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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 5º CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ B1.1. Escoitar obras de caracte-

rísticas ou estilos e compositores 

e compositoras diferentes, reco-

ñecer as diferenzas e/ou as rela-

cións existentes, e facer unha va-

loración posterior.

▪ EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións 

e os sentimentos que lle provoca a audición dunha 

peza musical.

▪ CCL 

▪ CCEC

▪ B1.2. Identificar e describir as ca-

racterísticas de elementos musi-

cais e calidades dos sons do con-

texto.

▪ EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto.

▪ B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou frag-

mentos, e describir os elementos 

da linguaxe musical convencional 

que as compoñen.

▪ EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 

agrupacións vocais e corais.

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL
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▪ B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumen-

tos, e identificar as principais ca-

racterísticas de instrumentos dou-

tras culturas.

▪ EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os ins-

trumentos. 

▪ EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á 

súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos).

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL

▪ B1.7. Buscar, seleccionar e orga-

nizar informacións sobre manifes-

tacións artísticas do patrimonio 

cultural propio e doutras culturas, 

de acontecementos, creadores e 

profesionais en relación coas ar-

tes plásticas e a música.

▪ EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

▪ EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito 

ordenado, e achega evidencias do traballo realiza-

do.

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CD

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL
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▪ B2.1 Interpretar un repertorio bá-

sico de acompañamentos, can-

cións e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, mediante a 

voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o traba-

llo feito, avaliar o resultado e pro-

por accións de mellora.

▪ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical trata-

da para a interpretación de obras.  

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos. 

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento. 

▪ EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosan-

do interese e esforzo por mellorar 

▪ CCEC 

▪ CAA

▪ B2.3. Explorar e utilizar as posibi-

lidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos 

e dispositivos electrónicos.

▪ EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispo-

sitivos electrónicos e informáticos para crear acom-

pañamentos.

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CAA

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA
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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. 

▪ B3.2. Interpretar un repertorio bá-

sico de danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas.

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

música cando interpreta danzas. 

▪ EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes 

lugares e culturas, e valora a súa achega ao patri-

monio artístico e cultural. 

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas.

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSC

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. 
- Traballos de busca de información e síntese. 
- Discriminación auditiva: Recoñecemento de voces, instrumentos. 
- Traballo de linguaxe musical e práctica Instrumental: Ritmos, percusión 

corporal, Melodías de frauta,… 
- Uso de aplicativos de Edición e Gravación musical. (MuseScore, Audacity, 

…) 
- 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 Plataforma Edixgal,  Tito-
res, email: materiais de audio, impresos, e vídeos explicativos para a realiza-
ción das diferentes tarefas, tanto ás familias con conexión a Internet, coma ás 
familias que só dispoñan dun teléfono móvil para a comunicación, suficiente 
para envío de audios, de vídeo, e documentos pdf.

Materiais e recursos

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

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás fami-
lias

Páxina web, correo electrónico, Plataforma EVA-Edixgal, e a través das titoras e tito-
res.

Publicidade Páxina web do centro.
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