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1. Introdución

O Ceip Condesa de Fenosa está situado no Barco de Valdeorras, no oriente ourensán, ocupando a cabeceira da
comarca de Valdeorras. No concello, a actividade económica agrícola (viticultura) tradicional, veuse superada dende
hai bastantes anos pola produción de lousa nas distintas canteiras dos concellos lindeiros e polo sector de servizos,
contando cun Hospital Comarcal, Centros de estudos, Delegación de Facenda, Xulgados, etc...
A  crise  económica  determinou a  redución  do  número  de  alumnado inmigrante,  que non hai  moito  tempo era
relevante, e a aparición de carencias económicas no alumnado superando amplamente ás que había noutrora.
O centro educativo, tal e como reflicten os seus documentos, aposta definitivamente por varios eixos de traballo que
se artellan ao redor do Equipo da Biblioteca, da Axenda 21, do Equipo de Normalización Lingüística e da promoción
das TIC.
Así  a promoción da lectura,  a alfabetización en información, o compromiso ambiental,  os hábitos saudables,  a
dotación en medios técnicos suficientes, a creación de recursos innovadores na nosa lingua, o coñecemento respecto
e valoración do noso patrimonio cultural e o desenvolvemento dun espírito crítico, colaborativo e solidario son o cerne
das actividades que se desenvolven dentro e fóra das nosas aulas.
Outro  dos aspectos  dignos de ter  en conta é  o  da integración:  o  noso centro  é  o  centro  de referencia  para a
integración de alumnado con necesidades educativas específicas da comarca, e isto non por designación oficial,
senón pola aposta decidida de todos os membros da comunidade educativa de promover a integración, convencidos
de que é  un factor  necesario  para crearmos unha sociedade máis  xusta  e  solidaria,  e  ao tempo un elemento
enriquecedor para todo o alumnado.
Así  pois  nas  nosas  aulas  dispoñemos  de  medios  tecnolóxicos,  creamos  recursos  que  compartimos  na  rede,
promovemos o uso do noso idioma, fomentamos o respecto á natureza, establecemos lazos de solidariedade entre os
membros da comunidade e de fóra dela, somos respectuosos con outras culturas, normalizamos e dinamizamos o
noso idioma, valoramos as diferencias dentro dun trato equitativo, entendemos a diversidade como riqueza... Pero
non  todo  é  perfecto,  hai  eivas  no  centro  que  pasan  pola  escaseza  de  profesorado,  esgotadoras  esixencias
burocráticas que minguan o traballo educativo, nalgúns casos falla de apoio dende as familias...
En resume o Ceip Condesa de Fenosa ten como obxectivo fundamental promover o desenvolvemento integral do seu
alumnado, fomentando valores solidarios, de respecto e coidado do contorno natural e cultural, fomentando o traballo
en equipo, colaborativo, no que se respecten as diferencias de cada quen... Nas verbas de A. Machado, queremos que
os nosos alumnos e alumnas sexan, no bo sentido da palabra, bos.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas musicais e
dancísticas  de  diferentes  xéneros,  estilos,
épocas e culturas, a través da recepción activa,
para desenvolver a curiosidade, a sensibilidade,
o  pensamento  crít ico  e  o  respecto  pola
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Recoñecer  os  elementos  básicos
específicos  da  linguaxe  musical,  a  través  da
percepción  e  da  anál ise  de  di ferentes
fragmentos e obras, para chegar á comprensión
das  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas.

2-4

OBX3  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas musicais e
dancísticas e  os  seus contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 4 3 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, do
corpo e dos medios dixitais, para producir obras
propias.

1 2 1-5 2 1 3-4

OBX5  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
musicais e dancísticas, tanto individuais coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1-5 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XBo día, querida música!1 4

Esta primeira unidade será a porta que nos
levará a descubrir o mundo da música.
Descubriremos onde podemos atopar a
nosa amiga Música mediante xogos,
cancións, contos e experiencias

10

XO meu corpo é un istrumento2 4

Coa axuda da nosa mascota descubrimos
que no noso corazón levamos a música
pero podemos facer música con algunha
parte do noso corpo? Así, exploraremos as
posibilidades do noso corpo para producir
sons e así crear música. Ademais
serviranos como proceso de expresión no
que cada neno/a explorará o seu porpio
corpo.

10

XTerra nai3 4

A natureza forma parte da nosa vida. Nesta
unidade imos coñecer a natureza dende a
música. Aprenderemos que a natureza
emprega sonspara comunicarse e
expresarse

10

Ritmo africano X4 3
Nesta unidade centrarémonos na
diversidade cultural e profundizaremos nas
diferentes músicas do mundo.

10

O código musical X5 3
A música ten o seu propio código para
comunicarse. Nesta unidade traballaremos
as notas musicais e as diferentes figuras.

10

Xoga co volume X6 3
Nesta unidade traballaremos unha das
calidades do son: a intensidade e faremos
numerosos exemplos de sons fortes e
débiles.

10

O ritmo das palabras X7 3Nesta unidades utilizaremos as palabras
para coñecer diferentes ritmos musicais. 10

XEscala musical8 4
Nesta unidade traballaremos o canto e o
movemento e tambén coñeceremos a
escala musical.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XMúsica mestr@s!9 4
Nesta unidade intentaremos facer unha
representación musical mediante unha
historia e a música.

10

XDespedímonos!10 3
Practicamos a representación musical da
unidade anterior para plasmala no festival
de fin de curso

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Bo día, querida música!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Analizar os elementos fundamentais de
manifestacións artísticas sinxelas.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Clasificar elementos fundamentais da
linguaxe musical.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Buscar información de forma guiada
sobre aspectos musicais.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Mostrar respecto cara as diferentes
propostas artísticas.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Mostrar respecto na realización de
actividades.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Mostrar respecto na recepción de obras
artísticas respetando as normas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir ecperiencias musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar na realización de producións
artísticas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

2

Título da UDUD

O meu corpo é un istrumento

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos culturais e artísticos
seleccionados.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Aplicar de forma guiada a información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de xeito guiado.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Mostrar respecto na recepción de
actividades.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de maneira guiada.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresar de forma guiada ideas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir experiencias creativas cos
compañeiros.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.
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Contidos

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Construción asistida de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna, especialmente de
reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

3

Título da UDUD

Terra nai

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir manifestacións artísticas
musicais.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver a capacodade de procura
guiada de información.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir experiencias creativas
musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir experiencias creativas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de forma guiada no deseño de
producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

4

Título da UDUD

Ritmo africano

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Descubrir propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
e respecto por estas.

 Descubrir propostas artísticas musicais
de diferentes xéneros

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información

CA1.5 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
musicais que forman parte do patrimonio de diversas
contornas, compartindo sensacións, indicando as
canles, medios e técnicas empregados e
identificando diferenzas e similitudes.

Iniciarse na identificación do significado
de distintas manifestacións culturais e
artísticas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións musicais
sinxelas, experimentando coas diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións musicais sinxelas.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións musicais elementais.

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Formar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e
artísticas.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades

CA3.1 - Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Descubrir propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e
performativas.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas, de
maneira básica e guiada, a través de canles e
medios de acceso sinxelos, de forma individual e
colaborativa.

Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, compartindo
sensacións, indicando as canles, medios e técnicas
empregados e identificando diferenzas e similitudes.

Iniciarse na identificación do significado
de distintas manifestacións culturais e
artísticas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas
escénicas e performativas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.
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Contidos

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais. Respecto e valoración destas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Capacidades expresivas e creativas básicas da expresión corporal e dramática.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

5

Título da UDUD

O código musical

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais
seleccionadas.

CA1.3 - Iniciarse no recoñecemento visual e auditivo
e na clasificación e descrición de elementos
fundamentais da música e da linguaxe musical.

Iniciarse no recoñecemento visual e
auditivo e na clasificación e descrición de
elementos fundamentais da música.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
musicais.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións musicais
sinxelas, experimentando coas diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións musicais sinxelas.

CA2.3 - Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical para interpretar
propostas musicais básicas vocais e instrumentais a
través da vivencia destes.

Iniciarse na utilización dos elementos
fundamentais da linguaxe musical.

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Formar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e
artísticas.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas,
gozando.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Linguaxes musicais básicas: iniciación no seu coñecemento e aplicación dos seus conceptos elementais na
interpretación de propostas musicais básicas vocais e instrumentais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.
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Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

6

Título da UDUD

Xoga co volume

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais
seleccionadas, come-zando por aquelas
máis próximas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver a capacidade de procura
guiada de información.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas,
gozando o proceso e o resultado final
obtido.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

7

Título da UDUD

O ritmo das palabras

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver a capacidade de procura
guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
musicais.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades
expresivas do corpo.

CA2.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións musicais
sinxelas, experimentando coas diferentes linguaxes
e instrumentos ao seu alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións musicais sinxelas.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións musicais elementais.

CA2.5 - omar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical.

Formar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e
artísticas.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas
elementais de comportamento.

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e
performativas seleccionadas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas,
gozando.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.
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Contidos

- A voz e os instrumentos musicais: estratexias de discriminación visual e auditiva básica de instrumentos, familias e
agrupacións. Obxectos sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O pulso e o acento como núcleo esencial do ritmo. O compás binario.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

8

Título da UDUD

Escala musical

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

 Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver a capacidade de procura
guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
musicais.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

 Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas escénicas e
performativas sinxelas.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión das ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas
escénicas e performativas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: aproximación á experimentación, exploración creativa e lúdica e interpre-
tación a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
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Contidos

- sable para manter a atención durante

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

9

Título da UDUD

Música mestr@s!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver a capacidade de procura
guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
musicais.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de maneira guiada.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións musicais elementais.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades.

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e
performativas seleccionadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas, de
maneira básica e guiada, a través de canles e
medios de acceso sinxelos, de forma individual e
colaborativa.

 Desenvolver a capacidade de procura de
información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e
performativas.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, compartindo
sensacións, indicando as canles, medios e técnicas
empregados e identificando diferenzas e similitudes.

Iniciarse na identificación do significado
de distintas manifestacións culturais e
artísticas escénicas e performativas que
forman parte do patrimonio.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

 Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades
expresivas do corpo.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas escénicas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e
artísticas escénicas e performativas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- Vocabulario específico básico de música.
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Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Construción asistida de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna, especialmente de
reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.

10

Título da UDUD

Despedímonos!

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais seleccionadas, come-
zando por aquelas máis próximas, explorando as
súas características e iniciándose no emprego do
vocabulario específico básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura guiada de información sobre manifestacións
culturais e artísticas musicais, de maneira básica e
guiada, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Desenvolver a capacidade de procura
guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
musicais.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

10/01/2023 19:37:43 Páxina 28de21



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e os medios dixitais básicos,
con curiosidade, interese e gozo e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades
expresivas do corpo, o son e a imaxe.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións musicais elementais, traballando de
forma colaborativa a través dun enfoque
coeducativo baseado na igualdade e no respecto á
diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións musicais elementais.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, gozando e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Compartir as experiencias creativas
musicais.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifestar respecto na realización de
actividades.

CA3.2 - Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas
seleccionadas, comezando por aquelas máis
próximas, explorando as súas características e
iniciándose no emprego do vocabulario específico
básico destas.

Describir elementos de manifestacións
culturais e artísticas escénicas e
performativas seleccionadas.

CA3.3 - Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre manifestacións
culturais e artísticas escénicas e performativas, de
maneira básica e guiada, a través de canles e
medios de acceso sinxelos, de forma individual e
colaborativa.

 Desenvolver e aplicar a capacidade de
procura de información sobre
manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas.

CA3.4 - Iniciarse na identificación do significado de
distintas manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, compartindo
sensacións, indicando as canles, medios e técnicas
empregados e identificando diferenzas e similitudes.

Iniciarse na identificación do significado
de distintas manifestacións culturais e
artísticas escénicas e performativas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades expresivas do
corpo, o son, a imaxe e diferentes ferramentas de
expresión artística, incluídos os medios dixitais
básicos, con curiosidade, interese e gozo e
mostrando confianza nas capacidades propias.

Producir obras propias de maneira guiada,
utilizando algunhas das posibilidades
expresivas do corpo, o son, a imaxe.

CA4.2 - Expresar de forma guiada ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas sinxelas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresar de forma guiada ideas,
sentimentos e emocións a través de
manifestacións artísticas escénicas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas,
gozando e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Compartir as experiencias creativas.

CA4.4 - Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e artísticas
escénicas e performativas, utilizando elementos
básicos da expresión corporal.

Tomar parte no proceso cooperativo de
creación de producións culturais e
artísticas escénicas e performativas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións escénicas e performativas elementais,
traballando de forma colaborativa a través dun
enfoque coeducativo baseado na igualdade e no
respecto á diversidade.

Participar de maneira guiada no deseño
de producións escénicas e performativas
elementais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades básicas: discriminación auditiva, clasificación e representación básicas de diversidade de
sons e liñas melódicas breves e sinxelas a través de diferentes grafías non convencionais, e iniciación gradual nas
convencionais.

- O tempo e o carácter: recoñecemento de mostras básicas e contrastantes e iniciación á súa capacidade de
relación.

- Vocabulario específico básico de música.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Construción asistida de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna, especialmente de
reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións elementais vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes
correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.
Respecto e valoración destas desde

- Vocabulario específico básico das artes escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices: interese na experimentación e exploración a través de execucións
individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa representación teatral
como medio de expresión e diversió

- Técnicas dramáticas e dancísticas elementais.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía que se vai empregar procurará unha aprendizaxe significativa, dándolle ao labor didáctico un enfoque
globalizador, e na medida das posibilidades lúdico e motivador. Poremoss especial énfase nun trato individualizado,
respectando as peculiaridades de cada neno,  atendendo aos seus ritmos de aprendizaxe e aos seus intereses
persoais.

Promoveremos un enfoque interdisciplinar das materias e unha aprendizaxe activa, na que o alumno sexa quen de
construír  a súa propia aprendizaxe,  que se desenvolverá nun ambiente que promoverá o traballo cooperativo,
fomentando a aprendizaxe entre iguais.

O desenvolvemento de proxectos en torno as materias de estudo serán promovidos como elementos enriquecedores
e altamente motivadores e por ser o xeito de afianzar as competencias clave.
Se tentará que as tarefas que se desenvolvan vaian orientadas á resolución de problemas da vida real.
Na medida das posibilidades se empregarán recursos da rede e as achegas que as TIC fan ao mundo escolar,
conscientes de que ese será o mundo no que se moverán os nosos alumnos. Daquela tentaremos desenvolver un
espírito crítico con respecto delas, explotando as súas posibilidades pero facendo un uso axeitado e seguro das
mesmas.

Utilizar unha metodoloxía activa supón atender a dous aspectos intimamente relacionados, referidos ao clima de
participación e integración do alumnado no proceso de aprendizaxe:
-  Integración  activa  dos  alumnos  e  alumnas  na  dinámica  xeral  da  aula  e  na  adquisición  e  configuración  das
aprendizaxes.
- Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza/aprendizaxe.
- É fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos e alumnas. Tamén será
importante arbitrar dinámicas que fomenten o traballo en grupo.

Respecto a autonomía na aprendizaxe, a metodoloxía favorece a maior participación dos alumnos na calidade da súa
aprendizaxe. Concrétase nos seguintes aspectos:
- A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos contidos
- A gradación das actividades, cuxa xerarquización varía segundo a natureza de cada programa e que sempre
aparecen en último lugar as que requiren un maior grao de habilidade e de autonomía.
- A énfase nos procedementos e nas técnicas de aprendizaxe, que inclúen unha reflexión sobre os contidos obxecto
de estudo e unha revisión final.
-  Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais da etapa; e unha rigorosa selección dos
contidos, que reforzan o aprendido nos cursos precedentes e abren o coñecemento cara a no-vos temas.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

En función das actividades, adecuamos os espazos a ditas actividades e dependendo de se traballamos con pequenos
ou grandes grupos:
A aula de Música
A salón de actos
A patio

Utilizaranse todos os materiais e recursos necesarios para o desenvolvemento do área. Entre eles cabe destacar
materiais e recursos tales como:

- Libros de texto das diferentes editoriais para coñecer as principais nocións musicais.

En relación aos recursos audiovisuais, destacan:
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- Instrumentos PAD e PAI
- Partituras
- Cancionerios
- CD
- Xogos educativos como, por exemplo, "Ritmo y bola".
- Recursos informáticos específicos: Ordenador, pizarra dixital, cadea musical...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Durante a primeira semana do curso realizaranse actividades orais que permitan valorar o nivel xeral que presenta o
alumnado nesta área. Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As
medidas a tomar son prestar especial reforzo ao/s bloque/s que presenten unha maior dificultade, así como reforzalos
tendo en conta as diferentes medidas que atención á diversidade

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Táboa de
indicadores 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias básicas, os
obxectivos fixados e os estándares de aprendizaxe. No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha
avaliación inicial que servirá de referencia para o desenvolvemento do currículo. Ao longo do curso realizaranse tres
avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos pais das cualificacións obtidas. Para proceder á avaliación dos
estándares de aprendizaxe da área establecemos uns procedementos e instrumentos de avaliación. Os distintos
estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos trimestres.

Os criterios de avaliación están descritos en cada unha das diferentes áreas curriculares. Respecto á cualificación:

- Análise das producións dos alumnos/as a través do caderno de clase e as producións musicais: 40%
- Gravación e análise: 10%
- Observación sistemática mediante escala de observación: 40%

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

Considérase que o alumnado ten avaliación positiva: Trimestral se acada un 50 % do total. Final se aproba a terceira
avaliación. Esta área non xogará un papel vinculante na decisión da promoción do alumno/a para o curso seguinte.

6. Medidas de atención á diversidade

Segundo o Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. CAPITULO I, Artigo 1: O presente decreto ten por obxecto
regular a atención á diversidade do alumnado, coa finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada
alumno/a e o seu potencial  de aprendizaxe, facilitándolle a adquisición das competencias e a consecución dos
obxectivos xerais. Ademais, terase en conta o establecido na Orde do 8 de setembro de 2021, que desenvolve o
Decreto 229/2011, do 7 de decembro.
Actualmente, debido as circunstancias sociais que acontecen do alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo que requira unha atención educativa diferente á ordinaria ( por presentar novos valores sociais, a continua
chegada de alumnos inmigrantes de incorporación tardía no sistema educativo, por condicións persoais ou de historia
escolar, alumnos con necesidade educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit
de atención e hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais e a prolongación da escolaridade obrigatoria...,)
requiren unha resposta educativa que permita adaptarse ás esixencias da comunidade educativa e poida alcanzar o
máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e aseguren o seu progreso axeitado para alcanzar as
competencias básicas.
O punto de partida do Plan de atención á Diversidade debe fundamentarse en que:
a) Os centros son diferentes: é unha realidade, cada centro escolar posúe trazos propios e específicos que lle confiren
esta identidade. Cada centro constitúe, por conseguinte, un contexto singular con certa tradición educativa e unha
dinámica propia de funcionamento que afectan a todos os membros da comunidade escolar.
b) As aulas son diferentes: cada aula constitúe un contexto singular e, en certos aspectos, irrepetible. Isto é así
dentro dun mesmo centro e aínda con grupos de alumnos do mesmo nivel académico e similares características de
idade e extracción social e cultural.
c) Os alumnos son diferentes: os alumnos/as desenvolven, xunto ás capacidades intelectuais e afectivas propias do
pensamento,  un peculiar  estilo  cognitivo e un campo de intereses e expectativas persoais  con características
diferenciadas do resto dos individuos do grupo. Todas estas condicións marcan a diversidade dos nosos alumnos/as
na aula e as poderíamos concretar en :
Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular: mentres uns non alcanzaron as competencias do curso
correspondente  ,  outros  as  desenvolven  ao  seu  nivel  e  outros  as  superan  cun  nivel  superior  ao  que  lles
correspondería.
Alumnos/as que se atopan en distintos momentos de desenrolo somático e psicolóxico: teñen diferentes ritmos de
aprendizaxe, condicións físicas e psicolóxicas variadas que condicionan o súe desenvolvemento, ambientes socio
familiares ricos ou pobres en estímulos, experiencias, expectativas..
Alumnos/as con distintas motivacións e intereses: próximos ao ambiente escolar e de estudo nuns casos, e moi
afastados noutros. Cun autoconcepto positivo ou con falta de seguridade e confianza en si mesmos.
Alumnos/as con distintos estilos de aprendizaxes: que se achegan, posiblemente, a un ou varios dos seguintes:
activo,  reflexivo,  teórico,  pragmático.  Uns  con  estratexias  cognitivas  e  outros  que  cando  traballan  faino
mecanicamente.
Alumnos/as  procedentes  de  distintos  ambientes  e  contextos  socioculturais:  ambientes  familiares  ou  sociais
desfavorecidos ou enriquecedores, minorías étnicas ou culturais, emigrantes...

Ante a diversidade a nosa finalidade é garantir un adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas
necesidades educativas:

¿ Alumnos con dificultades de aprendizaxe: Traballarase na titoría e nas aulas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e
Linguaxe co asesoramento do Departamento de Orientación.
- Establecer mecanismos de reforzo a nivel organizativo e curricular.
- Realzar adaptacións que potencien o desenvolmento das competencias básicas.
- Modificar os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe en función das adaptacións.

¿ Alumnos con altas capacidades intelectuais:
- Flexibilizar o nivel de aprendizaxe adaptado ao seu nivel curricular.
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¿  Alumnado  de  incorporación  tardía  ao  sistema educativo,  que  por  factores  sociais  se  atope  en  situación  de
desvantaxe respecto ao acceso, permanencia e promoción no sistema educativo (minorías étnicas ou culturais), así
como, con descoñecemento ou coñecemento insuficiente das linguas da nosa comunidade ou con graves carencias
nos coñecementos básicos. Seguiremos o protocolo do PLAN DE ACOLLIDA.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - - Comprensión lectora,
expresión escrita,
comunicación audiovisual,
TIC, emprendimiento e
educación cívica e
constitucional.

X X X X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - - Comprensión lectora,
expresión escrita,
comunicación audiovisual,
TIC, emprendimiento e
educación cívica e
constitucional.

X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Representación de villancicos de Nadal ao finalizar o primeiro
trimestre onde poderán participar as familias.

Representación de villancicos de Nadal.

Observacións:
Programaranse, na medida en que sexa posible, visitas culturais a museos, exposición artísticas, concertos, etc¿
Tratarase  de  ter  unha  programación  no  centro  de  actuacións  teatrais,  contacontos,  saídas  ao  entorno,
exposicións viaxeiras, etc¿ promoverase a realización de actos coincidindo coas conmemoracións escolares
(Magosto, Nadal, Entroido, Dia da Paz, Semana do libro, Semana das Letras Galegas, Constitución e Estatuto de
Autonomia, Dia da muller traballadora, Semana da prensa, así como outras propostas dos coordinadores dos
equipos  de  Biblioteca,  TIC  ou  Convivencia),  nos  que  a  música  e  a  expresión  plástica  colectiva  terán  una
importancia relevante.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha enquisa ao alumnado sobre a práctica docente.
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Posible cuestionario para o alumnado respecto a práctica do profesor/a:
1. As explicacións son claras
2. Da oportunidade de plantexar dúbidas
3. Utiliza exemplos cercanos aos teus intereses e desperta a curiosidade
4. Chega puntualmente a clase
5. As actividades que plantea son fáciles de acadar, poñendo interese
6. Aplica os criterios de cualificación explicados ao principio do curso
7. Promove o respecto entre os alumnos e alumnas
8. Escoita as suxestións de los alumnos e alumnas
9. Ten unha boa relación co grupo
10. A utilización das novas tecnoloxías ten favorecido a aprendizaxe

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

- Contribuír a establecer uns obxectivos interculturales musicais que poidan adaptarse aos obxectivos establecidos
pola lexislación que garantize a incorporación ao sistema educativo das peculiaridades culturais  dos alumnos
estranxeiros.
- Mellorar o espazo da aula de música, hai que repoñer mobiliario máis axeitado.

9. Outros apartados
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