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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 3º CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competen-
cias

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ B1.1. USlizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades do 

son e coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras cultu-

ras.

▪ EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os senSmen-

tos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

▪ EMB1.1.4. IdenSfica manifestacións ardsScas propias de Galicia.

▪ CCL 

▪ CCEC

▪ B1.2. IdenSficar e describir as ca-

racterísScas de elementos musi-

cais e calidades dos sons do con-

texto.

▪ EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elemen-

tos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e 

nos sons do contexto.

▪ CCEC 

▪ CMCCT

▪ B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen.

▪ EMB1.3.1. DisSngue Spos de voces e instrumentos, e agrupa-

cións instrumentais ou vocais. 

▪ EMB1.3.2. IdenSfica e describe variacións e contrastes de veloci-

dade e intensidade tras a escoita de obras musicais.

▪ CCEC 

▪ CAA
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**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 reflecSdos en cor azul 

▪ B1.4. USlizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical.

▪ EMB1.4.2. IdenSfica as partes dunha peza musical sinxela e pre-

senta graficamente a súa estrutura.

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL

▪ B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas ins-

trumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou instru-

mentos, uSlizando a linguaxe mu-

sical.

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con 

disSntos agrupamentos con e sen acompañamento. 

▪ EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros comeSdos e amosa inter-

ese por mellorar.

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA

▪ B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da cul-

tura galega e doutras culturas.

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando 

interpreta danzas. 

▪ EMB3.2.2. IdenSfica, reproduce e goza interpretando danzas tra-

dicionais galegas e doutras culturas.

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
- Valoración dos conSdos 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 acStudes: ParScipación, Esforzo, …

Instrumentos: - Realización de probas escritas ou orais, fichas, Caderno da clase, Rexistro de 
acSvidades prácScas, …

Cualificación final

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

volvidas nos dous primeiros trimestres, así como as acSvidades de reforzo, repaso, recuperación 

e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 

polo Real Decreto 463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación conSnúa, consignarase a cualificación final coa media das 

dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do 

alumnado, ata un máximo dun 20% segundo as condicións e caracterísScas do traballo desen-

volvido dende a suspensión da acSvidade lecSva presencial nas aulas e atendendo á adecuación 

do mesmo, seguimento acSvo das aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas 

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

AcDvidades

- Repaso e aprendizaxe de Cancións. Audicións, vídeos. 

- Discriminación audiSva: Recoñecemento de voces, instrumentos. 

- Traballo de linguaxe musical e prácSca Instrumental: Ritmos, percusión corporal, 
Melodías de frauta,… 

- Movemento e expresión corporal.

Metodoloxía (alumnado con 
conecDvidade e sen conecD-
vidade):

- Baséase no ensino acSvo tendo como obxecSvo unha aprendizaxe significaSva. Prepa-
rar o alumno como intérprete, como auditor e receptor da música, como realizador 
expresivo e creaSvo e como coñecedor dos rudimentos da técnica e da linguaxe musi-
cal. Os aspectos citados traballaranse para a comunicación e para a expresión de vi-
vencias, senSmientos 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 explicaSvos para a realización das dife-
rentes tarefas, tanto ás familias con conexión a Internet, coma ás familias que só dis-
poñan dun teléfono móvil, suficiente para reprodución de audio, de vídeo, e documen-
tos pdf.

Materiais e recursos
Libros de texto, Fichas pdf, Audios mp3, instrumentos musicais: frautas, coSáns ou ca-
seiros, materiais propios: vídeos didácScos, aparellos electrónicos para acceso a enlaces 
de internet (teléfono, computadores, …)
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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 Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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