaces de internet (teléfono, computadores, …)

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás fami-
lias

Páxina web, correo electrónico, aula virtual, e a través das titoras e titores.

Publicidade Páxina web do centro.
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