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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de 

concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación das ensinanzas 

mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo 

que se establece o currículo básico da Educación Primaria, á realidade e características 

do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os 

mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as Comunidades Autónomas, 

concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás 

particularidades, necesidades e intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 

22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e 

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; 

xustificación/contextualización; relación cos elementos do currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e 

estándares); temporalización; desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; 

atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os 

correspondentes Reais Decretos, Decretos, Ordes e Instrucións que as desenvolven. 

Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 

105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de 

Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e 

particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos psicoevolutivos propios 
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dos alumnos.  

No que se refire ó curso de 1º respecto ós resultados do curso pasado De acordo cos 

datos obtidos, nas reunións de avaliación, entre os titores/as, os resultados acadados 

polos alumnos/as foron positivos.  

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

A maioría dos alumnos acadou sen dificultade os obxectivos marcados para 5 anos. 

No que se refire a convivencia e disciplina 

Non houbo ningún incidente importante a destacar, tan só o propio do alumnado destas 

idades.  

 

2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 

consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 

instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.  Perfil competencial 

da área. 

 
 
 

OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, 

prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o 
pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

                                                                                               
                      udes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan 
desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos 
que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non discriminación de persoas 
con discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a castelá, e desenvolver hábitos de lectura. 
f ) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas, e desenvolverse en situacións cotiás. 
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que 

requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a 
historia e a cultura. 

i ) iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

l ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de propostas 
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visuais e audiovisuais. 
m) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 

utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. 

n ) Conocer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento 
que favorezan o seu coidado. 

ñ) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas. 

o) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención d                 
      . 

 
 
 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MUSICA 1.º EP 
 

 
  1.  Discriminar auditivamente os sons do seu ámbito máis próximo diferenciando entre son, silencio 

e ruído. 
  2.  Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e 

timbre. 
  3.  Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas. 
  4.  Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 
  5.  Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 
  6.  Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa e 

retrouso, e ostinato rítmico. 
  7.  Utilizar as posibilidades sonoras do propio corpo. 
  8.  Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias: metal, 

madeira e parche. 
  9.  Explorar as calidades sonoras de instrumentos non convencionais de calidade acústica. 
10.  Coñecer e descodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non 

convencionais. 
11.  Interiorizar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 
12.  Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

 

DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Coidado do ámbito 
ambiental e dos seres vivos 

•  Interactuar co ámbito natural de 
xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso 
responsable dos recursos naturais 
para promover un 
desenvolvemento sostible. 

•  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu ámbito.  

•  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo home no ámbito 
natural e as repercusións para a 
vida futura. 

Vida saudable 

•  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

•  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado 
saudable deste. 

A ciencia no día a día 

•  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

•  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante. 

•  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas e comprender o que 
acontece a noso arredor. 

Manexo de elementos 
matemáticos 

•  Manexar a linguaxe matemática 
con precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con 
precisión elementos matemáticos 
(números, datos, elementos 
xeométricos...) en situacións cotiás. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

•  Aplicar os coñecementos 
matemáticos para a resolución de 
situacións problemáticas en 
contextos reais e en calquera 
materia. 
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•  Realizar argumentacións en 
calquera contexto con esquemas 
lóxico-matemáticos.  

•  Aplicar as estratexias de resolución 
de problemas a calquera situación 
problemática. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

•  Comprender o sentido dos textos 
escritos.  

•  Captar o sentido das expresións 
orais: ordes, explicacións, 
indicacións, relatos... 

•  Gozar coa lectura. 

Expresión: oral e escrita 

•  Expresar oralmente, de xeito 
ordenado e clara, calquera tipo de 
información.  

•  Utilizar o coñecemento das 
estruturas lingüísticas, normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos.  

•  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido 
literario. 

Normas de comunicación 

•  Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros nas diversas 
situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 
linguas 

•  Entender o contexto sociocultural 
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta. 

•  Manter conversacións noutras 
linguas sobre temas cotiáns en 
distintos contextos. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

Competencia dixital Tecnoloxías da información 

•  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Elaborar e publicitar información 
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propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

•  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

•  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación. 

Utilización de ferramentas 
dixitais 

•  Manexar ferramentas dixitais para 
a construción de coñecemento.  

•  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas 

•  Mostrar respecto cara ás obras 
máis importantes do patrimonio 
cultural a nivel mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

•  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución 
do pensamento científico. 

Expresión cultural e 
artística 

•  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Educación cívica e 
constitucional 

•  Coñecer e aplicar dereitos e 
deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

•  Identificar as implicacións que ten 
vivir nun Estado social e 
democrático de dereito 
referendado por unha norma 
suprema chamada Constitución 
Española. 

Relación cos demais 

•  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade 
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de opinións e ideas. 

Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos 
máis desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Autonomía persoal 

•  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

•  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

•  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

•  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupales a intereses 
persoais. 

Creatividade 

•  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

•  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades no ámbito 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

•  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

•  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas.  

•  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou os proxectos.  

•  Actuar con responsabilidade social 
e sentido ético no traballo. 
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Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

•  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas 
intelixencias múltiples. 

•  X                     e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular 
o pensamento 

•  Aplicar estratexias para a mellora 
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos 

Planificación e avaliación da 
aprendizaxe 

•  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos a realizar no proceso de 
aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

 
 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 
Descrición do modelo competencial. 
 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos 
desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se 
estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde 
favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable polo que cada 
unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso. 
Podemos encontrar entre tres e seis indicadores por competencia. 
 
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que chamamos 
                               “         ”                                  . P        
indicador encontraremos entre tres e seis descritores redactados en infinitivo.  
 
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais redactados 
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en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto concreto da competencia 
que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na unidade, será concreto e obxectivable e 
indícanos que debemos adestrar e observar nas actividades deseñadas.  
 
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais definido para o 
proxecto aplicable a toda materia e curso.  
 
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como, a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e a comunicación, o emprendimiento e a educación cívica e constitucional se 
traballarán desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-
aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
 
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a que 
os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que constrúan 
unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 
 
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde as 
diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder 
dar resposta ás súas necesidades. 

 
 
 
Na área de Música. 
 

Na área de Música incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, 
facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos entender, coñecer e 
investigar, a través de diferentes códigos todo o referente ao coñecemento artístico, de forma máis 
concreta, o coñecemento musical. 
 
Así mesmo, a tecnoloxía permitirá desenvolver a capacidade do alumnado para afondar no 
coñecemento da linguaxe artística.  
 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
•  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 
•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as repercusións para a 

vida futura. 
•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico. 
•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
•  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 
•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 
•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos 

reais e en calquera materia. 
•  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
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Comunicación lingüística 

Esta competencia permitiranos dotar de ferramentas o alumnado para que poidan acceder ao 
coñecemento do mundo da música e da danza. 
As ferramentas posibilitarán que se inicien na expresión e a comunicación a todos os niveis. A 
comprensión, a percepción... serán habilidades que irán adquirindo a medida que o 
desenvolvemento da súa linguaxe vaia crecendo.  
Procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha das unidades didácticas.  
 
Os descritores que utilizaremos serán: 
•  Comprender o sentido dos textos escritos. 
•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 
•  Gozar coa lectura.  
•  Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información. 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor... 
•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en diversas situacións 

comunicativas. 
•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 
•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 

materias diversas. 
 
Competencia dixital  

Esta competencia permitiranos dotar de ferramentas o alumnado para que cree as súas propias 
producións nas súas múltiples facetas favorecendo o coñecemento de diferentes manifestacións 
culturais nos diferentes planos da música e a danza.  
 
Na área de Música adestraremos os descritores seguintes: 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.  
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 
•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
 
Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia permitirá ao alumnado gozar e enriquecerse de expresións no mundo artístico e 
cultural da música e a danza que poida achegar o seu ámbito e mesmo outras culturas. Levaranos a 
valorar as creacións artísticas propias e as doutros.  
 
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 
•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 

A área de Música permitiranos facer confluír diversos aspectos como o diálogo, a participación, o 
respecto, a riqueza da diversidade, a convivencia que favorezan diferentes realidades presentes na 
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nosa sociedade. Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  
•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 
•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 
•  Mostrar dispoñibilidade para a colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades.  
•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.  
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

A área de Música comporta unha actitude positiva que presupón flexibilidade e oportunidade; por 
iso, esta competencia fomentará unha vertente máis social que implica desenvolver habilidades e 
actitudes relacionadas co liderado de proxectos que comportan confianza nun mesmo, empatía, 
habilidades de diálogo e cooperación, organización de tempos e tarefas... para alcanzar todo aquilo 
que se propoñan. 
 
Neste caso, os descritores a adestrar serían: 
•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 
•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 
•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e a confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos.  
•  Priorizar a consecución de obxectivos grupales a intereses persoais. 
•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
•  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven.  
•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
 
Aprender a aprender 

Esta competencia dentro desta área permitiranos a posibilidade de iniciar o alumnado na 
aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de forma cada vez máis eficaz e autónoma de 
acordo aos obxectivos propostos e ás necesidades que se teñan. A área de Música vainos levar a 
planificar, secuenciar, avaliar... tanto en proxectos de forma individual coma de forma colectiva.  
 
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 
•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 
•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 
•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 
•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados 

intermedios. 
•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 
Bloque 1. Escoita  
 

O son: percepción sensorial.  

Sons do contorno próximo.  

Son e silencio. O ruído. 

Calidades do son: duración (pulso, longo-curto), altura (agudo-grave), intensidade, timbre. 

Audición das obras musicais no plano descritivo. 

 
Bloque 2. Interpretación musical. 
 

Exploración dos recursos da voz. Articulación e vocalización. 

Tempos da respiración: inspiración e expiración. 

A canción infantil. A estrofa e o retrouso. Acompañamentos rítmicos en ostinato. 

Posibilidades sonoras dos instrumentos de percusión corporal. 

Instrumentos de percusión escolar: metal, madeira e parche. 

Instrumentos non convencionais de calidade acústica. 

Grafías non convencionais. Grafías convencionais: partitura, figuras (negra, corchea, silencio de 
negra). Acentuación binaria. 

 
Bloque 3. A música, o movemento e a danza. 
 

A danza na expresión espontánea. 

Repertorio de danzas sinxelas. 

Canción gestualizada. 

 

 

 

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver 

polo profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así 

como a adquisición das competencias clave. Materiais e recursos 

didácticos.  

 
Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 

conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 

profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e alcanzar as competencias, obxectivos e contidos 

correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as 

aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante revisión para 
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comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións 

máis eficaces buscando posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención 

individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica 

de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes contratempos.  

Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas 

actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no contexto 

coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis abstractas. 

Os contidos buscarán o desenvolvemento das competencias, coa intención de que 

o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades adquiridas na aula 

para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir utilidade no que están 

aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e participativo. O 

mestre actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de 

principios pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, que guiarán a nosa 

actividade docente: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, 

axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 

educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o 

período dominante en Educación Primaria é o das Operacións Concretas, 

iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa 

Zona de Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o 

que o alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o 

alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, 

tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, 

aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas 

propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos 

por eles mesmos. 
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 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o 

sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido e 

compartido.  

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e 

práctica docente como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a 

adquisición das competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e 

seguro. 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado 

que determinan a diversidade. 

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en 

equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo 

social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e 

motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos 

establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a 

mente dos rapaces. 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización 

de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun 

contexto educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade didáctica ou 

para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar 

a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  
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 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: 

laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. 

Poderemos empregar programas informáticos educativos, 

webquest, páxinas web e blogs entre outros. 

 

 

 

 

Temporalización: A temporalización queda da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

 PRIMERA 

 

 

 

 SEGUNDA 
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 TERCERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Procedemento para a avaliación inicial. 
 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes 

accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL 

que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente 

durante a primeira semana do curso a través da observación directa, do 

traballo diario e de fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 
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5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

 
 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 

4º EP 
ÁREA: MATEMÁTICAS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 
Puntuación 

 

 
Actitudinais 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 

 

Conceptuais 

Controis escritos ou orais  
Proporcionan unha nota inicial 

       IN-SU (5)-BE (6)-NT(7-8)-SB(9-10) 
Chamadas de clase 

 

    

Procedimentais 

Caderno do alumno Mal-Regular-Ben 

Tarefas para casa Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase Mal-Regular-Ben 

Cálculo da 

nota 
Partimos da nota inicial de Conceptos. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como A ou B poderá subir 

un nivel a súa nota inicial. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como C  ou D poderá 

baixar un nivel a súa nota inicial . 

   Un comportamento E implica unha baixada automática dun nivel respecto á nota 

inicial. 

   Nos casos intermedios manterase a nota conceptual. 
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6. Outros aspectos de interese.  

 
 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, 

Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a 

medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE



 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con los alumnos. 

 
Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da seguinte 
maneira 

De forma individual      

Por parellas      

En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son do 
seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos (do libro)      

Abertos, procedimentais, proxectos      

Facilitan o traballo cooperativo      

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

 Facilito o aprendizaxe autónomo      

 Baséome nas explicacións teóricas 
do libro 

     

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e explicacións      

 Guiando ós alumnos no seu 
traballo 

     

 Observando      

 Correxindo      

Grao de motivación do alumnado       

Grao de participación das familias       

 



 

 
8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 
A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta programación: 

 
Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      

 


